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Önsöz

Finansal yönetim; finansal kaynaklar›n en uygun koflullarda sa¤lanmas› ve

etkin bir flekilde kullan›larak refah düzeyinin maksimize edilebilmesiyle ilgili bir

bilim dal›d›r. Finansal kararlar, sadece iflletmelerin de¤il,  kifli ve devletlerin de

sürekli olarak karfl› karfl›ya oldu¤u kararlardand›r. Bu kitap iflletmelerin finansal

yönetimiyle ilgili olmakla birlikte, finansal yönetimle ilgili ilkeler temelde de¤ifl-

memektedir. Dünyada di¤er alanlarda oldu¤u gibi finansal yönetim alan›nda da

h›zl› bir de¤iflim ve geliflim yaflanmaktad›r. Bununla birlikte finans alan›nda de-

¤iflimin ve geliflimin h›z›, di¤er alanlara göre daha yüksektir. Bu durum finans

alan›na olan ilgiyi ve iflletmelerde finansal yönetimin önemini art›rmaktad›r. F›r-

satlarla birlikte risk ve rekabetin artt›¤› günümüzde etkin ve rasyonel finansal

kararlar almaks›z›n iflletmelerin baflar›l› olmalar› mümkün görünmemektedir.

Finansal Yönetim II kitab›, Finansal Yönetim I kitab›ndaki konular› takip

edecek flekilde düzenlenmifl sekiz üniteden oluflmaktad›r. Kitap haz›rlan›rken

iki temel amaç gözetilmifltir. ‹lki finansal yönetimle ilgili kavramlar ve ilkeler ko-

nusunda bilgiler verme; ikincisi de uygulamada karfl›lafl›lacak temel sorunlara

uygun çözümler getirme becerileri kazand›rmad›r. Bu ba¤lamda konular sadece

teorik bilgilere yer verilerek anlat›lmam›fl; ayn› zamanda “S›ra Sizde”ler, “Yafla-

m›n ‹çinden” ve “Okuma Parçalar›” ile gerçek yaflamdan örneklere yer verilmifl-

tir. Böylelikle  konuyla ilgili verilen bilgilerin nas›l kullan›labilece¤i konusunda

düflünülmesine çal›fl›lm›flt›r.

Kitap; baflta yazarlar olmak üzere ö¤retim tasar›m, grafik tasar›m ve dil uzman-

lar›  gibi genifl bir ekibin çal›flmalar›yla gerçeklefltirilmifltir. Baflta de¤erli yazarlar›-

m›z olmak üzere tüm eme¤i geçenlere teflekkür eder, kitab›n okuyuculara fayda-

l› olmas›n› dilerim. 

Editör

Prof.Dr. Nurhan AYDIN
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Orta vadeli finansman kaynaklar›n›n özelliklerini ve türlerini aç›klayabilecek,
Hisse senetlerinin sahibine tan›d›¤› haklar› de¤erlendirebilecek,
Otofinasman kavram›n› tan›mlayarak, türlerini aç›klayabilecek,
Uzun vadeli finansman arac› olarak tahvilleri aç›klayarak, türlerini s›rala-
yabilecek,
Hibrit menkul k›ymetlerin iflletmeler aç›s›ndan önemini vurgulayabilecek-
siniz.

‹çindekiler
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• ‹mtiyazl› Hisse Senedi
• Tahvil

• Gizli Otofinansman
• Varant
• Sendikasyon Kredisi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

N

Finansal Yönetim-II
Orta ve Uzun
Vadeli Finansman

• G‹R‹fi
• ORTA VADEL‹ F‹NANSMANIN

ÖZELL‹KLER‹ VE TÜRLER‹
• UZUN VADEL‹ F‹NANSMAN

KAVRAMI VE ÖZELL‹KLER‹
• H‹SSE SENETLER‹
• OTOF‹NANSMAN
• TAHV‹LLER
• H‹BR‹T ENSTRÜMANLAR
• D‹⁄ER UZUN VADEL‹ F‹NANSMAN

KAYNAKLARI

1
F‹NANSAL YÖNET‹M-II

 



G‹R‹fi
‹flletmeler finanse edecekleri varl›k veya proje türüne uygun fon kaynaklar›na
ihtiyaç duymaktad›rlar. Finansman›n temel kural›na göre; dönen (k›sa süreli)
varl›klar k›sa vadeli kaynaklarla, duran (uzun süreli) varl›klar ise uzun vadeli
kaynaklarla finanse edilmelidir. Bu temel prensibin yan› s›ra iflletmelerin arzu
ettikleri durum, sermaye maliyetini minumum k›lan finansman bilefliminin bulu-
nabilmesidir. 

‹flletmelerin orta vadeli fonlar› ise iflletmelerin gereksinimlerinin yap›s›na ve
büyüklü¤üne göre de¤iflmektedir. Di¤er yandan büyüklükleri, bulunduklar› bölge
ve yetersiz finansal durumlar› nedeniyle sermaye piyasas›na giremeyen küçük ve
orta büyüklükteki iflletmeler için bankalar ve di¤er finansal kurulufllar, orta vadeli
fonlar›n sa¤lanmas› için önemli kaynaklard›r.

K›sa ve orta vadeli finansman›n yan›nda iflletmeler, sürekli olarak kulland›k-
lar› duran varl›klar› finanse edebilmek için uzun süreli finansman kaynaklar›na
ihtiyaç duyarlar. ‹htiyaç duyulan uzun süreli finansman kaynaklar›; ortaklar ta-
raf›ndan iflletmeye sa¤lanan özkaynaklar ve borçlanma yoluyla elde edilen ya-
banc› kaynaklard›r.

‹flletmeler genellikle hisse senedi ve tahvil ç›kartarak uzun vadeli fon sa¤larlar.
Bununla birlikte baz› durumlarda iflletmeler otofinansman yoluyla özkaynaklar›n›
art›rabilecekleri gibi, finansal kurumlardan uzun süreli borç alarak da yabanc› kay-
naklardan fon sa¤layabilirler. Di¤er yandan özellikle yeni kurulan ve küçük ölçek-
teki iflletmelere duyulan güvenin az olmas› nedeniyle bu iflletmelerin borçlanma
olanaklar› ve sermaye piyasalar› yoluyla fon sa¤lamalar› oldukça s›n›rl›d›r. Özser-
maye ile borç aras›nda melez bir karakter gösteren hibrit enstrümanlar, bu tür ifl-
letmelerin daha genifl bir yat›r›mc› grubuna yönelme imkan› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca
iflletmelerin hisse senedi, tahvil, otofinansman ve hibrit enstrümanlar d›fl›nda ya-
rarlanabilece¤i birçok uzun vadeli finansman kayna¤› bulunmaktad›r. Bu kaynak-
lar özellikle borsaya kote olmayan veya sermaye piyasalar›ndan borçlanma imkan-
lar› k›s›tl› olan iflletmeler için uygun araçlar olmaktad›rlar.

Bu ünitede öncelikle orta vadeli finansman ile ilgili genel bilgiler verildikten
sonra, uzun vadeli finansmana iliflkin olarak hisse senedi, otofinansman, tahvil,
hibrit enstürümanlar ve di¤er uzun vadeli finansman kaynaklar› güncel kanun de-
¤ifliklikleri ile birlikte aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.

Orta ve Uzun Vadeli
Finansman



ORTA VADEL‹ F‹NANSMANIN ÖZELL‹KLER‹ VE
TÜRLER‹
Orta vadeli finansman kaynaklar› ortak özellikler tafl›maktad›r. Bu özellikler; kre-
dinin süresi, kredinin geri ödeme plan› ve kaynak ile sa¤lanan fonlar›n güvencesi
olmak üzere üç bafll›kta incelenmektedir.

Ortak bir kan› olmamakla birlikte orta vadeli finansman kaynaklar› süresinin 1
ile 10 y›l aras›nda oldu¤u kabul edilmektedir. Ancak orta vade ülkelerin ekonomik
koflullar›na göre 1-5 y›l aras›nda de¤iflti¤i de belirtilmektedir. Bu nedenle baz› eko-
nomilerde uzun vade ile orta vade birbirine kar›flabilmektedir. Orta vadeli finans-
man kaynaklar› genellikle belirli bir plana göre, y›ll›k taksitler dâhilinde ödenirler.
Bununla birlikte krediyi veren kurum ile krediyi kullanan iflletme aras›ndaki anlafl-
maya göre, anapara ve faiz ödemeleri esnek bir geri ödeme plan› ile yap›labilir. 

Kredi geri ödemeleri de¤iflik flekillerde olabilir. Geri ödemelerin daha çok eflit
taksitlerle ve yaln›zca sabit tutarl› anapara ödemelerine faiz eklenmesi yoluyla ya-
p›ld›¤› görülmektedir. Eflit taksitlerle geri ödemelere iliflkin olarak hesaplamalar›
yapabilmek için anüite (eflit taksitli ödemeler dizisi) tekniklerinden yararlan›lmak-
tad›r. Bu kapsamda afla¤›daki formüllerden faydalan›labilir:

PVAN=R(PVIFAi.n)

Eflitlikte;
PVAN = Anüitelerin flimdiki de¤erini
R = Eflit taksit ödemelerini
PVIFA = Her y›l, y›lsonunda elde edilecek T1’nin bugünkü de¤erini
i = Faiz oran›n›
n = Dönem say›s›n› ifade etmektedir.

Bir iflletme orta vadeli olarak T50.000 kredi alm›flt›r. Faiz oran› %8 olan bu kredi,
7 y›lda eflit taksitlerle ödenmek istenirse her y›l hangi tutarda ödemelerin yap›lma-
s› gerekmektedir?

% 8 faiz ile 7 y›lda geri ödenecek T50.000’lik kredinin taksitlerini bulmak için anüi-
te formülleri ve hesap makinesi ile ya da bu konuda haz›rlanm›fl haz›r tablolardan fay-
dalan›labilir. Anüite formülü, yukar›da verilen sembollere göre flu flekilde olacakt›r:

Anüite hesaplamalar› haz›r anüite tablolar› kullan›larak da yap›labilir. Haz›r tablolarda
her dönem sonu yap›lan T1’lik ödemelerin, çeflitli faiz oranlar›na göre bugünkü ya da ge-
lecekteki toplam de¤erleri yer al›r. Kitab›n›z›n ekinde haz›r anüite tablolar› verilmifltir.
Haz›r tablolarda virgülden sonra iki basama¤a yer verildi¤i için hesap makinesi ile yap›-
lan ifllemlerle küçük farkl›l›klar bulunacakt›r.
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PVAN

PVIFAi.n
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PVAN = R *
(1+ i) -1)

(1+ i) * i

50.000 = R *
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(1

n

n

7

++ 0,08) *0,08
yazılarak hesap makinasıyla R = 9.60

7
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Haz›r anüite tablosundan yararlan›ld›¤›nda tabloda %8 faiz oran› ve 7 dönem
için: (PVIFA0,08,7) = 5,206 de¤eri bulunur. 

olarak elde edilir.

‹flletme 7 y›l boyunca her y›l T9.604,3 taksit ödedi¤inde, alm›fl oldu¤u kredi tu-
tar›n› ve faizi ödemifl olacakt›r.

Orta vadeli finansmanda kayna¤›n geri ödeme plan›na iliflkin genifl bilgiye Semih Büker,
R›za Afl›ko¤lu ve Güven Sevil taraf›ndan yaz›lan Finansal Yönetim (Ankara, 2011) kitab›n-
dan (s.385-387) ulaflabilirsiniz.

Orta vadeli finansman kaynaklar› k›sa vadeli kaynaklara göre daha az baflvuru-
lan kredi türü olmas›na ra¤men, bu tür krediler ile sa¤lanan fon kaynaklar›n›n tu-
tar› k›sa vadeli kredilere göre daha fazlad›r. Orta vadeli finansman kaynaklar›; ki-
tab›n sermaye bütçelemesi bölümünde detayl› bir flekilde ifllenen yat›r›m türlerin-
den, genellikle tevsi, yenileme ve modernizasyon yat›r›mlar› için kullan›lmaktad›r.
Bu ba¤lamda kredinin geri ödenmesi bu yat›r›mlardan elde edilecek gelirlere ba¤-
l› durumdad›r.

Orta vadeli finansman kaynaklar› genellikle tevsi, yenileme ve modernizasyon yat›r›mlar›
için kullan›lmaktad›r.

Orta vadeli krediler genellikle krediyi talep eden ve kredi veren kurum aras›n-
da belirli anlaflmalar yap›larak sa¤lanmaktad›r. Kredi veren kurumlar, kredinin ge-
ri ödenmesini garanti alt›na almak için belirli sözleflmeler yaparak kredi vermeyi
tercih ederler. Zaman›n uzamas› dolay›s›yla belirsizli¤in ve buna ba¤l› olarak ris-
kin artmas› nedeniyle bu sözleflmelerde iflletmenin finansal riskinin artmas›n› ön-
leyen hükümler ile kredi sa¤lan›r. Tutar› az olan orta vadeli krediler; piyasada ye-
terince tan›nan büyük iflletmelere teminats›z flekilde sa¤lan›rken, piyasada yeterin-
ce tan›nmayan, riskli, küçük ve orta büyüklükteki iflletmelere daha fazla güvence
sa¤lanarak verilmektedir. 

Bir iflletme T120.000 orta vadeli kredi alm›flt›r. Faiz oran› %10 olan bu kredi, 8 y›lda eflit
taksitler ile ödenmek istenirse her y›l ne kadar ödeme yap›lmas› gerekmektedir?

Orta Vadeli Finansman Kaynaklar›
Literatürde orta vadeli finansman kaynaklar› genellikle orta vadeli banka kredileri,
orta vadeli yat›r›m mallar› kredileri, rotatif krediler, forfaiting ve leasing fleklinde
incelenmektedir.

Orta Vadeli Banka Kredileri
Bankalar mevduat yoluyla fon toplayarak, toplad›klar› bu fonlar› belirli bir faiz
ödemesi karfl›l›¤›nda, kredi fleklinde ihtiyaç duyan kifli ve kurumlar›n kullan›m›na
sunarak, fonlar›n ak›m›n›n sa¤lanmas›nda önemli rol üstlenmektedirler. Bununla
birlikte bir kredi anlaflmas›, ihtiyaç duyulan kredi miktar›na ba¤l› olarak tek bir
borç veren taraf›ndan veya bir grup taraf›ndan verilebilmektedir. Kredinin bir grup
taraf›ndan verilmesi durumunda kredi, sendikasyon kredisi ad›n› almaktad›r ve

R =
50.000

5.206
= 9.604, 3T
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kredinin yönetimi bir veya iki arac› banka taraf›ndan yap›lmaktad›r. Di¤er yandan
bankalar›n fon kaynaklar› istenilen düzeye ulaflmam›fl ise bankalar geri ödenme-
me riskini göz önüne alarak uzun ve orta vadeli krediler yerine k›sa vadeli kredi-
leri tercih etmektedirler.

‹htiyaç duyulan kredinin bir grup taraf›ndan verilmesi durumunda kredi, sendikasyon
kredisi ad›n› almaktad›r. 

Banka kredileri yeni al›nacak varl›klar›n finansman›nda, mevcut borçlar›n yeni-
den finansman›nda veya sermaye yap›s›ndaki kald›raç etkisini art›rmak gibi amaç-
larla kullan›labilmektedir. 

Çal›flma sermayesi kredileri, hammadde ve enerji gibi temel ihtiyaçlar›n al›m›
için gerekli olan günlük harcamalar›n karfl›lanmas› amac›yla al›nan kredilerdir ve
süreklilik arz ederler. Uzun vadeli banka kredileri ise arazi, bina veya makine gibi
sabit varl›klar›n sat›n al›nmas›nda veya uzun vadeli çal›flma sermayesinin finans-
man›nda kullan›l›rlar.

‹flletmenin likidite s›k›nt›s› önemli boyutlara ulaflt›¤›nda iflletme sermayesinin
art›r›lmas› için de orta vadeli krediler kullan›lmaktad›r. Burada önemli olan nokta,
kredinin al›nma amac›yla, borcun türünün efllefltirilebilmesidir. Örne¤in k›sa vade-
li bir banka kredisi çal›flma sermayesinin finansman›nda, uzun vadeli krediler du-
ran varl›k yat›r›mlar›n›n finansman› ve sat›n almalarda kullan›lmal›d›r.

Borçlunun kredi de¤erlili¤i veya piyasa koflullar› iyileflti¤inde, iflletmeler mev-
cut yükümlülüklerinden daha iyi koflullarda yeni bir kredi kullanarak, maliyetleri-
ni düflürebilirler.

Orta vadeli kredi sunulmas›n›n temel koflullar› ise flu flekilde özetlenebilir:
• Projenin düzenli fon yaratacak nitelikte olmas›.
• Firman›n sermaye yap›s›na uygun olmas›.
• Uzun süreli sat›fl ve kâr tahminlerinin yap›labilmesi.
• Firman›n yeterli güvence sunabilmesi.

Orta Vadeli Yat›r›m Mallar› Kredileri
‹flletmeler orta vadeli krediler yoluyla sa¤lad›klar› fonlar›, yat›r›mlar›n›n finansma-
n›nda kullanabilirler. ‹flletmeler sa¤lad›klar› bu fonlarla; bina, makine, arazi gibi sa-
bit k›ymetleri peflin sat›n alma yerine kredili sat›n ald›klar›nda yat›r›m mallar› kre-
dileri ortaya ç›kmaktad›r.

Orta vadeli yat›r›m mallar› kredilerinden genellikle piyasada tam olarak tan›n-
mayan ve piyasalardan uygun flartlarda fon sa¤layamayan, imalat, inflaat ve ulaflt›r-
ma sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki iflletmeler büyük öl-
çüde yararlanmaktad›r. Bu tür krediler yard›m›yla belirtilen türdeki iflletmeler, bafl-
ka yolla sat›n alamayacaklar› sabit k›ymetlere uygun koflullarda kavuflabilmektedir.

Yurt içinde ya da yurt d›fl›nda üretilmifl makine ve ekipmanlar›n finansman›n-
da sat›c›n›n do¤rudan sa¤lad›¤› ödeme kolayl›¤›ndan yararlan›labilece¤i gibi sat›c›-
n›n da deste¤i ile bir banka kredisi de kullan›labilir. Bununla birlikte ülkemizde
yat›r›m mal› üretimini teflvik etmek için, TCMB nezdinde 16/10/1985 tarihli ve
85/9967 say›l› Kararname ile “yat›r›m mallar› imalat› teflvik fonu” kurulmufltur. 

Yat›r›m mallar› imalat› teflvik fonu vas›tas›yla yat›r›m mal› üreten imalatç› ifllet-
melere yat›r›m mal› sat›fllar›n›n finansman›n› sa¤lamak üzere orta ve uzun vadeli
sat›c› kredisi verilmifltir. Ancak yat›r›m mallar› imalat› teflvik fonu 3.04.2000 tarihin-
de harcamalar›n bütçe d›fl›na kaç›r›lmas›na yard›mc› olan di¤er fonlar ile birlikte
281 Say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile kald›r›lm›flt›r.
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Rotatif Krediler
Rotatif kredilerde banka, kredi dönemi boyunca iflletmeye fon sa¤lamay› kabul
eder ve borçlu, krediyi istedi¤i tarihte kullanma ve faiz ödemelerinin miktar›n› be-
lirleme opsiyonuna sahiptir. Baflka bir ifadeyle rotatif krediler; iflletmenin yat›r›m
mallar› için gerekli fon kaynaklar›n› sa¤lamada kullan›lan ticaret bankalar›na özgü
orta vadeli bir finansman kayna¤›d›r ve belirli teminatlar karfl›l›¤›nda bankalar›n ifl-
letmelere yine belirli limitler çerçevesinde kulland›rd›¤› bir kredi türüdür. 

Rotatif kredilerin uygulanmas›nda genellikle bankalar günlük faiz iflletmektedir
ve iflleyen faizin ödemeleri üç ayda bir gerçekleflmektedir. Bu ba¤lamda özellikle
faizlerin sabit kald›¤› veya düfltü¤ü dönemlerde önemli bir avantaj sa¤layan rotatif
krediler, faizlerin art›¤› dönemlerde ise iflletmeye ayr›ca faiz riski oluflturmaktad›r.

Rotatif krediler borçluya; borçlanma, ödeme ve yeniden borçlanma konusunda
esneklik sa¤lamaktad›r. Sa¤lad›¤› bu avantajlar nedeni ile rotatif kredilerde belirli
bir ücret söz konusudur. Bu ücret afla¤›da s›ralanan bileflenlerden oluflmaktad›r:

• ‹flletmenin krediyi arzu etti¤i flekilde düzenleyebilmesi nedeniyle ortaya ç›-
kan hesap ücreti.

• Bankan›n kredi kapasitesinin bir k›sm›n› iflletmeye ay›rmas› nedeniyle talep
etti¤i taahhüt ücreti.

• Baz puan olarak belirlenen faiz maliyeti.

Forfaiting
Forfaiting, bankan›n (forfaiter), ihracatç› flirketin vadesi 3-4 y›la kadar olan emre
yaz›l› senetlerini sat›n ald›¤› orta vadeli ihracat finansman› yöntemidir.

Forfaiting mal ve hizmet ihracat›ndan do¤an ve gelecekte tahsil edilecek orta
vadeli ve uygulamada bir banka taraf›ndan garanti edilmifl senetli ya da senetsiz
bir alaca¤›n, vadeden önce sat›larak bedelinin tahsil edilmesidir.

D›fl ticaret finansman›nda, factoring’e nispeten benzeyen ancak daha çok orta
vadeli senetli alacaklar›n yönetiminde kullan›lan forfaiting’den genellikle piyasada
tan›nan itibarl› iflletmeler yararlanabilmektedir. Bunun bafll›ca nedeni olarak orta
vadede iflletmelerin ödeme gücü ve finansman yap›s›n›n de¤iflmesi gösterilebilir.
Di¤er yandan uluslararas› piyasalarda artan rekabet ve ihracata paralel olarak, for-
faiting hacmi artmaktad›r. 

Forfaiting iflleminde uygulanacak iskonto oran›, senedin vadesine, ithalatç›n›n
ve garantör bankan›n kredi notuna ve ithalatç›n›n bulundu¤u ülkenin risk koflulla-
r›na ba¤l› olarak de¤iflmektedir.

Forfaiting iflleminde uygulanacak iskonto oran›na hesaplanmas›na iliflkin bir örne¤e Öztin
Akgüç taraf›ndan yaz›lan Finansal Yönetim (‹stanbul, 1998) adl› kitaptan (s. 639-644) ula-
flabilirsiniz.

Forfaiting bir iskonto ifllemidir ve genellikle yat›r›m mallar› ve alt› aydan uzun
vadeli ifllemler için kullan›lmaktad›r. Alaca¤›n sat›c›s›na “forfaitist”, devir alan ku-
rulufla “forfaiter” ad› verilmektedir. Her çeflit senetli ve senetsiz alacak forfaiting
konusu olsa da, uygulamada emre yaz›l› senet ve poliçe fleklindeki ticari alacaklar
daha güvenilir olduklar› için tercih edilmektedir. 

Gerçekleflen d›fl ticaret iflleminde ithalatç› güvenilir bir borçlu de¤ilse, forfaiter
kendisine devir edilecek alaca¤›n aval veya banka teminat›n› ba¤lanmas›n› isteye-
rek alaca¤›n tahsil edilmeme riskini azaltabilir.
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Forfaiting iflleminin temel unsurlar› flu flekilde s›ralanabilir:
• Alaca¤›n ihracat kaynakl› olmas›.
• ‹hracattan do¤an alaca¤›n banka garantisi ile güvenceye al›nmas›.
• Söz konusu sat›fllar›n kendisine rücu hakk› olmaks›z›n üçüncü kiflilere dev-

redilebilmesi.
Forfaiting sürecinin iflleyiflinde ise dört taraf bulunmaktad›r. Süreçte yer alan bu

taraflar; ihracatç› iflletme (forfaitist), ithalatç› iflletme, ihracatç›n›n bankas› (forfai-
ter) ve ithalatç›n›n bankas›d›r (garantör banka).

Forfaiting sürecinin ilk aflamas›nda ihracatç› ve ithalatç› iflletmeler, fiyat ve öde-
me plan›nda anlaflarak ticari bir sözleflme yapmaktad›rlar. ‹kinci aflamada ise ithalat-
ç› iflletme, mallar› teslim ald›ktan sonra banka garantisi sa¤layarak borç senetlerini
bankas› arac›l›¤› ile ihracatç›ya iletmektedir. ‹lerleyen aflamada ise ihracatç›, forfaiter
ile belirlenen iskonto oran› ile alacaklar›n› nakde dönüfltürmekte ve forfaiting ifllemi
ile ilgili tüm sorumluluklar›n› bitirmektedir. Son aflamada ise forfaiter elindeki öde-
me araçlar›n› vadesi geldi¤inde tahsil etmek üzere muhatap durumundaki garantör
bankaya iletmektedir. fiekil 1.1’de forfating süreci detayl› bir flekilde aç›klanm›flt›r. 

Forfaitingin ihracatç› aç›s›ndan yararlar› flu flekilde s›ralanabilir:
• Ekonomik ve politik tüm riskler forfaiter’a yans›t›lmaktad›r. Ayr›ca ihracatç›

tahsil yükümlülü¤ünden kurtulmaktad›r.
• Maliyet önceden belirlendi¤inden, ihracatç› uzun vadeli faaliyet plan› yapa-

bilmektedir.
• Vadeli sat›fllar an›nda paraya çevrilebildi¤inden, ihracatç›n›n kredili sat›fllar

için kaynak aramas›na gerek kalmamakta ve likidite durumu iyileflmektedir.
• ‹hracatç›, forfaiting ifllemi ile kur, transfer ve faiz risklerini forfaiter’a devret-

mektedir.
• ‹hracatç›, al›c›n›n kredi de¤erlili¤ini saptama, alacaklar›n yönetimi ve tahsili

için zaman ve kaynak ay›rma gere¤inden kurtulmaktad›r.

Leasing
Leasing, kiralayan olarak isimlendirilen varl›k sahibi ile kirac› olarak isimlendirilen
kullan›c› aras›nda yap›lan bir sözleflmedir. Daha genifl bir tan›mlamayla leasing,
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belirli bir süre için kiralayan (lessor) ve kirac› (lessee) aras›nda imzalanan ve üre-
ticiden kirac› taraf›ndan seçilip, kiralayan taraf›ndan sat›n al›nan bir varl›¤›n mülki-
yetini kiralayanda, kullan›m›n› ise kirac›da b›rakan bir sözleflmedir. Leasing ile ma-
l›n kullan›m›, belirli bir kira ödemesi karfl›l›¤›nda kirac›ya b›rak›lmaktad›r.

Uygulamada finansal kiralama leasing olarak geçmesine ra¤men gerçek anlam-
da leasingin bir türü olup, bütün leasing kavramlar›n› kapsamamaktad›r. Finansal
kiralama, varl›k sahibinin, varl›¤›n kullan›m hakk›n›, varl›¤›n kullan›m› süresince
ödeyece¤i kira bedeli karfl›l›¤›nda kirac›ya devretti¤i ticari bir anlaflmad›r.

‹flletmeler faaliyetleri için gerekli olan varl›klar› temin edebilmek amac›yla fi-
nansman ihtiyac› duymaktad›rlar. Ancak maliyetlerin yüksek olmas› gibi çeflitli ne-
denlerden dolay› di¤er finansman tekniklerinden kaç›nd›klar›nda, leasing ifllemi ifl-
letmeler için alternatif bir finansman tekni¤i olmaktad›r.

Her türlü tafl›n›r tafl›nmaz mal, leasing konusu olabilmektedir. Ancak marka,
patent, lisans hakk› ile yaz›l›m gibi maddi olmayan haklar leasinge konu olmamak-
tad›r. Di¤er yandan kiralamaya konu olan mal›n, ba¤›ms›z ve üzerinden amortis-
man ayr›labilmesi için makine, bina vb. gerekmektedir. Buna göre hammadde ve
ara mal› niteli¤inde olan ve kullan›ld›¤›nda tüm özelliklerini yitiren mallar da lea-
sing konusu yap›lamamaktad›r. 

Leasing, ihtiyaç sahibi iflletmenin belirledi¤i (1) bir mal›n leasing flirketi taraf›n-
dan (2) sat›n al›nmas› (3-4) ve önceden belirlenen kira ödemeleri karfl›l›¤›nda (7)
kendisine kulland›r›lmas› (5-6), sözleflme sonunda ise sembolik bir de¤erle mülki-
yetinin yat›r›mc›ya devredilmesi yoluyla yürütülmektedir. Bu uygulama fiekil 1.2’de
detayl› bir flekilde gösterilmifltir. 

Uygulamada birçok leasing türü bulunmaktad›r. Temel olarak leasing türleri flu
flekilde s›ralanabilir:

Yurtiçi Kiralama: Genel anlamda kiralayan flirket ile kirac›n›n ayn› ülkede fa-
aliyet gösterdi¤i leasing türüdür.

Uluslararas› Kiralama: Leasing flirketinin Türkiye d›fl›nda olmas› ve leasing ifl-
letmelerinin bu flirket taraf›ndan yürütülmesi fleklinde gerçekleflmektedir. Uygula-
ma ad›mlar› flu flekildedir:
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• Leasinge konu olan mal Türkiye’ye geçici ithalat rejimi çerçevesinde ithal
edilir.

• Mal›n leasing dönemi sonunda Türkiye’de kalmas› durumunda teminat mek-
tubundaki vergiler ödenir.

• Sözleflme Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan uygun görüldü¤ü takdirde onaylan›r.
• Kiralar döviz olarak transfer edilir, her kira üzerinden %1 oran›nda Kurum-

lar Vergisi ödenir.
Finansal Kiralama: Kirac› aç›s›ndan bir sat›n alma anlaflmas›d›r. Kiralanm›fl

varl›k kirac›n›n bilançosunda bir varl›k olarak rapor edilmekte ve taahhüt edilmifl
yükümlülükler de bilançoda yer almaktad›r. Di¤er yandan varl›¤›n amortisman›,
kirac› taraf›ndan ayr›lmaktad›r. Bir kiralama iflleminin finansal kiralama say›labil-
mesi için afla¤›daki kriterlerden en az birini tafl›mas› gerekmektedir:

• Kiralama dönemi sonunda, kirac›ya, varl›¤›, beklenen piyasa de¤erinden da-
ha düflük bir fiyata sat›n alma opsiyonun tan›nmas›.

• Kiralama döneminin en az varl›¤›n faydal› ömrünün %75’i kadar olmas›.
• Kiralama dönemi sonunda varl›¤›n mülkiyetinin kirac›ya devredilebilmesi.
Operasyonel Kiralama: Vadeleri genellikle 3 ile 5 y›l aras›nda de¤iflen, dönüle-

bilir nitelikte ve kiralayan›n yaln›zca varl›¤›n sat›n al›nmas› ve sigortalanmas›ndan
sorumlu oldu¤u anlaflmalard›r. Bu kiralama türünde vade, varl›¤›n ekonomik öm-
ründen daha k›sa olmaktad›r. Operasyonel kiralama ve finansal kiralama türünü
birbirinden ay›ran farkl›l›k, risklerin ve sahipli¤in transferi ile ilgilidir. Söz konusu
kiralama türünde kiralama dönemi, varl›¤›n ekonomik ömrünü kapsamamaktad›r.
Bu nedenle kiralayan, varl›¤› ikincil piyasada satamama riski ile karfl› karfl›ya kal-
maktad›r. Özellikle hava ulafl›m araçlar›nda s›kça kullan›lmaktad›r.

Operasyonel kiralama ve finansal kiralama türünü birbirinden ay›ran farkl›l›k, risklerin
ve sahipli¤in transferi ile ilgilidir.

Satma ve Geri Kiralama: Bir varl›¤›n kiralanmas›n›n maliyeti, vergi avantaj› ne-
deni ile sat›n al›nmas›ndan daha düflük olmaktad›r. Bu nedenle hâlihaz›rda sat›n
al›nm›fl bir varl›k sat›larak kiralanabilir ve kiralaman›n sa¤lad›¤› maliyet avantaj›n-
dan yararlan›labilir.

Bu leasing türünde kirac› kendi elinde bulunan bir yat›r›m mal›n› veya sabit
k›ymeti finansal kiralama flirketine satarak bedelini tahsil etmektedir. Karfl›l›¤›nda
saptanan süre içinde kiralar›n› ödeyerek dönem sonunda söz konusu mala yeni-
den sahip olmaktad›r. Bu tür ifllemde sat›c› ile kirac› ayn› kiflidir.

Sat›fla Yard›mc› Kiralama: Sat›c› firmalar müflterilerine kendileri taraf›ndan
sa¤lanamayan vadeli ödeme planlar›n› leasing yoluyla önerebilirler. Sat›c› mal› pe-
flin olarak satarken, al›c› da mal› vadeli olarak almaktad›r. Firma kendi sat›fllar›n›
artt›rmakta ve peflin sat›fl yapabilmek için leasing flirketinin pazarlama birimi ola-
rak çal›flmaktad›r.

Türlerini aç›klad›ktan sonra leasing yönteminin sa¤lad›¤› faydalar› da afla¤›daki
flekilde özetleyebiliriz:

• Düflük Maliyet: Leasing ile sa¤lanan yat›r›m mal›n›n finansman maliyeti, di-
¤er finansman kaynaklar›na göre daha avantajl›d›r. Ülkemizde leasinge ko-
nu olan mal ve ekipmanlar için 2007 y›l›na kadar uygulanan %1 KDV oran›,
2007 sonras›nda genel olarak %18’e yükseltilmifltir. 2011 y›l›ndaki son dü-
zenleme ile de baz› yat›r›m mallar›ndaki KDV oran›, 2007 öncesinde oldu¤u
gibi %1’e düflürülmüfltür. 
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• Kiralar›n gider yaz›lmas› ve vergi avantaj›: Kiralar için leasing flirketi fatura
düzenlemektedir. Bu faturalar kirac›lar taraf›ndan gider gösterilmekte ve
vergi matrah›ndan indirilebilmektedir.

• Likiditenin Artmas›: ‹flletmenin kaynaklar›n› sabit varl›klara yat›rmas› önlen-
mifl olur.

• Planlama kolayl›¤› ve sabit maliyet: Ödeyece¤i tüm paralar› daha önceden
bildi¤i için sabit maliyet söz konusudur.

• Bilanço d›fl› ifllem olmas›: Leasinge konu olan varl›klar iflletmelerin mülkiyetin-
de olmad›¤› için bilançoda gösterilmez. Bu durum iflletmenin özkaynak/borç
oran›n› yükseltece¤inden, kredibilitesinin artmas›na yol açmaktad›r.

• Riskin azalt›lmas›: Kiralanan varl›¤›n, teknik geliflmelerin gerisinde kalma
riskinden korunmas› sa¤lan›r.

Leasing yönteminin sak›ncalar› ise afla¤›daki flekilde özetlenebilir:
• Hurda De¤er: Kiralanan varl›¤›n mülkiyeti, kiraya verende kald›¤› için kirala-

ma dönemi sonunda varl›¤›n hurda de¤erinden kirac› faydalanamayacakt›r.
• ‹potek: ‹flletmeler kiralama ile kulland›klar› varl›¤›n mülkiyetine sahip olma-

d›klar› için varl›klar› ipotek edemezler.
• Maliyet: Kredi limiti dolmufl küçük iflletmeler için kiralama, tek seçenek ola-

rak kalmaktad›r ve artan risk nedeniyle kira maliyetleri artmaktad›r.
• Amortisman: Sabit de¤erlerin kiralanmas› durumunda h›zland›r›lm›fl amor-

tisman yönteminden faydalan›lamamaktad›r.
• Kur fark›: Uluslararas› kiralamada ödemelerin dövizle yap›lmas› nedeniyle

kurda oluflabilecek kur farklar› maliyetleri art›rmaktad›r.

UZUN VADEL‹ F‹NANSMAN KAVRAMI VE 
ÖZELL‹KLER‹
‹flletmeler sürekli olarak kulland›klar› duran varl›klar› finanse edebilmek için uzun
vadeli finansman kaynaklar›na ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte iflletmeler özellik-
le kurulufl aflamas›nda ve yeni yat›r›m zamanlar›nda da uzun vadeli finansman
kaynaklar›na ihtiyaç duymaktad›rlar. ‹flletmelerin ihtiyaç duydu¤u uzun vadeli fi-
nansman kaynaklar› ise ortaklar taraf›ndan iflletmeye sa¤lanan özkaynaklardan ve
borçlanma yoluyla sa¤lanan yabanc› kaynaklardan oluflmaktad›r. 

‹flletmelerin ihtiyaç duydu¤u uzun vadeli finansman kaynaklar› ortaklar taraf›ndan ifllet-
meye sa¤lanan özkaynaklardan ve borçlanma yoluyla sa¤lanan yabanc› kaynaklardan olufl-
maktad›r.

Borçlanma yoluyla finansman, iflletmelerin özkaynakla finansmana göre daha
düflük maliyetle fonlama yapmas›na olanak sa¤lamaktad›r ve yeniden yap›land›r-
ma imkân›n›n olmas› sebebiyle özkaynak ile finansmana göre daha esnek bir fi-
nansman yoludur. Ayr›ca borçlanma, iflletmelere kald›raç etkisinden yararlanma
imkân› sunmaktad›r. Ancak di¤er yandan borçlanma, iflletmenin risk düzeyini de
art›rmaktad›r.

‹flletmeler borçlanma politikalar›nda, tafl›d›¤› riske göre borçlanma maliyetini mi-
nimize eden, koflullar› a¤›r olmayan ve gelecekte ortaya ç›kabilecek borçlanma ih-
tiyaçlar› için maksimum esnekli¤i sa¤layan borçlanma araçlar›n› tercih etmelidirler.

Sermaye piyasas› geliflmifl olan ekonomilerde iflletmelerin borçlanma ile uzun
vadeli kaynak sa¤lamada en çok baflvurduklar› yollardan birisi tahvil ihraç etmek-
tir. ‹flletmeler benzer flekilde uzun vadeli finansman ihtiyac›n› hisse senedi ihrac›y-
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iflletmenin risk düzeyini de
art›rmaktad›r.



la da sa¤layabilirler. Baz› durumlarda ise iflletmeler otofinansman yoluyla özkay-
naklar›n› art›rabilecekleri gibi, finansal kurumlardan uzun vadeli borç alarak ya-
banc› kaynaklardan fon sa¤lamaktad›rlar.

Sermaye piyasas› geliflmifl olan ekonomilerde iflletmeler, ihtiyaç duyduklar› uzun vadeli
kaynaklar› genellikle tahvil ve hisse senedi ihraç etme yoluyla sa¤lamaktad›rlar.

Uzun vadeli finansmandaki en temel ayr›m borç ve özsermaye ayr›m›d›r. Bu-
nunla birlikte varant ve hisse senedi karfl›l›¤› de¤ifltirilebilir borç senetleri gibi hib-
rit enstrümanlar›n ortaya ç›kmas›yla borç ve özsermaye aras›ndaki s›n›r giderek or-
tadan kalkmaya bafllam›flt›r. ‹flletmeler zamanla artan finansman araçlar› ile birlik-
te ihtiyaç duyduklar› uzun vadeli fonlar› dezavantajlar›na katlanmadan kullanma-
n›n yollar›n› aramaktad›r.

Ülkemizde uzun vadeli finansman araçlar› Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Pi-
yasas› Kanunu hükümlerine ba¤l›d›r. Özellikle 01.07.2012 tarihinde yeni Türk Ti-
caret Kanunu’nun yürürlü¤e girmesi ile bu bölümde anlat›lan birçok konuda önem-
li de¤ifliklikler meydana gelmifltir. Bu ba¤lamda ilgili bölümlerde eski ve yeni ka-
nun maddeleri aras›ndaki farklar aç›klanacakt›r.

‹flletmelerin ihtiyaç duydu¤u uzun vadeli finansman kaynaklar› hangi yollarla sa¤lan›r?

H‹SSE SENETLER‹
‹flletmelerin sermaye piyasas›ndan uzun vadeli fon sa¤lamada kulland›klar› en
önemli finansman araçlardan biri hisse senedidir. ‹flletmeler gerek ilgili kanunlar-
dan yararlanarak gerekse de ihtiyaç duyduklar› özsermayeyi sa¤lamak amac›yla
sermaye art›m›na gitmektedirler. Bu ifllemin sonucunda tedavüle ç›kard›klar› hisse
senetleri ise menkul k›ymet borsalar›nda ifllem görebilmektedir.

Hisse senedi, sermayesi paylara bölünmüfl ve karfl›l›¤›nda k›ymetli evrak nite-
li¤inde pay senedi ç›karabilen anonim flirket veya sermayesi paylara bölünmüfl ko-
mandit flirketlerin yasal flekillere uygun olarak düzenledikleri belgeler olup, serma-
yenin belli bir oran›n› temsil eden ve sahiplerine o oranda ortakl›k hakk› sa¤layan
menkul k›ymetlerdir. 

Ülkemizde hisse senedi ç›kar›m›nda 1981 y›l›na kadar sadece TTK hükümlerine
uyulurken, 1981 y›l›nda 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu’nun (SPKa.) yürürlü-
¤e girmesiyle birlikte, menkul k›ymet borsalar›nda ifllem görecek hisse senetlerin,
bu kanunun tafl›d›¤› hükümlere uygun olarak ç›kar›lmas› zorunlulu¤u getirilmifltir.

Halka aç›k anonim flirketler, hisse senetlerini halka arz eden flirketlerdir. Hisse
senedi sahiplerinin say›s›n›n 250’yi aflmas› durumunda veya flirket, yaz›l› veya söz-
lü flekilde halk› ortakl›¤a ça¤›rsa, bu anonim flirket, halka aç›k flirket say›l›r ve
SPKa’ya tabi olur.

Hisse senedi ç›kar›lmas›nda yap›lmas› gereken ifllemler ve uyulmas› gereken
kurallar SPKa’n›n bölüm II. m. 4-10 ile belirtilmifltir. Yeni TTK’n›n 346. maddesin-
de halka arz edilecek paylara iliflkin aç›klamalarda esas sözleflmede taahhüt sahip-
lerince taahhüt edilen, flirketin tescilinden itibaren en geç iki ay içinde halka arz
edilece¤i esas sözleflmede belirtilmifl ve ayr›ca garanti edilmifl bulunan nakdî pay-
lar›n karfl›l›klar›n›n, sat›fltan elde edilen gelirden ödenece¤i belirtilmifltir.

Hisse senetleri, anonim flirketler ile sermayesi paylara bölünmüfl komandit or-
takl›klarda, paylar› temsil eden bir menkul k›ymettir ve sahibine her türlü ortakl›k
haklar›ndan yararlanma imkân› sa¤lamaktad›r. Bu haklar flunlard›r:

12 Finansal  Yönet im-I I

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2

Hisse Senedi: Anonim
flirketler ile sermayesi
paylara bölünmüfl komandit
ortakl›klarda, sermayenin
belli bir oran›n› temsil eden
ve sahiplerine o oranda
ortakl›k hakk› sa¤layan
menkul k›ymetlerdir.



fiirket Yönetimine Kat›lma Hakk› ve Oy Kullanma Hakk›: Hisse senedi sahiple-
rinin en önemli haklar›ndan biri de oy kullanma hakk›d›r. fiirketler faaliyetlerine
bafllamadan önce yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçerler. Yönetim ve dene-
tim kurullar›n›n seçimi ise ortaklar›n oylar›yla gerçekleflmektedir. Bu hak hisse sa-
hibine flirket yönetim kurulunu seçme hakk›n› vermektedir ve bununla birlikte his-
se sahibi yönetim kuruluna seçilebilmektir.

Yeni TTK’n›n 411,412 ve 438. maddelerinde flirket yönetimine kat›lma ve oy
kullanma hakk›na iliflkin aç›klamalar ise flu flekildedir:

• Her pay sahibi, pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›labilmesi için gerekli oldu¤u
takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakk› daha önce kullan›lm›flsa, belirli
olaylar›n özel bir denetimle aç›kl›¤a kavuflturulmas›n›, gündemde yer alma-
sa bile genel kuruldan isteyebilir.

• Pay sahiplerinin ça¤r› veya gündeme madde konulmas›na iliflkin istemleri
yönetim kurulu taraf›ndan reddedildi¤i veya isteme yedi ifl günü içinde
olumlu cevap verilmedi¤i takdirde, ayn› pay sahiplerinin baflvurusu üzerine,
genel kurulun toplant›ya ça¤r›lmas›na flirket merkezinin bulundu¤u yerdeki
asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

fiirket Kâr›ndan Pay Alma Hakk›: Pay sahibinin en önemli haklar›ndan biri flir-
ket kâr›ndan pay almas›d›r. Kâr pay›, pay sahibinin, kazan›lm›fl haklar›ndan ol-
makla birlikte s›n›rland›r›labilir. Eski TTK hükümlerine göre kanuni ve ihtiyari ye-
dek akçelerle, kanun ve esas sözleflme gere¤ince ayr›lmas› gereken di¤er paralar
safi kârdan ayr›lmad›kça, kâr pay› da¤›t›lamamaktad›r. 

Yeni TTK’n›n 523. maddesinde kâr pay›na iliflkin aç›klamalarda, kanuni ve esas
sözleflmede öngörülen iste¤e ba¤l› yedek akçeler ayr›lmad›kça pay sahiplerine da-
¤›t›lacak kâr pay›n›n belirlenemeyece¤i belirtilmifltir. Bununla birlikte genel kurul;

• Aktiflerin yeniden sa¤lanabilmesi için gerekliyse, 
• Bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate al›nd›¤›nda, flirketin sürekli geli-

flimi ve olabildi¤ince kararl› kâr pay› da¤›t›m› yönünden hakl› görülüyorsa 
kanunda ve esas sözleflmede öngörülenlerden baflka yedek akçe ayr›lmas›na

da karar verebilmektedir. 
Di¤er yandan yeni TTK’ya göre esas sözleflmede hüküm bulunmasa bile, genel

kurul flirketin iflçileri için yard›m sand›klar› ve di¤er yard›m örgütleri kurulmas› ve-
ya bunlar›n sürdürülebilmesi amac›yla veya di¤er yard›m ve hay›r amaçlar›na hiz-
met etmek üzere, bilanço kâr›ndan yedek akçe ayr›lmas›na izin vermektedir. 

Rüçhan Hakk›: Hisse senedinin sahibine sa¤lad›¤› haklardan bir di¤eri rüçhan
hakk›d›r. Rüçhan hakk›, orta¤›n mevcut sermayedeki pay› oran›nda art›r›lan ser-
maye k›sm›ndan da ayn› oranda pay alma hakk›n› ifade etmektedir. Di¤er bir ifa-
deyle eski hissedarlar›n flirketteki ortakl›k yüzdelerini sürdürmeleri amac›yla yeni
ç›kar›lacak hisse senetlerini sahip olduklar› pay yüzdesiyle orant›l› olarak ilk önce
sat›n alma hakk› olarak tan›mlanabilir.

Bu amaçla eski hissedarlara yeni ç›kar›lacak hisse senetlerinden hissesiyle oran-
t›l› say›da, piyasa de¤erinden daha düflük bir fiyattan ve belirli bir süre boyunca
kullanabilecekleri haklar verilir. Di¤er yandan hisse sahipleri rüçhan hakk›n› kul-
lanabilme, satabilme ya da hiç kullanmama hakk›na sahiptir.

Yeni TTK’n›n 461. maddesinde rüçhan hakk›na iliflkin aç›klamalarda; 
• Her pay sahibinin, yeni ç›kar›lan paylar› mevcut paylar›n›n sermayeye ora-

n›na göre alma hakk›na haiz oldu¤u, 
• Genel kurulun, sermayenin art›r›m›na iliflkin karar› ile pay sahibinin rüçhan

hakk›n› ancak hakl› sebepler bulundu¤u takdirde ve en az esas sermayenin
yüzde altm›fl›n›n olumlu oyu ile s›n›rland›r›labilece¤i veya kald›r›labilece¤ini, 

131.  Ünite  -  Orta ve  Uzun Vadel i  F inansman



• Rüçhan hakk›n›n devredilebilece¤ini, 
• fiirketlerin, rüçhan hakk› tan›d›¤› pay sahiplerinin, bu haklar›n› kullanmala-

r›n›, nama yaz›l› paylar›n devredilmelerinin esas sözleflmeyle s›n›rland›r›lm›fl
oldu¤unu ileri sürerek engelleyemeyece¤ini belirtmifltir.

Tasfiyeden Pay Alma Hakk›: Tasfiyeden pay alma hakk›, tasfiye sonucunda bir
pozitif bakiye kalmas› halinde geçerlidir. Her hisse senedi sahibi, bu bakiyeye pa-
y› oran›nda ifltirak etmektedir.

Yeni TTK’n›n 507. maddesinde; flirketin sona ermesi hâlinde her pay sahibinin,
esas sözleflmede sona eren flirketin mal varl›¤›n›n kullan›lmas›na iliflkin, baflka bir
hüküm bulunmad›¤› takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara pay› oran›nda kat›la-
bilece¤i belirtilmifltir.

Tasfiyeden pay alma hakk› her hisse sahibinin, tasfiye sonucunda kalan tutara pay› oran›n-
da kat›labilmesini ifade etmektedir.

Hisse senetleri belirtilen haklar› sa¤lamakla birlikte sahiplerine baz› sorumlu-
luklar da yüklemektedir. Gerek kurulufl aflamas›nda gerekse sermaye art›r›m›na ifl-
tirak taahhüdünde bulunan bir ortak, taahhüdünü yerine getirmek ile yükümlüdür.

Hisse senedi fiyat kavram›ndaki bafll›ca tan›mlamalar ise nominal fiyat ve piya-
sa fiyat›d›r. Ç›kar›lacak hisse senedinin piyasa de¤eri ile nominal de¤eri aras›nda
fark yoksa iflletmenin senedin fiyat›n›n belirlenmesinde herhangi bir seçene¤i bu-
lunmamaktad›r. Ancak flirketler belirledikleri amaçlar do¤rultusunda hisselerini
nominal de¤erinin üzerinde de satabilmektedir.

Nominal (‹tibari) Fiyat: Hisse senedinin üzerinde yaz›l› olan fiyat›d›r. Toplam
sermayenin miktar›n› belirleyebilmek ve bununla ilgili muhasebe kay›tlar›n› yapa-
bilmek için pay senedinin ilk ç›kar›l›fl› s›ras›nda ortakl›k yönetimi taraf›ndan veri-
len de¤erdir. 

Piyasa Fiyat›: Bir hisse senedinin sermaye piyasas›nda al›n›p sat›ld›¤› fiyat, o
pay senedinin piyasa fiyat› olarak tan›mlan›r. Piyasa fiyat› arz ve talep koflullar›-
na göre oluflmaktad›r. ‹flletmenin etkinli¤inde herhangi bir de¤iflme olmaks›z›n,
piyasa koflullar›ndaki de¤iflmelere ba¤l› olarak bir hisse senedinin piyasa fiyat›n-
da zaman içinde de¤iflmeler gözlenebilir, gerçek de¤erinin üstünde veya alt›nda
bir fiyat oluflabilir. E¤er borsa mevcutsa; borsa fiyat› ile efl anlaml› olarak kulla-
n›lan fiyatt›r.

‹flletmeler yeni ç›karacaklar› hisse senetlerini nominal de¤erleri ile eski ortakla-
r›na satabilecekleri gibi piyasa fiyat› ile hakla satabilmektedirler. Ancak özellikle
kârl› iflletmelerin hisse senetlerinin piyasa fiyat› ile nominal de¤eri aras›nda önem-
li farklar olabilmektedir.

Bir iflletme sermayesini T200.000’den T300.000’ye ç›kararak T100.000 tutar›nda
sermaye art›fl› yapmak istemektedir. Emisyon primini göz önüne almayan bu his-
se senedi ihrac› iflleminde, T1 nominal de¤erli 100.000 hisse senedi eski ortaklara
sat›larak sermaye art›fl› sa¤lanmaktad›r. Ancak sermaye art›r›m›nda; hisse senet-
leri borsada T4 olan piyasa fiyat› üzerinden sat›lmak isteniyorsa, ç›kar›lacak his-
se senedi say›s› ne olacakt›r? (Emisyon primi %10)

Yeni ç›kar›lacak hisse senedi say›s› afla¤›da verilen eflitlikle bulunabilir.
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N = Yeni ç›kar›lacak hisse senedi say›s›
M = ‹flletmenin sermaye art›r›m› tutar›
P1 = Hisse senedinin piyasa fiyat›
P2 = Hisse senedinin nominal de¤eri
t = Emisyon pirimi

‹flletme 27.027 adet T1 nominal de¤erli hisse senedi ç›kard›¤›nda kay›tl› serma-
ye sisteminde T27.027 tutar›nda art›fl olurken, bu senetleri piyasa fiyat›ndan satar-
sa T100.000 fon girifli sa¤lamaktad›r.

Bir iflletme sermayesini T50.000’den T175.000’ye ç›kararak T125.000 tutar›nda sermaye
art›fl› yapmak istemektedir. Emisyon primi göz önüne al›nmaz ise T1 nominal de¤erli
125.000 hisse senedi eski ortaklara sat›larak sermaye art›fl› sa¤lanmaktad›r. Ancak serma-
ye art›r›m›nda, hisse senetleri borsada T5 piyasa fiyat› üzerinden sat›l›rsa, ç›kar›lacak his-
se senedi say›s› nedir? (Emisyon pirimi %10).

Hisse senetleri dolafl›mlar›na ve sahiplerine sa¤lad›klar› ç›karlara göre ikiye ay-
r›lmaktad›r. Dolafl›mlar›na göre hisse senedi türleri ise kendi içinde nama ve hami-
line yaz›l› olarak ikiye ayr›lmaktad›r

Nama Yaz›l› Hisse Senetleri: Esas sözleflmede aksine hüküm bulunmad›kça
anonim flirketlerin hisse senetlerinin nama yaz›l› olmas› esast›r. Nama yaz›l› hisse
senetleri ortak say›s›n›n tespitinde, ortaklar›n tan›nmas› ve takibinde, malvarl›¤›n›n
korunmas›nda ve vergi kayb›n›n önlenmesinde avantajlara sahiptir. 

Hamiline Yaz›l› Hisse Senetleri: Hamiline yaz›l› hisse senetlerinde senedin ha-
mili kim ise, o kimsenin hak sahibi say›laca¤› anlafl›lan hisse senetleri hamiline ya-
z›l› hisse senetleridir. Hamiline yaz›l› hisse senetlerinin gerçek anonimli¤i sa¤lama,
devir kolayl›¤›, s›nai mülkiyetin yayg›nlaflmas›na yard›m etme, tasarruf sahibi aç›-
s›ndan gizlilik temin etme gibi avantajlar› bulunmaktad›r. 

Yeni TTK’n›n 484. maddesinde pay senetlerinin hamiline veya nama yaz›l› ol-
du¤unu ve bedelleri tamamen ödenmemifl olan paylar için hamiline yaz›l› pay se-
netleri ç›kar›lamayaca¤›n›, bu hükme ayk›r› olarak ç›kar›lanlar›n ise geçersiz say›-
laca¤› belirtilmifltir. 

Sahiplerine sa¤lad›klar› ç›karlar aç›s›ndan ise hisse senetleri flu flekilde s›ra-
lanabilir:

Adi Hisse Senedi: Hisse senetleri, ana sözleflmede aksine bir hüküm yoksa sa-
hiplerine eflit haklar sa¤larlar. Bu tip hisse senetlerine adi hisse senetleri denir.
Adi hisse senetleri, toplant›larda oy hakk› sa¤layarak hisse sahiplerine yönetime
kat›l›m imkân› sunarlar. Bunun yan›nda kârdan pay alma ve flirketin tasfiyesi du-
rumunda di¤er yükümlülükler yerine getirildi¤i takdirde, yat›r›m›n geri ödenme-
sini, di¤er bir ifadeyle tasfiyeden pay alma hakk› sa¤larlar. Türleri bak›m›nda di-
¤er hisse sahiplerine göre en büyük riske adi hisse senedi sahipleri sahiptirler.
Ancak flirketin baflar›l› olmas› durumunda ise yüksek temettü ve sermaye kazan-
c› elde edebilirler.

‹mtiyazl› Hisse Senetleri: Baz› yönleriyle tahvillere, baz› yönleriyle adi hisse sene-
dine benzeyen hibrit menkul k›ymetlerdir. Tahvillerde oldu¤u gibi, imtiyazl› hisse
senetleri de bir nominal de¤ere sahiptir ve adi hisse senetlerine kâr pay› da¤›t›m› ya-
p›lmadan önce imtiyazl› hisse senetlerine sabit bir kâr pay› ödemesi yap›lmaktad›r.

N =
100.000

4 - (4� -1)*0,10
=27.027
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Bununla birlikte imtiyazl› hisseler için yeterli gelirin sa¤lanamamas› durumunda, tah-
villerin aksine iflletmeyi iflasa götürecek bir yükümlülük ortaya ç›kmamaktad›r. Di-
¤er yandan flirketler farkl› türlerde imtiyazl› hisse senedi ihraç edebilirler.

De¤ifltirilebilir hisse senetleri, daha sonraki bir tarihte adi hisse senetlerine dö-
nüfltürülebilmektedir. Kümülatif bir imtiyazl› hisse senedinde ise vaktinde öden-
meyen temettüler daha ilerideki bir tarihte ödenebilmektedir. Baz› hisse senetleri
ise nominal de¤er üzerinden geri al›nabilen imtiyazl› hisse senetleridir. 

Baz› imtiyazl› hisse senetleri kat›l›m hakk› da sa¤layabilir. Baflar›l› bir dönemin
sonunda, yöneticiler imtiyazl› hisse senetlerine, adi hisse senetlerinden daha fazla
temettü da¤›t›lmas›n› kararlaflt›rabilirler. Bu ba¤lamda imtiyazl› hisse senetleri hem
borç hem de özsermaye özellikleri sergilediklerinden, bu hisse senetlerine neden
hibrit denildi¤i anlafl›labilir. 

Bir imtiyazl› hisse senedinde vaktinde ödenmeyen temettüler daha ilerideki bir tarihte
ödenebilmektedir.

‹mtiyazl› hisse senetlerinin borç mu yoksa özsermayeye mi daha çok benzedi-
¤i, flirkete iliflkin finansal oranlar hesaplanaca¤› zaman önem kazanmaktad›r. Bu
ba¤lamda yap›lacak ayr›m tafl›d›klar› özelliklere göre flu flekilde yap›labilir:

• ‹mtiyazl› hisse senetleri için vakti geçen temettüler er ya da geç ödeniyorsa,
di¤er bir ifadeyle kümülatif davran›yorlarsa özsermayeden daha çok borç
olarak görülebilir.

• ‹mtiyazl› hisse senetleri de¤ifltirilebiliyorsa ve de¤iflim tarihi yak›n ise borç-
tan daha çok özsermaye özelli¤i gösterirler.

• ‹mtiyazl› hisse senetleri nakde çevrilebiliyorsa, borca daha yak›nd›rlar
• ‹mtiyazl› hisse senetleri yönetime kat›l›m hakk› sa¤l›yorlarsa, özsermaye ni-

teli¤i daha fazlad›r.
Kurucu Hisse Senetleri: Kurucu hisse senetleri, belli bir sermaye pay›n› temsil

etmeyen ve yönetime kat›lma hakk› vermeyen hisse senetleridir. Bu senetler ifllet-
menin kuruluflu s›ras›nda kiflilerin hizmeti karfl›l›¤› olarak, ana sözleflme hükümle-
rine göre flirket kâr›n›n bir k›sm›na ifltirak hakk› vermektedir. 

Yeni TTK’n›n 348. ve 503. maddelerinde kurucu hisse senetleri hakk›nda; 
• fiirketi kurduklar› s›rada harcad›klar› eme¤e karfl›l›k olarak kuruculara, para

ve bedelsiz pay senedi vermek gibi flirket sermayesinin azalmas› sonucunu
do¤urabilecek bir menfaat tan›namayaca¤›, 

• ‹ntifa senedi sahiplerine pay sahipli¤i haklar› verilmeyece¤i; ancak, bu kifli-
lere, net kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara kat›lma veya yeni ç›kar›lacak
paylar› alma haklar› tan›nabilece¤i belirtilmifltir.

Primli ve Primsiz Hisse Senetleri: Türk hukuk sisteminde nominal de¤eri bulun-
mayan hisse senedi ihrac› söz konusu de¤ildir. Üzerinde yaz›l› de¤er ile ihraç edi-
len hisse senetlerine primsiz, nominal de¤erlerinden yüksek bir bedelle ihraç edi-
len hisse senetlerine primli hisse senedi denir.

Yeni TTK’n›n 347. maddesinde primli ve primsiz hisse senetleri hakk›na iliflkin
olarak; itibarî de¤erinden afla¤› bedelle pay ç›kar›lamayaca¤› ve paylar›n itibarî de-
¤erinden yüksek bir bedelle ç›kar›labilmeleri için esas sözleflmede hüküm veya ge-
nel kurul karar› bulunmas› gerekti¤i belirtilmifltir.

Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri: Yeni taahhüt veya ödeme yolu ile ç›kar›lan
ve bir bedel karfl›l›¤›nda sahip olunan hisse senetlerine bedelli hisse senetleri ad›
verilmektedir. Di¤er bir ifadeyle ihrac› ile d›flardan ortakl›¤a belirli bir nakit girifli
olan hisse senetlerine bedelli hisse senedi ad› verilir. Bedelli hisse senetleri; 
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• Kurulufl aflamas›nda, 
• Sermaye art›r›mlar›nda, 
• Rüçhan hakk› kullan›m›yla eski ortaklar taraf›ndan,
• Halka arz yoluyla üçüncü kifliler taraf›ndan sat›n al›n›rlar.
Yedek akçe, da¤›t›lmam›fl kâr, yeniden de¤erleme de¤er art›fl fonu, gayrimen-

kul sat›fl kazançlar› veya ifltiraklerdeki de¤er art›fllar›n›n sermayeye eklenmesi yo-
lu ile ç›kar›lan hisse senetleri bir bedel ödenmeden da¤›t›ld›¤›ndan dolay› bu his-
se senetlerine bedelsiz hisse senetleri ad› verilir.

Oydan Yoksun Hisse Senetleri: Oydan yoksun hisse senetleri, anonim flirketle-
rin sermaye art›r›m› ile ihraç edebilecekleri ve oy hakk› haricinde sahibine kâr pa-
y›ndan ve istenildi¤inde tasfiye bakiyesinden imtiyazl› olarak yararlanma hakk› ile
di¤er ortakl›k haklar›n› sa¤layan hisse senetleridir.

Oydan yoksun hisse senetleri sahipleri de adi hisse senedi sahipleri gibi payla-
r› ile orant›l› olarak yeni pay alma hakk›na sahiptirler. Bununla birlikte bedelsiz
sermaye art›r›mlar›nda oydan yoksun hisse senetleri sahipleri paylar› oran›nda be-
delsiz ve oydan yoksun hisse senedi al›rlar. 

OTOF‹NANSMAN
‹flletmeler uzun vadeli fon gereksinimlerinin bir k›sm›n› da otofinansman yoluyla
sa¤lamaktad›rlar. Otofinansman, kârlar›n da¤›t›lmayarak iflletmede b›rak›lmas› yo-
luyla sa¤lanmaktad›r. Di¤er bir tan›mla otofinansman, bir iflletmenin kendi gücü ile
özsermaye yaratmas›d›r.

Otofinansman aç›k ve gizli flekilde iki türde yap›lmaktad›r. Aç›k otofinansman,
kârlar›n da¤›t›lmayarak bilançoda gösterilmesi ile gerçekleflmektedir. Gizli otofi-
nansman ise gerçekleflmesi gereken kâr›n, yüksek amortisman, ihtiyatlar ve karfl›-
l›k zararlar› yoluyla azalt›lmas› sonucu ortaya ç›kar. 

Özellikle küçük ve orta büyüklükte olan ve kredi olanaklar› s›n›rl› olan iflletme-
ler için fon sa¤lamada otofinansman bafll›ca yoldur. ‹flletmeler bu flekilde sermaye
ihtiyac›na gerek duymadan ya da yeni ortak almalar›na gerek kalmadan fon sa¤la-
maktad›rlar. Bununla birlikte otofinansman ile iflletmeye sabit bir yük getiren faiz
ödemelerinden kaç›n›lm›fl olur.

‹flletmeler otofinansman› yedek akçeler, amortismanlar ve uzun vadeli karfl›l›k
ayr›lmas› yoluyla gerçeklefltirmektedirler. ‹flletmeler yedek akçeler yoluyla otofi-
nansman›; kanuni, ihtiyarî, ola¤anüstü ve gizli yedek akçe ay›rma yoluyla gerçek-
lefltirmektedirler.

Yeni TTK’n›n 519, 521 ve 523. maddelerinde yedek akçelere iliflkin aç›klamalar
flu flekildedir:

Y›ll›k kâr›n %5’i, ödenmifl sermayenin %20’sine ulafl›ncaya kadar genel kanuni
yedek akçe ayr›labilmektedir. Bu s›n›ra ulafl›ld›ktan sonra da; 

• Yeni paylar›n ç›kar›lmas› dolay›s›yla sa¤lanan primin, ç›kar›lma giderleri, it-
fa karfl›l›klar› ve hay›r amaçl› ödemeler için kullan›lmam›fl bulunan k›sm›, 

• Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmifl olan tutar-
dan, bunlar›n yerine verilecek yeni senetlerin ç›kar›lma giderlerinin düflül-
mesinden sonra kalan k›sm›, 

• Pay sahiplerine yüzde befl oran›nda kâr pay› ödendikten sonra, kârdan pay
alacak kiflilere da¤›t›lacak toplam tutar›n yüzde onu, genel kanuni yedek ak-
çeye eklenmektedir. 
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Bununla birlikte genel kanuni yedek akçe sermayenin veya ç›kar›lm›fl sermaye-
nin yar›s›n› aflmad›¤› takdirde, sadece zararlar›n kapat›lmas›na, ifllerin iyi gitmedi-
¤i zamanlarda iflletmeyi devam ettirmeye veya iflsizli¤in önüne geçmeye ve sonuç-
lar›n› hafifletmeye elveriflli önlemler al›nmas› için kullan›labilir. 

Yeni TTK’ya göre yedek akçeye y›ll›k kâr›n yüzde beflinden fazla bir tutar›n ay-
r›laca¤› ve yedek akçenin ödenmifl sermayenin yüzde yirmisini aflabilece¤i hakk›n-
da esas sözleflmeye hüküm konabilmektedir. Esas sözleflme ile baflka yedek akçe
ayr›lmas› da öngörülebilmekte ve bunlar›n harcanma yollar› ve flartlar› belirlenebil-
mektedir.

Amortismanlar Yoluyla Otofinansman: Amortismanlar aktiflerde zamanla mey-
dana gelen de¤er düflüklü¤ünü karfl›lamak üzere ayr›l›rlar ve kâr ve zarar hesapla-
r›nda gider olarak görülürler. Amortisman gideri olarak ayr›lan tutara karfl›l›k, dö-
nem içinde ç›k›fllar› gerektirecek herhangi bir masraf›n yap›lmad›¤› durumda,
amortisman için ayr›lan fonlarla otofinansman›n gerçekleflmesi sa¤lanmaktad›r. 

Uzun Süreli Karfl›l›k Ayr›lmas› Yoluyla Otofinansman: Karfl›l›klar, hesap döne-
mi sonunda karfl›lafl›lmas› olas› giderler için ayr›lmaktad›r ve bunun için belli bir
hukukî yükümlülü¤ün varl›¤› gerekmemektedir. Bununla birlikte iflletme e¤er kâr
elde etmifl ise, ayr›lan karfl›l›k tutar›nda kârda azalma olmaktad›r. Bu ba¤lamda
kârdaki azalma tutar› kadar da otofinansman yap›lm›fl olmaktad›r.

‹flletmeler uzun süreli karfl›l›klar›, nedeni ve tutar› bilinmeyen olaylar için ay›-
rabilmektedirler. Ayr›lan karfl›l›k tutar›n›n yüksek olmas›, iflletmelerin daha fazla
otofinansman yapmas›na olanak sa¤lamaktad›r. Di¤er yandan nedeni bilinen, an-
cak henüz tutar› bilinmeyen gider ya da olas› zararlar için karfl›l›k ayr›lmas› yoluy-
la kâr›n düflmesi sa¤lanarak, gizli fonlar oluflturulmakta ve buna ba¤l› olarak gizli
otofinansman yap›lmaktad›r. 

TAHV‹LLER
Sermaye piyasas›n›n geliflmifl oldu¤u ekonomilerde iflletmelerin uzun vadeli kay-
nak sa¤lamak için baflvurduklar› bafll›ca yollardan biri de tahvil ç›karmakt›r. Ülke-
mizde anonim flirketlerin ödünç para bulmak için itibari k›ymetleri eflit ve ibarele-
ri ayn› olmak üzere ç›kard›klar› borç senetlerine tahvil ad› verilmektedir.

Tahvil; ihraçç› flirketin, tahvil yat›r›mc›s›na, belirlenen tarihlerde anapara ve fa-
iz ödemelerini gerçeklefltirmekle yükümlü oldu¤u, uzun dönemli bir borçlanma
arac›d›r. Di¤er bir tan›mla tahviller, kamu kurulufllar› veya flirketlerin halktan borç-
lanarak sa¤layacaklar› fonlar için seri halinde ç›kard›klar›, eflit k›ymete ve ayn› iba-
reli, kanuni flekil flartlar›na uygun olarak düzenlenen borç senetleridir.

Bir iflletmenin ç›kard›¤› tahvilleri sat›n alarak iflletmeye fon sa¤layan kimselere
karfl› sorumlulu¤u, genellikle borç alm›fl bir kimsenin sorumlulu¤una benzer. Bu
sorumluluk öngörülen tarihlerde anapara ve faiz ödeme zorunlulu¤udur.

Özel sektör tahvilleri, iflletmeler taraf›ndan ihraç edilen tahvillerdir. Söz konu-
su tahviller, devlet tahvillerinden farkl› olarak geri ödenmeme riski tafl›rlar. Di¤er
bir ifadeyle, ihraçç› flirketin mali aç›dan sorun yaflamas› durumunda, tahvil yat›r›m-
c›s› aç›s›ndan, önceden belirlenen anapara ve faiz ödemelerinin gerçeklefltirileme-
me riski söz konusudur. Geri ödenmeme riski ihraçç› flirketin yap›s›na ve tahvilin
vadesine göre farkl›l›k göstermektedir.

Özel sektör tahvilleri devlet tahvillerinden farkl› olarak geri ödenmeme riski tafl›rlar.
Devlet tahvillerinin ödenmeme riski s›f›r olarak kabul edilir.
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Tahvil vadelerinin uzunlu¤u ülkeden ülkeye farkl›l›k gösterse de genellikle befl
y›l ve daha uzun vadeli olarak ç›kart›lmakta; faiz ödemeleri de üç ayda bir, alt› ay-
da bir ve y›lda bir kuponlara ba¤l› olarak yap›labilmektedir. 

Tahvillere ödenecek faiz ve bununla ilgili esaslar ise tahvil metni, izahname ve
sirkülerde aç›kça belirtmek kofluluyla tahvil ihraçç›lar› taraf›ndan belirlenmektedir.
Ülkemizde tahvil ihrac› ile ilgili flartlar ve di¤er yasal hükümler, TTK ile birlikte
SPKa’da düzenlenmifltir.

Ülkemizde tahvil ihraç tavan›, Kanun’un ilgili hükümlerinde halka aç›k ve aç›k
olmayan anonim ortakl›k ayr›m›na göre belirlenmektedir.

Halka aç›k anonim ortakl›klarda tahvil ihraç tavan› flu flekilde formüle edilebilir:

Halka aç›k olmayan anonim ortakl›klarda tahvil ihraç tavan› ise flu flekilde for-
müle edilebilir:

Tahvilin de¤erini ve bunun sonucunda bir tahvilin baflka bir tahvile göre tale-
binin yüksekli¤ini do¤uran etmenler flu flekilde s›ralanabilir:

• Tahvilden sa¤lanacak gelir
• Tahvili ç›karan iflletmenin geliri
• Tahvilin risk durumu
Yat›r›mc›lar aç›s›nda bir tahvilin de¤erini etkileyen en önemli etken, tahvilden

sa¤lanacak olan gelirdir. Bu gelir, faiz ve tahvilin al›m sat›m ya da al›m günü ile it-
fa günü aras›ndaki fiyat fark›ndan oluflmaktad›r. Tahvili ç›karan iflletmenin geliri
incelenirken ise faizin kazan›lma say›s›, iflletmenin nakit olmayan giderleri ve tah-
vilin risk durumu göz önünde bulundurulmal›d›r. 

Tahvil de¤eri ve de¤eri etkileyen etmenler detayl› olarak kitab›m›z›n ikinci ünitesinde
aç›klanacakt›r.

Tahvil türleri kendi içlerinde farkl› kriterlere ba¤l› olarak flu flekilde s›ralanabilir:
Nama ve Hamiline Yaz›l› Tahviller: Tahviller bütün menkul k›ymetler gibi na-

ma ve hamiline yaz›l› olabilirler. 
Devlet ve Özel Sektör Tahvilleri: Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan belli amaçlarla ç›-

kar›lan dahili istikraz tahvilleri uzun vadeli, hazinenin dönemsel ihtiyaçlar› için ç›-
kar›lan tahviller ve hazine bonolar› ise k›sa vadelidir. Ancak enflasyonun yükseldi-
¤i dönemlerde tüm tahviller 1-2 y›ll›k süreyle k›sa vadeli ihraç edilir. Bununla bir-
likte uzun vadeli devlet tahvilleri her zaman ifllemifl faiziyle birlikte paraya çevrile-
bildi¤i için faiz oranlar› daha düflüktür. Özel sektör tahvilleri ise flirketler taraf›n-
dan finansman ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla ihraç edilmektedir.

Primli ve Primsiz Tahviller: ‹hraç edilen bir tahvil üzerinde yaz›l› de¤erle sat›fla
ç›kar›lmas›na baflabafl tahvil ad› verilmektedir. Nominal de¤erinden daha afla¤›
bedelle sat›fla ç›kar›lan tahviller ise primli tahvildir. TTK hisse senetlerinin nominal
de¤erden daha afla¤› bedelle ihraç edilmesini yasaklad›¤› halde tahviller için böy-
le bir engel bulunmamaktad›r.
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Tahvil ‹hraç Tavan› = (Ç›kar›lm›fl(Ödenmifl Sermaye) + Yedek Akçe + Yeniden 
De¤erleme De¤er Art›fl Fonu) - Zararlar

Tahvil ‹hraç Tavan›= (Ç›kar›lm›fl(Ödenmifl Sermaye) + Yeniden De¤erleme De¤er
Art›fl Fonu) - Zararlar

Baflabafl Tahvil: Tahvilin
nominal de¤erle sat›fla
ç›kar›lmas›na baflabafl
tahvil ad› verilmektedir.



‹kramiyeli Tahviller: Tahvillerin sat›fl›n› teflvik etmek için faiz ve erken sat›fl pri-
minden baflka para ikramiyeleri de verilebilmektedir. Ancak her ne isim alt›nda
olursa olsun, al›c›lara sa¤lanacak menfaatler tahvilin itfa tablosunda belirtilen faiz
ödeme tutar›n›n içindedir. 

Garantili ve Garantisiz Tahviller: Ç›kar›lan tahvillerin sat›fl›n› artt›rmak için bir
bankan›n veya flirketin ba¤l› oldu¤u holdingin garantisi sa¤lanabilmektedir. Banka
veya holdingin garantisi, ç›kar›lan tahvillerin anapara ve faizlerinin vadelerinde ge-
ri ödenmesini kapsamaktad›r. 

Garantisiz tahviller, asl›nda garantisiz olmakla beraber, ihraç eden flirketin
malvarl›¤›n›n teminat› alt›nda olabilir. fiirket, bu borcu karfl›layacak malvarl›¤›
göstermiyorsa zay›f bir tahvil, flirketin tahvillerinin anapara ve faizlerini karfl›la-
yacak gücü yoksa çürük tahvil (junk bond) söz konusudur. Çürük tahviller
Standart and Poors kredi derecelendirme flirketinden BBB ve daha düflük veya
Moody’s kredi derecelendirme flirketinden Baa ve daha düflük not alan tahviller-
dir. Söz konusu tahviller yüksek getirili veya düflük dereceli tahviller olarak da
isimlendirilebilmektedir.

Sabit ve De¤iflken Faizli Tahviller: Tahvil vadesi boyunca faiz oran› sabit ya da
de¤iflken olabilir. Enflasyonun yükseldi¤i dönemlerde piyasa cari faiz oran›n›n tah-
vil faiz oranlar›n› k›sa zamanda geride b›rakmas› ve faiz oranlar›n›n sürekli olarak
oynakl›¤›n›n artmas› tahvil piyasas›nda istikrars›zl›¤a neden olmaktad›r. De¤iflken
faizli tahviller bu tür durumlarda tahvil piyasas›n›n t›kanmamas› için ileriye dönük
faiz riskini ortadan kald›rmak üzere SPK Tebli¤leriyle düzenlenmifltir. Ülkemizde
faiz ödemeleri 3, 6 ayl›k ya da 1 y›ll›k dönemler itibariyle kuponlara ba¤l› olarak
yap›labilmektedir. 

Endeksli Tahviller: Endeksli tahviller özellikle yüksek enflansyon dönemlerin-
de görülen bir tahvil uygulamas›d›r. Yüksek enflasyonun oldu¤u dönemlerde tah-
vil sahibinin, anaparas›n›n de¤erini korumak amac›yla belli bir dövize veya alt›na
endeksli tahviller ç›kar›labilir.

Dövize endeksli tahvil, döviz kurlar›nda beklenenin üstünde art›fl olmas› halin-
de ihraç edeni mali bak›mdan zarara sokabilece¤i için riskli bir fon temin arac›d›r.

Kâra ‹fltirakli Tahviller: Anonim ortakl›klar, tahvillere verilecek kâr pay›n›n
hesap flekli ve zaman›n› tahvilin ön yüzünde göstermek flart›yla kâra ifltirakli
tahvil ihraç edebilirler. Kâra ifltirakli tahvilin di¤er tahvillerden tek fark› gelirin
maktu bir faiz oran› olarak de¤il, ç›karan ortakl›¤›n bilanço kâr›ndan pay flek-
linde olmas›d›r.

Vade sonunda anapara ödemesi ile ç›kar›lan kâra ifltirakli tahvillerin dönem kâ-
r› hesaplan›rken afla¤›da belirtilen üç esastan biri tahvili ihraç eden tarafça seçile-
rek tahvil sahiplerine ödenecek olan dönem kâr› belirlenmektedir.

• Faize ek olarak, tahvil sahibinin pay›na düflen kâr pay› yüzdesi hesaplana-
rak genel tutardan tahvile düflecek pay›n ödenmesi,

• Kâr pay›n›n faizden daha az olmas› halinde faiz ödenmesi; faiz getirisine eflit
veya daha fazla kâr pay› tahakkuk etmiflse, kar pay›n›n ödenmesi,

• Söz konusu faiz dikkate al›nmadan tahvil sahibi için belirlenen kâr pay› yüz-
desine göre hesaplanan tutardan tahvile düflen pay›n ödenmesi.

Kâra ifltirakli tahvilin di¤er tahvillerden tek fark› gelirin maktu bir faiz oran› olarak de¤il,
ç›karan ortakl›¤›n bilanço kâr›ndan pay fleklinde olmas›d›r.
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H‹BR‹T ENSTRÜMANLAR
Büyüyen ve yeni kurulan flirketler d›fl kaynakl› finansman ihtiyac› duymaktad›rlar.
Bu ihtiyaç genelde banka kredileri ile karfl›lansa da kredilere ulaflma flartlar› gittik-
çe zorlaflt›r›lmaktad›r. Özellikle BASEL II olarak adland›r›lan Avrupa Ortak Pazar›
düzeyinde bankalar›n öz sermaye ve kredi iliflkileri konusundaki yeni düzenleme-
si banka kredilerine ulaflmay› daha zor duruma getirmifltir. Buna göre bankalar
hem kredi vermeyi ve hem de kredi masraflar›n›n yüksekli¤ini, üstlendi¤i risk (kre-
dibilite notu) baz›nda de¤erlendirmektedir. Özellikle orta ve küçük ölçekteki ku-
rulufllar ile yeni ve kurulmakta olan flirketlerin riskleri yüksek oldu¤undan, kredi
alma olanaklar› büyük çapta k›s›tlanm›flt›r. 

Hibrit menkul k›ymetler özellikleri itibariyle özsermaye ile borç aras›nda melez
bir karakter göstermektedir bu nedenle flirketlere daha genifl bir yat›r›mc› grubuna
yönelme imkan› sa¤lamaktad›rlar. Hibrit menkul k›ymetler özellikle yeni ve büyü-
yen flirketlerin yat›r›mc› çekmek amac›yla kullan›ld›¤› araçlard›r. Bu flirketlere du-
yulan güvenin az olmas› nedeniyle borçlanma olanaklar›n›n s›n›rl› olmas›, hibrit
menkul k›ymetlerden yararlanma olanaklar›n› art›rmaktad›r.

Varant
Varant, belli bir varl›¤›, önceden belirlenmifl fiyat üzerinden, belirlenmifl bir tarih-
te veya öncesinde, alma veya satma hakk› veren bir menkul k›ymettir. Varantlar
banka ve arac› kurum gibi finansal kurulufllar taraf›ndan ihraç edilebilece¤i gibi (fi-
nansal varantlar), iflletmeler taraf›ndan da (flirket varantlar›) ihraç edilebilmektedir. 

Varantlar borsada kote olan finansal araçlar olup, kolayca al›n›p sat›labilmekte-
dir ve dayanak varl›¤› hisse senedi, endeks, döviz, emtia v.b. olabilmektedir. Fi-
nansal varantlarda, varant›n türünü dayanak varl›klar belirlemektedir.

‹flletmelerin ya da di¤er finansal kurulufllar›n ihraç etti¤i varantlar iflletmeler için
alternatif bir finansman arac› niteli¤inde, sermaye piyasalar› içinse çeflitlili¤i art›ra-
cak bir finansal araç niteli¤indedir.

Borçlanma arac›na eklenen varantlar, borç verene hisse senedine iliflkin haklar
tan›maktad›r. Borç veren, anlaflmada belirlenen fiyat› ödeyerek, anlaflmada belirle-
nen say›da hisse senedini alabilmektedir. Borç veren, bu ifllemden pozitif bir nakit
ak›fl› beklemektedir. Çünkü, varant karfl›l›¤› al›nan hisselerin de¤eri, varant›n ma-
liyetinden daha yüksek olmaktad›r. Aksi durumda varant kullan›lmayacakt›r. Dola-
y›s›yla varant› elinde bulunduran yat›r›mc›lar›n sat›n alma opsiyonunu kullan›p
kullanmamalar› flirketin baflar›s›na ve uygulama fiyat›na ba¤l› olmaktad›r.

Hisse senedi sat›n alma hakk› veren tahviller olarak da tan›mlanan flirket va-
rantlar› tahville birlikte veya tahvilden ayr›larak al›n›p sat›labilmekte, ikincil piya-
sada ifllem görebilmektedir. Tahvilden ayr›lm›fl varantlar, hisse senedi piyasas›nda
ifllem görmektedir. Söz konusu varantlarda, varant sahibinin, seçim hakk›n› kulla-
narak hisse senetlerini sat›n almad›¤› sürece, ihraçc› flirketin genel kuruluna kat›l-
ma, oy kullanma ve kar pay› alma gibi haklar› yoktur.

Varantlar, sahibine hisse senetlerini sabit bir fiyattan alma imkan› tan›d›¤›ndan,
hisse senedinin fiyat›n›n artmas› durumda varant yat›r›mc›s›na bir gelir sa¤lamak-
tad›r. Dolay›s›yla çevrilebilir tahvillerde oldu¤u gibi varantl› tahvillerde de yat›r›m-
c›lar, varantl› tahvillerde daha düflük kupon faiz oranlar›na raz› olmaktad›rlar.

Varant adi hisse senedi almak üzere ç›kar›lm›fl bir opsiyondur; ancak borç ih-
raçlar›na dayal› oldu¤undan, borçla finansman kapsam›nda de¤erlendirilmektedir.
Varant› elinde bulunduran kifli belirli say›daki hisse senedini, belirli bir fiyattan,
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belirli bir tarihe kadar alma hakk›na sahiptir. Her bir varant, varant sahibinin ala-
ca¤› hisse say›s›n› ve al›m opsiyonun iflletilebilece¤i zaman limitini (süresiz bir va-
rant de¤ilse) göstermektedir.

Varantlar elinde bulunduran aç›s›ndan opsiyonlara benzemektedir. Ancak va-
rantlar opsiyon sözleflmelerinden farkl› menkul k›ymetlerdir. Opsiyonlarla varant-
lar aras›ndaki farkl›l›klar flu flekilde s›ralanabilir:

• Varantlarda vade, opsiyon sözleflmelerinde oldu¤undan daha uzundur.
• Opsiyonlar bireysel yat›r›mc›lar taraf›ndan da ihraç edilebilirken, varantlar

yaln›zca flirketler ve finansal kurulufllar taraf›ndan ihraç edilebilmektedir.
• Varant›n kullan›lmas› durumunda ihraçç› flirket yeni hisse senedi ihraç etmek-

le yükümlüdür. Dolay›s›yla flirketin halka aç›kl›k oran› artmakta, opsiyonun
kullan›lmas› durumunda ise flirketin halka aç›kl›k oran› de¤iflmemektedir.

• Varantlar menkul k›ymet borsalar›nda, opsiyonlar ise vadeli ifllem borsala-
r›nda ifllem görmektedir.

fiirketlerin varant ihraç etmelerinin çeflitli nedenleri bulunmaktad›r. Bu neden-
lerden ilki, varant› ellerinde bulunduranlar›n, iflletmenin gelecekteki potansiyeline
ortak olma imkan› sa¤lamas› nedeniyle flirketin borçlanma araçlar›n› cazip hale ge-
tirmesidir. Yat›r›mc›lar›n ilgisini çeken bu özellik, flirketin daha düflük faiz oran›y-
la borçlanmas›n› mümkün k›lmakta ya da borç sözleflmelerinin koflullar›n›n iyilefl-
tirilmesini sa¤lamaktad›r. 

Opsiyonlar ile varantlar aras›ndaki farkl›l›klar nelerdir?

Bunun d›fl›nda varantlar, özellikle yeni ve büyüyen flirketlere yat›r›mc› çekmek
için de kullan›lmaktad›r. Söz konusu flirketlere duyulan güvenin az olmas› sebe-
biyle, borçlanma olanaklar› s›n›rl› olmakta, varantlar bu tür flirketlerin borçlanma
araçlar›ndan yararlanma olanaklar›n› artt›rmaktad›r.

Varantl› tahviller, özellikleri itibariyle özsermaye ile borç aras›nda melez bir ka-
rakter göstermektedir. Varant›n bu melez karakteri flirketlere daha genifl bir yat›-
r›mc› grubuna yönelme imkan› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca varantlar, yat›r›mc›ya hisse
senedinin fiyat art›fllar›ndan gelir sa¤lama olana¤› sunmas› sebebiyle, yat›r›mc›lar›n
daha düflük kupon faiz oranlar›na raz› olmalar›na, dolay›s›yla, flirketin cari kaynak
maliyetini düflürmesine imkan sa¤lamaktad›r.

Varantlara iliflkin genifl bilgiye Christopher Agar taraf›ndan yaz›lan Capital Investment &
Financing (Amsterdam, 2005) kitab›ndan (s.72) ulaflabilirsiniz.

Dönüfltürülebilir Menkul K›ymetler
Dönüfltürülebilir menkul k›ymetler yat›r›mc›ya elinde bulunan menkul k›ymeti ön-
ceden belirlenmifl fiyat ve flartlara göre hisse senedi ile de¤ifltirme hakk› sa¤layan
menkul k›ymetlerdir. 

Dönüfltürülebilir menkul k›ymetler yat›r›mc›ya, flirket sermayesine ortak olma,
dolay›s›yla sermaye kazanc› elde etme olana¤› sa¤lamaktad›r. ‹hraçç› flirket aç›s›n-
dan bak›ld›¤›nda ise dönüfltürülebilir menkul k›ymetlerin avantajlar› afla¤›daki fle-
kilde s›ralanabilir:

• Hisse senedi ihrac› yerine dönüfltürülebilir menkul k›ymet ihrac›, hisse se-
netlerin cari fiyatlarla ihraç edilmesini önleyerek, özsermayenin zay›flat›lma-
s›n› engellemekte ve uzun bir dönem için mevcut hissedarlar›n oy kullanma
haklar›n›n sakl› tutulmas›na olanak tan›maktad›r.
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• Hisse senedi ihrac› yerine dönüfltürülebilir menkul k›ymet ihrac›, hisse se-
nedi ihraç dönemini erteleyerek, gelecekte daha yüksek fiyatlar›n oluflmas›-
n› sa¤layacakt›r.

• Dönüfltürülebilir menkul k›ymetler kendini likidite eden borç niteli¤i tafl›-
maktad›r. Vade geldi¤inde ödemenin hisse senedi ile yap›lmas›, fonlar›n flir-
ket bünyesinde kalmas›n› sa¤lamaktad›r. 

Dönüfltürülebilir menkul k›ymetlerin uygulamada iki tipik örne¤i dönüfltürüle-
bilir tahviller ve dönüfltürülebilir imtiyazl› hisse senetleridir.

Dönüfltürülebilir tahvillerde tahvil sahibi, elindeki tahvilleri, önceden belirlenen
say›da hisse senedi ile de¤ifltirme opsiyonuna sahiptir. Dönüfltürülebilir tahviller ge-
leneksel tahvillere benzemekle birlikte, yat›r›mc›ya ihraçç› flirketin hisse senetlerini
alma hakk› sunmas›yla geleneksel tahvillerden ayr›lmaktad›r. Öte yandan dönüfltü-
rülebilir tahviller varantl› tahvillere de benzemektedir. ‹ki menkul k›ymet aras›nda-
ki temel farkl›l›k varantl› tahvillerin, tahvil ve varant olarak iki menkul k›ymete bö-
lünebilmesi, dönüfltürülebilir tahvillerde söz konusu bölünmenin olmamas›d›r.

Hisse senediyle de¤ifltirilebilir tahviller, bir borç türü olarak ortaya ç›kar; ancak
tafl›y›c›s›na ilerideki belirli bir tarihte ve belirli koflullarla adi hisse senediyle de¤ifl-
tirme hakk› verirler. De¤ifltirilebilir tahvil ihraç eden firmalar özkaynaklar/borçlar
oran›n› yükselttiklerinden dolay› daha riskli olarak görülebilirler. Ancak bu yüksek
risk kupon faiz oran›na yans›mamaktad›r. Sermaye kazanc› sa¤lama olana¤›n›n ol-
mas›, kupon faiz oranlar›n›n dönüfltürülebilirlik özelli¤i tafl›mayan tahvillere göre
daha düflük olmas›n› sa¤lamaktad›r.

‹hraçç› flirket aç›s›ndan dönüfltürülebilir menkul k›ymetlerin avantajlar› nelerdir?

Dönüfltürülebilir tahviller yüksek iflletme riski tafl›yan ancak büyüme potansiye-
li yüksek olan iflletmeler için uygun borçlanma araçlar›d›r. Yat›r›mc›lara ileride el-
de edilebilecek sermaye kazanc› flans› sunmas› bu menkul k›ymetlerin cazibesini
art›rmaktad›r. Ayr›ca dönüfltürülebilir tahviller yat›r›mc›s›na flirketin iyiye gitmesi
durumunda hisse senedi sahibi olma imkan› tan›d›¤›ndan, yat›r›mc›lar dönüfltürü-
lemez tahvillere oranla daha düflük kupon faiz oranlar›n› kabul etmektedir. Söz
konusu menkul k›ymetin flirketler için dezavantaj› ise vergiden düflülebilse de her
y›l faiz ödemesi yap›lmas› ve yat›r›mc› de¤iflim yapmad›¤› takdirde anapara öde-
mesinin yap›lmas›n›n zorunlu olmas›d›r.

Dönüfltürülebilir imtiyazl› hisse senetleri, ihraçlar› s›ras›nda belirlenmifl bir oran
dahilinde adi hisse senetleri ile de¤ifltirilebilir bir nitelik tafl›rlar. Dönüfltürülebilir-
lik özelli¤i, adi hisse senetlerinin yak›n gelecekte prim yapaca¤› tahmin edilen flir-
ketler için imtiyazl› hisse senedi sahiplerine önemli avantajlar sa¤lamaktad›r. Dö-
nüfltürülebilir imtiyazl› hisse senetleri, dönüfltürülebilir tahvillere benzemekle bir-
likte önceden belirlenmifl bir vadenin olmamas› aç›s›ndan bu menkul k›ymetler-
den farkl›d›rlar.

Dönüfltürülebilir menkul k›ymetlere iliflkin genifl bilgiye Pierre Vernimmen taraf›ndan ya-
z›lan Corporate Finance Theory and Practice (Chichester, 2005) kitab›ndan (s.282-291)
ulaflabilirsiniz.

D‹⁄ER UZUN VADEL‹ F‹NANSMAN ARAÇLARI
‹flletmelerin hisse senedi, tahvil, otofinansman ve hibrit enstrümanlar d›fl›nda ya-
rarlanabilece¤i birçok uzun vadeli finansman kayna¤› bulunmaktad›r. Bu kaynak-
lar özellikle borsaya kote edilmemifl veya sermaye piyasalar›ndan borçlanma im-
kanlar› k›s›tl› olan iflletmeler için uygun araçlar olmaktad›rlar.
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‹flletmelerin uzun vadeli finansman kayna¤› sa¤lama yollar›ndan biri ifl melek-
leridir. ‹fl melekleri, gelecek vaat eden ya da genellikle kurulum aflamas›ndaki, gi-
riflimciler taraf›ndan yönetilen flirketlere yat›r›m yapmay› isteyen ve elinde serbest
fonlar› bulunan yat›r›mc›lard›r. Bu melekler hem kendilerine getiri sa¤lamay› hem
de giriflimci ruhu desteklemeyi amaçlamaktad›rlar.

Uzun vadeli finansman kaynaklar›ndan bir di¤eri sendikasyon kredileridir. Sen-
dikasyon kredisi, bir grup banka veya di¤er finansal kurulufllar›n bir araya gelerek
kulland›rd›klar› bir kredi türüdür. Sendikasyon kredileri kulland›r›lmas›n›n temel
amac› kredi kuruluflunun geri ödenmeme riskini da¤›tmak istemesi ve talep edilen
kredi miktar›n›n büyük tutarlara ulaflmas›d›r. Bu tür kredilerin kulland›r›lmas›n›n
nedeni finansal kuruluflun müflterisiyle olan iliflkilerini gelifltirmek istemesidir. Söz
konusu kredilerde kulland›r›lan kredi miktarlar› büyük, vadeler uzun ve uygula-
nan faiz türü genellikle de¤iflken olmaktad›r.

Sendikasyon kredilerine iliflkin genifl bilgiye Pierre Vernimmen taraf›ndan yaz›lan Corpora-
te Finance Theory and Practice (Chichester, 2005) kitab›ndan (s.626-630) ulaflabilirsiniz.

Eurotahviller (Euro-bond) ve Yabanc› Tahviller: ‹flletmelerin yararlanabilecek-
leri alternatif uzun vadeli finansman araçlar›d›r. Euro tahviller, sat›fla sunuldu¤u ül-
kenin para birimi d›fl›nda bir para birimi cinsinden, uluslararas› bir sendikasyon ta-
raf›ndan ihraç edilen ve birçok ülkede sat›fla sunulan tahvillerdir. Yabanc› tahviller
ise, bir iflletme, hükümet veya hükümet kuruluflunun belirli bir piyasada sat›lmak
üzere, o ülkenin para birimi cinsinden ihraç etti¤i borçlanma araçlar›d›r. Eurotah-
villerin özel bir flekli de¤iflken faizli tahvillerdir. Bu tahviller yat›r›mc›s›na sabit
oran yerine de¤iflken bir oranda faiz ödemesi yapmaktad›rlar. De¤iflken faizli tah-
viller ifllerinin büyük bir k›sm›n› de¤iflken sabit faiz oranlar›yla yürüten finansal ku-
rulufllar taraf›ndan tercih edilmektedir. De¤iflken faizli tahviller, varl›klar ve borç-
lar aras›nda dengeye ulaflmak için bir yol olmaktad›r.

Yüksek büyüme potansiyeli veya yeni kurulmufl olan iflletmelerin yararlanabi-
lece¤i uzun vadeli finansman kaynaklar›ndan biri giriflim sermayesidir. Giriflim
sermayesinde kulland›r›lan fonlar genellikle büyük paketler halinde ve hem borç
hem de özsermaye olarak sa¤lanmaktad›r. Giriflim sermayesi flirketleri yat›r›m yap-
t›klar› flirketlerin nihai olarak büyümesini hedeflediklerinden yat›r›mlar genellikle
5-10 y›l boyunca sabittir. Söz konusu uygulamada sermayedarlar ço¤unlukla yöne-
tim dan›flmanl›¤› da sa¤lamaktad›rlar. Giriflim sermayesine benzer bir finansman
kayna¤› da özel sermaye fonlar›d›r. Özel sermaye fonlar›n›n giriflim sermayesin-
den farklar›, bu fonlar›n kulland›r›lma amac›, sermayedar flirketin ortakl›k pay› ve
vadelerdedir. Giriflim sermayesi flirketleri daha çok yeni kurulmufl olan flirketlere
yat›r›m yapmay› tercih ederken özel sermaye flirketleri belirli büyüklüklere ulafl-
m›fl, faaliyet karl›l›klar› yüksek, h›zl› büyümekte olan, önemli pazar paylar› olan ve
içinde bulunduklar› sektöre girifl engelleri yaratabilmifl flirketleri yat›r›m yapmay›
tercih etmektedirler. Ayr›ca özel sermaye fonlar›nda vade giriflim sermayesinden
uzun ve ortakl›k pay› giriflim sermayesinden yüksek olmaktad›r.
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Orta vadeli finansman kaynaklar›n›n özellikle-
rini ve türlerini aç›klamak.
Ortak bir kan› olmamakla birlikte orta vadeli fi-
nansman kaynaklar›n süresinin 1 ile 5 y›l aras›n-
da oldu¤u kabul edilmektedir. Bununla birlikte
orta vadeli finansman kaynaklar› genellikle belir-
li bir plana göre y›ll›k taksitler dâhilinde ödenir-
ler. Orta vadeli finansman kaynaklar› k›sa vadeli
kaynaklara göre daha az baflvurulan kredi türü
olmas›na ra¤men, bu tür krediler ile sa¤lanan fon
kaynaklar›n›n tutar› k›sa vadeli kredilere göre da-
ha fazlad›r ve genellikle tevsi, yenileme ve mo-
dernizasyon yat›r›mlar› için kullan›lmaktad›r. Or-
ta vadeli finansman kaynaklar› ortak özellikler ta-
fl›maktad›r. Bu özellikler; kredinin süresi, kredi-
nin geri ödeme plan› ve kaynak ile sa¤lanan fon-
lar›n güvencesi bafll›klar›nda incelenmektedir. Or-
ta vadeli finansman kaynaklar›nda, krediyi veren
kurum ile krediyi kullanan iflletme aras›ndaki an-
laflmaya göre, anapara ve faiz ödemeleri esnek
bir geri ödeme plan› ile yap›labilir. Kredinin geri
ödemesi sabit eflit taksitlerle olabilece¤i gibi yal-
n›zca sabit tutarl› anapara ödemelerine faiz ek-
lenmesi yoluyla da yap›labilir. Orta vadeli finans-
man kaynaklar› türleri olarak orta vadeli banka
kredileri, orta vadeli yat›r›m mallar› kredileri, ro-
tatif krediler, forfaiting ve leasing say›labilir.

Hisse senetlerinin sahibine tan›d›¤› haklar› de-
¤erlendirmek.
Hisse senedi sahiplerinin en önemli haklar›ndan
biri oy kullanma hakk›d›r. Bu hak hisse sahibine
flirket yönetim kurulunu seçme hakk›n› vermek-
tedir ve bununla birlikte hisse sahibi yönetim ku-
ruluna seçilebilmektir. Hisse sahibinin haklar›n-
dan bir di¤eri flirket kâr›ndan pay almas›d›r. Ay-
r›ca hisse sahipleri, mevcut sermayedeki paylar›
oran›nda art›r›lan sermaye k›sm›ndan da ayn›
oranda pay alma hakk›na (rüçhan hakk›) sahip-
tirler. Di¤er bir ifadeyle eski hissedarlar›n flirket-
teki ortakl›k yüzdelerini sürdürmeleri amac›yla
yeni ç›kar›lacak hisse senetlerini sahip olduklar›
pay yüzdesiyle orant›l› olarak ilk önce sat›n alma
haklar› bulunmaktad›r. Di¤er yandan tasfiyeden
pay alma hakk› her hisse sahibinin, tasfiye sonu-
cunda kalan tutara pay› oran›nda kat›labilme hak-
k›n› ifade edebilmektedir.

Otofinasman kavram›n› tan›mlayarak, türlerini

aç›klamak.

‹flletmeler uzun vadeli fon gereksinimlerinin bir
k›sm›n› da oto finansman yoluyla sa¤lamaktad›r-
lar. Otofinansman kârlar›n da¤›t›lmayarak ifllet-
mede b›rak›lmas› yoluyla sa¤lanmaktad›r. Di¤er
bir tan›mla otofinansman, bir iflletmenin kendi
gücü ile özsermaye yaratmas›d›r. Otofinansman
aç›k ve gizli flekilde iki türde yap›lmaktad›r. Aç›k
otofinansman, kârlar›n da¤›t›lmayarak bilançoda
gösterilmesi ile gerçekleflmektedir. Gizli otofi-
nansman ise gerçekleflmesi gereken kâr›n, yük-
sek amortisman, ihtiyatlar ve karfl›l›k zararlar› yo-
luyla azalt›lmas› sonucu ortaya ç›kar. Özellikle
küçük ve orta büyüklükte olan ve kredi olanak-
lar› s›n›rl› olan iflletmeler için fon sa¤lamada oto-
finansman bafll›ca yoldur. ‹flletmeler bu flekilde
sermaye ihtiyac›na gerek duymadan ya da yeni
ortak almalar›na gerek kalmadan fon sa¤lamak-
tad›rlar. Bununla birlikte otofinansman ile ifllet-
meye sabit bir yük getiren faiz ödemelerinden
kaç›n›lm›fl olur. ‹flletmeler otofinansman› yedek
akçeler, amortismanlar ve uzun vadeli karfl›l›kla-
r›n ayr›lmas› yoluyla gerçeklefltirmektedirler. ‹fl-
letmeler uzun süreli karfl›l›klar›, nedeni ve tutar›
bilinmeyen olaylar için ay›rabilmektedirler. Ayr›-
lan karfl›l›k tutar›n›n yüksek olmas›, iflletmelerin
daha fazla otofinansman yapmas›na olanak sa¤-
lamaktad›r. Di¤er yandan nedeni bilinen ancak
henüz tutar› bilinmeyen gider ya da olas› zarar-
lar için karfl›l›k ay›r›lmas› yoluyla kâr›n düflmesi
sa¤lanarak, gizli fonlar oluflturulmakta ve buna
ba¤l› olarak gizli otofinansman yap›lmaktad›r. 

Özet
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Uzun vadeli finansman arac› olarak tahvilleri

aç›klayarak, türlerini s›ralamak.

Sermaye piyasas›n›n geliflmifl oldu¤u ekonomi-
lerde iflletmelerin uzun vadeli kaynak sa¤lamak
için baflvurduklar› bafll›ca yollardan biri de tahvil
ç›karmakt›r. Ülkemizde anonim flirketlerin ödünç
para bulmak için itibari k›ymetleri eflit ve ibare-
leri ayn› olmak üzere ç›kard›klar› borç senetleri-
ne tahvil ad› verilmektedir. Di¤er bir tan›mla tah-
viller, kamu kurulufllar veya flirketlerin, halka
borçlanarak sa¤layacaklar› fonlar için seri halin-
de ç›kard›klar›, eflit k›ymete ve ayn› ibareli, ka-
nuni flekil flartlar›na uygun olarak düzenlenen
borç senetleridir. fiirket tahvilleri, iflletmeler tara-
f›ndan ihraç edilen tahvillerdir. Söz konusu tah-
viller, devlet tahvillerinden farkl› olarak geri
ödenmeme riski tafl›rlar. Di¤er bir ifadeyle, ih-
raçç› flirketin mali aç›dan sorun yaflamas› duru-
munda, tahvil yat›r›mc›s› aç›s›ndan, önceden be-
lirlenen anapara ve faiz ödemelerinin gerçeklefl-
tirilememe riski söz konusudur. Bununla birlikte
flirketin tahvil ile borçlanmas›, k›sa vadeli bir bo-
no ile borçlanmas› ve hisse senedi ihraç ederek
sonsuz vadeli kaynak bulmas› aras›nda uzun va-
deli borç olarak tan›mlamak mümkündür. Tahvil
türleri kendi içlerinde farkl› kriterlere ba¤l› ola-
rak; nama ve hamiline tahviller, devlet ve özel
sektör tahvilleri, primli ve primsiz tahviller, ikra-
miyeli tahviller, garantili ve garantisiz tahviller,
sabit ve de¤iflken faizli tahviller, endeksli tahvil-
ler ve kâra ifltirakli tahviller olarak s›ralanabilir.

Hibrit menkul k›ymetlerin iflletmeler aç›s›ndan

önemini vurgulamak.

Büyüyen ve yeni kurulan flirketler d›fl kaynakl›
finansman ihtiyac› duymaktad›rlar. Bu ihtiyaç ge-
nelde banka kredileri ile karfl›lansa da kredilere
ulaflma flartlar› gittikçe zorlaflt›r›lmaktad›r. Özel-
likle BASEL II olarak adland›r›lan Avrupa Ortak
Pazar› düzeyinde bankalar›n öz sermaye ve kre-
di iliflkileri konusundaki yeni düzenlemesi ban-
ka kredilerine ulaflmay› daha zor duruma getir-
mifltir. Buna göre bankalar hem kredi vermeyi ve
hem de kredi masraflar›n›n yüksekli¤ini, üstlen-
di¤i risk (kredibilite notu) baz›nda de¤erlendir-
mektedir. Özellikle orta ve küçük ölçekteki ku-
rulufllar ile yeni ve kurulmakta olan flirketlerin
riskleri yüksek oldu¤undan, kredi alma olanak-
lar› büyük çapta k›s›tland›r›lm›flt›r. Hibrit menkul
k›ymetler özellikleri itibariyle özsermaye ile borç
aras›nda melez bir karakter göstermektedir. Bu
nedenle flirketlere daha genifl bir yat›r›mc› gru-
buna yönelme imkan› sa¤lamaktad›rlar. Hibrit
menkul k›ymetler, özellikle yeni ve büyüyen flir-
ketlerin yat›r›mc› çekmek için kulland›¤› araçlar-
d›r. Bu flirketlere duyulan güvenin az olmas› ne-
deniyle borçlanma olanaklar›n›n s›n›rl› olmas›,
hibrit menkul k›ymetlerden yararlanma olanak-
lar›n› art›rmaktad›r.
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1. Hammadde ve enerji gibi temel ihtiyaçlar›n al›m›
için gerekli olan günlük harcamalar›n karfl›lanmas› ama-
c›yla al›nan kredilere ne ad verilir?

a. Uzun vadeli banka kredileri
b. Çal›flma sermayesi kredileri
c. Forfaiting
d. Ekipman kredileri
e. Leasing

2. Borçlunun faiz ödemelerinin miktar›n› belirleme
opsiyonuna sahip oldu¤u, ticaret bankalar›na özgü
orta vadeli bir finansman kayna¤› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Orta vadeli yat›r›m mallar› kredileri
b. Leasing
c. Rotatif krediler
d. Çal›flma sermayesi kredileri
e. Forfaiting

3. Halka aç›k olmayan bir anonim flirket için, ortak sa-
y›s› kaç olursa flirket halka aç›k flirket say›l›r ve SPKa’ya
tabi olur?

a. 250
b. 150
c. 150
d. 200
e. 25

4. Eski hissedarlar›n flirketteki ortakl›k yüzdelerini sür-
dürmeleri amac›yla yeni ç›kar›lacak hisse senetlerini sa-
hip olduklar› pay yüzdesiyle orant›l› olarak ilk önce sa-
t›n alma hakk›na ne ad verilir?

a. Kârdan pay alma hakk›
b. Hisse senedi hakk› 
c. Tasfiyeden pay alma hakk›
d. Rüçhan Hakk›
e. Oy kullanma hakk›

5. Nominal de¤erlerinden yüksek bir bedelle ihraç edi-
len hisse senetlerine ne ad verilir?

a. Bedelli hisse senedi
b. Bedelsiz hisse senedi
c. Oydan yoksun hisse senedi
d. Primsiz hisse senedi 
e. Primli hisse senedi

6. Gerçekleflmesi gereken kâr›n, yüksek amortisman,
ihtiyatlar ve karfl›l›k zararlar› yoluyla azalt›lmas›na ne
ad verilir?

a. Dönem zarar›
b. Gizli otofinansman
c. Baflabafl noktas›
d. Aç›k otofinansman
e. Dönem kâr›

7. Afla¤›dakilerden hangisi anapara ve faizleri karfl›la-
yacak gücü olmayan ve oldukça düflük kredi notuna
sahip flirketlerin ç›kartt›klar› tahvillere verilen add›r?

a. Garantili tahvil
b. Özel sektör tahvileri
c. Garantisiz tahvil
d. Primsiz tahvil
e. Çürük tahvil

8. Belli bir varl›¤›, önceden belirlenmifl fiyat üzerin-
den, belirlenmifl bir tarihte veya öncesinde, alma veya
satma hakk› veren menkul k›ymete ne ad verilir?

a. Varant
b. Garantili tahvil
c. ‹mtiyazl› hisse senedi
d. Forward
e. Future

9. Afla¤›dakilerden hangisi bir grup banka veya di¤er
finansal kurulufllar›n bir araya gelerek kulland›rd›klar›
bir kredi türünü ifade eden kavramd›r?

a. Uzun vadeli banka kredileri
b. Çal›flma sermayesi kredileri
c. Sendikasyon kredisi
d. Ekipman kredisi
e. Forfaiting

10. Sat›fla sunuldu¤u ülkenin para birimi d›fl›nda bir pa-
ra birimi cinsinden, uluslararas› bir sendikasyon taraf›n-
dan ihraç edilen ve birçok ülkede sat›fla sunulan tahvil-
ler hangisidir?

a. Çürük tahvil
b. Primli tahvil
c. Garantisiz tahvil
d. Eurotahviller
e. Garantili tahvil

Kendimizi S›nayal›m
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‘Hibrit nakit havuzu’ gelifltirdi, dünyada 100 fi-

nansç› aras›na girdi

‹talyan Indesit’te Hazine ve Grup Risk Yöneticisi Mus-
tafa K›l›ç, ‘Hibrit nakit havuz modeli’ ile global flirketle-
rin en büyük problemi olan gelir aktar›m›na çözüm bul-
du. K›l›ç, 2010 Adam Smith Küresel Likidite Ödülü’nü
alman›n yan› s›ra Barack Obama, Steve Jobs, Ben Ber-
nanke, Larry Ellison ile birlikte finans alan›nda “Dünya-
n›n En Etkili 100 Kiflisi” aras›na girdi. 
‹TALYAN beyaz eflya devi Indesit Company Bölge Ha-
zine ve Grup Risk Yöneticisi olan Mustafa K›l›ç, global
flirketlerin en büyük sorunu olan gelir aktar›m›na yasal
s›n›rlar içinde çözüm bularak, finans alanl›ndaki en
önemli ödülleri toplad›. Mustafa K›l›ç, uluslararas› piya-
salarda hazine ve risk yönetiminde referans isim haline
gelen bir Türk. Bölgesel olarak Indesit’in Asya, Do¤u
ve Güney Avrupa ve Latin Amerika’daki finansal ope-
rasyonlar›yla bütün grubun risk ve sigorta yönetimin-
den sorumlu olan K›l›ç, kendi buluflu olan ‘Hibrit nakit
havuz modeli’yle 29 ülkede faaliyette olan beyaz eflya
flirketi Indesit’in nakit kullan›m›nda verimlili¤i art›rmay›
baflard›.
Adam Simith Ödülünü ald›

Nakit ihtiyac› olan bir ülkedeki Indesit’i nakit fazlas›
olan bir baflka ülkedeki Indesit’in imkanlar›ndan yarar-
lanmas›n›n yolunu açt›. Merkez bankalar›n›n para trans-
ferlerine koydu¤u engellerle bafl etmenin zorlu¤u kar-
fl›s›nda, yine merkez bankalar›n aç›k b›rakt›¤› yasal ka-
p›y› kullanarak kendi modelini yaratan K›l›ç, 2010 Adam
Smith Küresel Likidite ödülüne lay›k görüldü. Mustafa
K›l›ç, ayr›ca geçen ay Treasury & Risk Magazine taraf›n-
dan da 2011 y›l›n›n finans konusunda dünyan›n en et-
kili 100 kiflisinden birisi olarak ödüllendirildi. 
Finans Oscar’lar›n› toplad›

Treasury & Risk Magazine taraf›ndan son 5 y›ld›r dü-
zenlenen finans alan›nda 2011’in en etkili 100 kiflisin-
den biri seçildi¤i listede Barack Obama ve Steve Jobs
gibi isimler de var. K›l›ç, ödülle ilgili flunlar› söyledi:
“Bu, Hazine ve Risk dünyas›n›n Oscar’› say›labilecek
nitelikte bir ödül. Dolay›s›yla oldukça büyük bir anlam
tafl›yor. Biz, finans ve ifl dünyas›n›n içindeki profesyo-
neller bu tür ödüllere ayr› bir önem veriyoruz. Bu an-
lamda benim için de oldukça k›ymetli bir ödül. Özellik-
le de bu listede flimdiye kadar yer alan tek Türk yöne-
tici olmak ve duruflu, vizyonu ve dayan›kl›l›¤› ile özel-
likle g›pta etti¤im Steve Jobs, Ben Bernanke, Larry Elli-

son gibi isimlerle bir arada an›lmak benim için gurur
verici.”
Dünya devleri modelin peflinde

Bu modeli çal›flt›klar› bankan›n di¤er çok uluslu müflte-
rilerine tan›tmaya bafllad›¤›n›n bilgisin veren Mustafa
K›l›ç sistemin kuruluflunun biraz zahmetli belirterek “En
son Cenevre’deki Eurofinance Konferans›’nda tan›tt›m,
çok ilgi gördü. Sisteminin kurulmas›, anlaflmalar›n ya-
p›lmas› 2-3 ay kadar zaman al›yor elektronik ortamda
yürüyen bir sistem. Çal›flt›ktan sonra da kusursuz yürü-
yen bir sistem. 2009 son çeyre¤inde kurduk, 2010’da
önemli sonuçlar›n› gördük. Çal›flt›¤›ndan emin olduk-
tan sonra ülke say›s›n› art›rd›k” dedi. Mustafa K›l›ç, For-
tune 500 ve Fortune 100’de yer alan dünyan›n en bü-
yük flirketlerinin, modele ilgi gösterdi¤ini ve bilgi alma-
ya bafllad›¤›n› da söyledi. 
‘Hibrit nakit havuz modeli’ ne demek

MUSTAFA K›l›ç, ‘Hibrit nakit havuz modeli’ni flöyle an-
latt›: “Merkez bankalar› paraya tek bir hareket kanal› b›-
rakm›fl. Konvertbl paras› olan ülkelere diyor ki, para sa-
hiplik de¤ifltirmedi¤i sürece problem yok. Yani Rus-
ya’daki flirketimiz kendi ad›na Amsterdam’da bir hesap
aç›p paras›n› oraya yat›rabilir. Türkiye Merkez Bankas›
da bunu tan›yor. Di¤er kap›larda bir sürü vergi, masraf
gibi bariyerler var. Tek aç›k olan kap›dan girip grup içi
bir finansman yaratmak gerekiyor. Rus Rublesi’ni ‹ngi-
liz Sterlini’ne, sterlini ‹sviçre Frang›’na çevirmeden ol-
du¤u gibi bir yerde topluyorum. Bir uluslararas› banka,
örne¤in Rusya’dan toplad›¤›m paraya Rusya ne kadar
mevduat faizi uyguluyorsa, yine o banka o paray› ayn›
faiz oran›nda di¤er grup flirketine kulland›r›yor. Bu ya-
sal hareket noktas›n› kullanarak böyle bir model gelifl-
tirmek kimsenin akl›na gelmemiflti. Banka içinde bu bir
ilkti. Grup içinde var olan param›z› verimli kullanman›n
yolunu bulmufl olduk. Model kolay ama çok komplike
ve sofistike. Grup içi gizli finansman m› var diye sorgu-
layan merkez bankalar› oldu.”
Bir cepteki paray› di¤er cebine aktaram›yorsun

MUSTAFA K›l›ç, global flirketlerin gelir aktar›m›nda ya-
flad›klar› s›k›nt›lar› flöyle anlatt›: “Global olarak geliri-
min yüzde 30’unu kazand›¤›m bir ülkede hareket ala-
n›m s›n›rl›. Ülkenin koydu¤u yasal s›n›rlamalar paray›
daha kolay bir ülkeye götürmeme engel. Örne¤in Tür-
kiye’de üretiyorum bu flirketimin paraya ihtiyac› var.
Diyelim ki baflka bir ülkedeki flirketimin paras› var. Ama
ben bu paray› Türkiye’ye transfer edemiyorum. Bu ne-

Yaflam›n ‹çinden

“
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denle Türkiye pazar›nda borçlan›yorum. Di¤er cebim-
de para var; onu kullanmak istiyorum ama param oldu-
¤u halde borçlan›yorum. Bazen yüksek maliyetlerde
borçlan›yorsunuz. Kullanamad›¤›m para o ülkede mev-
duat olarak duruyor. Ama Rusya’daki faiz oranlar› hiç-
bir zaman ‹sviçre’deki kadar iyi de¤il. Biz nas›l bir mo-
del kural›m da param›z oldu¤u halde borçlanmayal›m
diye yola ç›kt›k? Bu çok uluslu flirketlerin yaflad›¤› ortak
bir s›k›nt›.” 
Tüketici fiyatlar›na yans›yor

MUSTAFA K›l›ç, gelifltirdi¤i modelin faydalar›n› flöyle
s›ralad›: “Borçlanma oran›m›z› bir anda düflürdü. Kriz
dönemlerinde çok faydas›n› gördük. Döviz hareketle-
ri yo¤unken, koruyucu oldu. Üretim karl›l›¤›n› art›rd›-
¤› için bunu ürün fiyatlar›na yans›tabiliyorsunuz, en
az›ndan ürün zamlar›n›n önüne geçiyor. Endüstriye de
sirayet ediyor, bu sistem fiyat art›fllar›n› engelliyor. Fi-
yatlar›n›z ayn› kalsa bile karl›l›¤›n›z artt›¤› için ödedi-
¤iniz dividantlar art›yor. Halka aç›k bir flirket olarak
bu önemli. Bu önemli bir verimlilik. Daha önce grup
içi kredi kulland›¤›m zaman döviz dalgalanmalar›na
karfl› sigorta yapt›r›yordum. fiimdi bu maliyetten kur-
tulduk. Her flirketin portföyü farkl›d›r ama biz bu sis-
temle kendi portföyümüzde yüzde 5-6’l›k düflüfl ön-
gördük. Bekledi¤imizin biraz üzerinde baflar› elde et-
tik. Asl›nda modelin temelinde öz kaynaklar›n etkin
kullan›m› esas. Ayr›ca idari olarak da sistemler kulla-
n›c›lara kaynak kayb›na neden olan faktörlerin birço-
¤unu ortadan kald›rarak, baz›lar›n› da minimize ede-
rek ilave katma de¤er yaratmalar›na olanak sa¤l›yor.
Dolay›s›yla mikro düzeyde sa¤lanan verimlilik, makro
düzeyde hem ekonomiye hem de sistemi do¤rudan
veya dolayl› olarak kullanan bütün taraflara ilave kat-
ma de¤er olarak geri dönüyor.”
Eylül 2011

Kaynak: http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/print-
news.aspx?DocID=18629258

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Orta Vadeli Finansman›n
Özellikleri ve Türleri” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Orta Vadeli Finansman›n
Özellikleri ve Türleri” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hisse Senetleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hisse Senetleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hisse Senetleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Otofinansman” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tahviller” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hibrit Enstrümanlar” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Di¤er Uzun Vadeli Finans-
man Kaynaklar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Di¤er Uzun Vadeli Finans-
man Kaynaklar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1 

‹flletme 8 y›l boyunca her y›l T22.492,97 taksit ödedi-
¤inde, alm›fl oldu¤u kredi tutar›n› ve faizi ödemifl ola-
cakt›r. Anüite eflitli¤i ve hesap makinas› kullan›larak da
problem çözülebilir. Bu durumda;

S›ra Sizde 2 

‹flletmelerin ihtiyaç duydu¤u uzun vadeli finansman
kaynaklar› ortaklardan taraf›ndan iflletmeye sa¤lanan
özkaynaklardan ve borçlanma yoluyla sa¤lanan yaban-
c› kaynaklardan oluflmaktad›r. Sermaye piyasas› gelifl-
mifl olan ekonomilerde, iflletmelerin borçlanma ile uzun
vadeli kaynak sa¤lamada en çok baflvurduklar› yollar-
dan biri tahvil ç›karmaktad›r. ‹flletmeler benzer flekilde
uzun vadeli finansman ihtiyac›n›, hisse senedi ihrac›yla
da sa¤layabilirler. Baz› durumlarda ise iflletmeler otofi-
nansman yoluyla özkaynaklar›n› art›rabilecekleri gibi fi-
nansal kurumlardan uzun vadeli borç alarak yabanc›
kaynaklardan fon sa¤lamaktad›rlar. Uzun vadeli finans-
mandaki en temel ayr›m borç ve özsermaye ayr›m›d›r.
Bununla birlikte varant ve hisse senedi karfl›l›¤› de¤iflti-
rilebilir borç senetleri gibi hibrit enstrümanlar›n ortaya
ç›kmas›yla borç ve özsermaye aras›ndaki s›n›r giderek
ortadan kalkmaya bafllam›flt›r.

S›ra Sizde 3 

‹flletme yaklafl›k 27.174 adet T1 nominal de¤erli hisse
senedi ç›kard›¤›nda kay›tl› sermaye sisteminde T27.174
tutar›nda art›fl olurken, bu senetleri piyasa fiyat›ndan
satarsa T125.000 fon girifli sa¤lamaktad›r.

S›ra Sizde 4

Varant, belli bir varl›¤›, önceden belirlenmifl fiyat üze-
rinden, belirlenmifl bir tarihte veya öncesinde, alma
veya satma hakk› veren bir menkul k›ymettir. Varantlar
elinde bulunduran aç›s›ndan opsiyonlar›na benzemek-
tedir. Ancak varantlar opsiyon sözleflmelerinden farkl›
menkul k›ymetlerdir. Varantlarda vade opsiyon sözlefl-
melerinde oldu¤undan daha uzundur.Bununla birlikte
opsiyonlar bireysel yat›r›mc›lar taraf›ndan da ihraç edi-
lebilirken, varantlar yaln›zca flirketler ve finansal kuru-
lufllar taraf›ndan ihraç edilebilmektedir. Ayr›ca varant›n
kullan›lmas› durumunda ihraçç› flirket yeni hisse sene-
di ihraç etmekle yükümlüdür, dolay›s›yla flirketin hal-
ka aç›kl›k oran› artmaktad›r, opsiyonun kullan›lmas›
durumunda ise flirketin halka aç›kl›k oran› de¤iflme-
mektedir. Di¤er yandan varantlar menkul k›ymet bor-
salar›nda, opsiyonlar ise vadeli ifllem borsalar›nda ifl-
lem görmektedir.

S›ra Sizde 5

Dönüfltürülebilir menkul k›ymetler yat›r›mc›ya elinde
bulunan menkul k›ymeti önceden belirlenmifl fiyat ve
flartlara göre hisse senedi ile de¤ifltirme hakk› sa¤layan
menkul k›ymetlerdir. Hisse senedi ihrac› yerine dönüfl-
türülebilir menkul k›ymet ihrac›, hisse senetlerin cari fi-
yatlarla ihraç edilmesini önleyerek, özsermayenin zay›f-
lat›lmas›n› engellemekte ve uzun bir dönem için mev-
cut hissedarlar›n oy kullanma haklar›n›n sakl› tutulma-
s›na olanak tan›maktad›r. Bununla birlikte hisse senedi
ihrac› yerine dönüfltürülebilir menkul k›ymet ihrac›, his-
se senedi ihraç dönemini erteleyerek, gelecekte daha
yüksek fiyatlar›n oluflmas›n› sa¤layacakt›r. Ayr›ca dö-
nüfltürülebilir menkul k›ymetler kendini likidite eden
borç niteli¤i tafl›maktad›r. Vade geldi¤inde ödemenin
hisse senedi ile yap›lmas›, fonlar›n flirket bünyesinde
kalmas›n› sa¤lamaktad›r. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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G‹R‹fi
Reel ve finansal olmak üzere tüm varl›klar›n bir de¤eri vard›r. Bu varl›klar› baflar›-
l› bir flekilde yönetmek ve onlara yat›r›m yapmak istendi¤inde sadece de¤erinin ne
oldu¤unu de¤il, ayn› zamanda de¤erin kaynaklar›n› da anlamak gereklidir.

Varl›klar›n de¤eri, sa¤lanacak nakit ak›mlar›na ve nakit ak›mlar›n›n riskine ba¤-
l›d›r. Finansal varl›klar için nakit ak›mlar› kapsam›na faiz, kâr pay› ödemeleri, ser-
maye kazançlar› ve anapara ödemeleri girmektedir.

Sabit getirili olarak tan›mlanan tahvil ya da imtiyazl› hisse senetleri gibi finan-
sal varl›klarda gelecek dönemlerde yat›r›mc›lara yap›lacak olan ödemeler kesin
olarak belirlenmifltir. Bu türden varl›klar› ç›karan iflletmenin baflar›s› yap›lacak
ödemeler üzerinde etkili olmamaktad›r. Ödemelerin riski ise s›n›rl› bir düzeydedir.
Ancak, hisse senedi yat›r›mlar›nda sa¤lanacak nakit ak›mlar› iflletmenin performan-
s›na ve iflletmenin kazançlar› üzerinden da¤›t›lan kâr paylar›na ba¤l› olmaktad›r.
Yat›r›mlarda risk, beklenen gelirlerdeki de¤iflkenlikten kaynaklanmaktad›r. Sabit
getirili finansal varl›klarda belirli ödemeler oldu¤undan, beklenen gelirler çok faz-
la de¤iflim göstermez. Hisse senetlerinde sa¤lanacak gelirler ise belirsiz oldu¤u için
risk yüksektir.

‹flletmeler ve kifliler çeflitli varl›klara yat›r›m yaparlar. Bunlar›n bir k›sm› maki-
ne ve toprak gibi reel varl›klar; di¤er bir k›sm› ise, tahvil, hisse senedi gibi finan-
sal varl›klard›r. Bir yat›r›mda temel amaç elde edilen de¤eri maksimize etmektir.
Bu da basit anlamda maliyetlerinden daha yüksek de¤ere sahip varl›klar› sat›n al-
mak demektir.

‹flletmelerin amaçlar›n› gerçeklefltirebilmeleri için de¤er yaratan yat›r›mlarda
bulunulmas› gerekmektedir. ‹flletmenin de¤er yaratmas› için yat›r›mlar›ndan elde
etti¤i nakit ak›m›n›n yat›r›m maliyetinden büyük olmas› gerekir. Bu sayede ifllet-
meler, temel amaç olan piyasa de¤erini en yükse¤e ç›kartma amac›na uygun ola-
rak faaliyetlerini sürdürebilecektir. De¤erleme, hemen hemen her ifllem veya kara-
r›n içinde yer al›r.

Bu ünitede de¤erin tan›mlanmas› konusundaki yaklafl›mlar ve de¤er tan›mla-
r›, de¤erlemede piyasa de¤eri ile gerçek de¤er aras›ndaki iliflki ve etkin piyasalar
hipotezi üzerinde durulacakt›r. Ayr›ca de¤erlemeye neden ihtiyaç duyuldu¤una,
de¤erlemede kullan›lan yöntemleri uygulayabilmek için gerekli olan bilgilere, fi-
nansal varl›klar›n de¤erinin analiz ve tespitiyle ilgili aç›klamalara ve örneklere yer
verilecektir.

Finansal Varl›klarda
De¤erleme
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DE⁄ER KAVRAMI
De¤er kavram›n›n tan›mlanmas› konusunda farkl› yaklafl›mlar bulunmaktad›r. Var-
l›k de¤erlerini tan›mlamada; muhasebe kay›tlar›, al›c› ve sat›c›lar›n tespit etti¤i fiyat
ve gelecekte sa¤lanacak nakit ak›mlar› esas al›nmaktad›r. Literatürde de¤er tan›m-
lar›na temel oluflturan yaklafl›mlar; “Aktif Bazl› Yaklafl›m”, “Piyasa Fiyat› Yaklafl›m›”
ve “Gelir Yaklafl›m›” olarak üç grupta ele al›nabilir.

Aktif Bazl› Yaklafl›m, varl›klar›n kay›tlara yans›yan edinme maliyetlerini esas
al›r. Bu yaklafl›mda bir iflletmenin de¤erinin bilançoda görülece¤i kabul edilmek-
tedir. Aktif Bazl› Yaklafl›mla defter de¤eri, aktif de¤er ve net aktif de¤eri tan›mla-
malar› yap›lmaktad›r. 

Piyasa Fiyat› Yaklafl›m›nda de¤er, piyasadaki yat›r›mc›lar›n varl›klar için belirle-
dikleri fiyat› ifade eder. Varl›klar›n de¤eri, piyasa taraf›ndan de¤erlenmifl benzer
varl›klar›n fiyat› ile karfl›laflt›r›lma yoluyla belirlenebilir. Piyasa fiyat› yaklafl›m›nda-
ki de¤er tan›m› olarak piyasa de¤eri kavram› söz konusudur.

Gelir Yaklafl›m›, varl›klara sahip olunmas›n›n yarataca¤› kazançlar› esas al›r. Bu
yaklafl›ma göre varl›¤›n de¤eri, varl›¤›n ekonomik ömrü boyunca yarataca¤› gelir-
lerin bugünkü de¤eri ele al›narak bulunur. Gelir Yaklafl›m›nda indirgenmifl nakit
ak›mlar yöntemiyle de¤er tespiti yap›l›r. Varl›klar›n bu yaklafl›m ile bulunacak de-
¤eri gerçek de¤er olmaktad›r. Gelir Yaklafl›m› kapsam›nda; gerçek de¤er, öz kay-
nak de¤eri, firma de¤eri tan›mlar› yer al›r.

Gelir, piyasa fiyat› ve aktif bazl› yaklafl›mlardan sizce hangisi de¤er tan›mlamada daha uy-
gun olabilir?

Yukar›da aç›klanan yaklafl›mlar›n daha kolay anlafl›labilmesi aç›s›ndan de¤er
türleri ile ilgili afla¤›daki bafll›klar yararl› olacakt›r.

Gerçek De¤er
Varl›klar›n de¤erini etkileyen bütün faktörlerin hesaba kat›lmas› sonucunda de¤er-
leme modeli kullan›larak belirlenen, olmas› gereken fiyata gerçek de¤er denilmek-
tedir. Bir varl›ktan sa¤lanacak nakit ak›mlar›n›n yat›r›mdan istenen getiri oran› kul-
lan›larak bugüne indirgenmesiyle tespit edilen de¤er gerçek de¤erdir. Varl›¤›n ge-
lir yaratma potansiyeli ve yat›r›mdan arzu edilen getiri oran› gerçek de¤eri etkile-
yen en önemli unsurlard›r. Bu unsurlar varl›¤›n geçmiflteki performans›na ba¤l›
olarak tahmin edilmektedir.

Piyasa De¤eri 
Piyasa de¤eri, bir varl›¤›n piyasa koflullar›nda arz ve talebe göre belirlenen fiyat›-
d›r. Örne¤in, tahvil ve hisse senetlerinin fiyatlar› piyasa de¤erlerini gösterir. Hisse
senedi fiyat› ve hisse senedi say›s›n›n çarp›lmas›yla iflletmenin toplam piyasa de¤e-
ri hesaplanabilir. ‹flletmenin toplam piyasa de¤eri piyasa kapitalizasyon de¤eri ola-
rak da adland›r›lmaktad›r. Borsaya kote olmufl varl›klar söz konusuysa, bu varl›k-
lar›n piyasa de¤eri borsa de¤eri olarak tan›mlanabilir.

Piyasa de¤eri, yat›r›mc›lar›n etkin de¤erlemeleri sonucunda fiyatlama yapt›kla-
r› durumda gerçek de¤ere eflit ya da gerçek de¤ere yak›n olur. Piyasa de¤eri ve
gerçek de¤er de¤erleme faaliyetleriyle ilgili en önemli kavramlardand›r. Ünite içe-
risinde piyasa de¤eri ve gerçek de¤er hakk›nda ilave bilgilere yer verilecektir.
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1

Gerçek De¤er: Bir varl›¤›n
sa¤layaca¤› nakit ak›mlar›
ve riskine ba¤l› olarak
de¤erleme yoluyla belirlenen
de¤eridir.

Piyasa De¤eri: Bir varl›¤›n
al›c› ve sat›c› aras›nda el
de¤ifltirmesi halinde oluflan
fiyat›d›r.

Defter De¤eri: ‹flletmelerde
özkaynaklar›n muhasebe
kay›tlar›nda yer alan
de¤erini ifade eder.



Defter De¤eri
Defter de¤eri varl›klar›n muhasebe kay›tlar›nda yer alan de¤erini ifade eder. Bir
varl›¤›n defter de¤eri, varl›¤›n mali tablolarda yer alan de¤erinden birikmifl amor-
tismanlar›n ç›kar›lmas› sonucu elde edilen de¤erini gösterir.

‹flletme için defter de¤eri kavram›ndan söz edildi¤inde, genellikle öz kaynakla-
r›n defter de¤eri anlafl›l›r. ‹flletmenin bilançodaki de¤erleri üzerinden, varl›klar top-
lam›ndan borçlar (yabanc› kaynaklar) toplam›n›n ç›kart›lmas›yla defter de¤eri he-
saplan›r. Eflitlik afla¤›daki gibi gösterilebilir:

E¤er iflletmenin imtiyazl› hisse senetleri bulunuyorsa, defter de¤erinin hesap-
lanmas›nda afla¤›da yer alan eflitlikten yararlan›l›r. Bunun nedeni, defter de¤eri
kavram›n›n iflletmelerde adi hisse senetlerinin muhasebe kay›tlar›ndaki de¤erini
ifade etmesidir.

‹flletmenin defter de¤erinin adi hisse senedi say›s›na bölünmesiyle elde edilen
de¤er hisse bafl›na defter de¤eri olarak adland›r›lmaktad›r. Defter de¤eri tarihi de-
¤erlere dayand›¤›ndan do¤rulu¤u flüpheli olmaktad›r.

Nakit de¤erler, ticari alacaklar ve menkul k›ymetler gibi dönen varl›klar›n def-
ter de¤erleri piyasa de¤erlerine yak›n olabilir. Ancak duran varl›klar›n piyasa de-
¤erleri defter de¤erlerinden farkl›l›k göstermektedir. Maddi olmayan duran varl›k-
lar›n birço¤u ise defter de¤eri kapsam›nda ele al›namamaktad›r. ‹flletmelerin mad-
di olmayan duran varl›klar›na entellektüel sermayeleri de denilmektedir. Ente-
lektüel sermaye, patent, marka gibi haklar›n yan› s›ra bilgi, beceri ve insan serma-
yesi unsurlar›n› da içerir. Entelektüel sermayenin birçok unsuru mali tablolarda yer
almad›¤›ndan ve mali tablolar geçmifl de¤erlere dayand›¤›ndan varl›klar›n defter
de¤erlerinin piyasa de¤erlerinden düflük olmas› beklenir. Defter de¤eri, yeni ku-
rulmufl ya da bankalar gibi varl›klar›n›n önemli bir k›sm› parasal varl›klardan mey-
dana gelen iflletmeler için önemli bir gösterge olabilmektedir. Gelecek ile ilgili be-
lirsizli¤in artt›¤›, varl›klar›n gelir yaratma potansiyelin belirlemede güçlükler ile
karfl›lafl›ld›¤› zamanlarda defter de¤eri önemli olmaktad›r.

Entelektüel sermaye hakk›nda detayl› bilgilere Afl›ko¤lu, R., Kurt, M., ve Özcan, K.’nin En-
telektüel Sermaye (Ankara: 2008) Kitab›ndan eriflebilirsiniz.

Tasfiye De¤eri
Bir iflletme faaliyetlerinin sona ermesi halinde, mevcut varl›klar›n tümü sat›larak el-
de edilecek gelirden öncelikle vergi ödemeleri ve iflletmeye borç vermifl kifli ve ku-
rumlara ödemeler yap›l›r. Borç ödemelerinden sonra s›ras›yla imtiyazl› hisse senedi
sahiplerine, adi hisse senedi sahiplerine ve di¤er giderlere iliflkin ödemeler gerçek-
lefltirilir. Tasfiye halinde, varl›klar›n sat›m›ndan elde edilen gelirler üzerinden tüm
borçlar ödendikten sonra geriye kalan tutar iflletmenin tasfiye de¤eridir. Tasfiye de-
¤eri iflletmenin minimum de¤erini ifade eder. Yani, di¤er de¤er tan›mlar› ile karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda en düflük tutar› göstermesi gerekir. Ancak tasfiye de¤eri genellikle
defter de¤erinin üzerinde olabilmektedir. Çünkü defter de¤erinde tarihi maliyetler
hesaba kat›l›rken, tasfiye de¤erinde varl›klar›n cari piyasa de¤erleri dikkate al›n›r.

352.  Ünite  -  F inansal  Var l ›k larda De¤er leme

Entelektüel Sermaye:
‹flletmelerde, bilgi, beceri,
insan sermayesi, marka v.b.
unsurlar› içeren maddi
duran varl›klar› kapsam›
d›fl›nda kalan sermayedir.
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Defter De¤eri = Toplam Varl›klar - Toplam Yabanc› Kaynaklar

Defter De¤eri = Toplam Varl›klar-Toplam Yabanc› Varl›klar-‹mtiyazl› Hisse Senetleri

Tasfiye De¤eri: Bir
iflletmenin tüm varl›klar›n›n
sat›fl›yla elde edilen
gelirden, tüm borçlar
ödendikten sonra kalan
de¤erdir.
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Piyasada faaliyetlerini baflar›yla sürdürmekte olan iflletmeler için tasfiye de¤eri
hesaplanmas› anlaml› de¤ildir. Ancak, gelecekte kâr elde etme potansiyeli bulun-
mayan iflletmeler için tasfiye de¤eri anlam ifade edebilir. Örne¤in, faaliyetlerinden
gelecekte elde edece¤i nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤eri hesaplanan bir iflletme-
de bu de¤erin tasfiye de¤erinden daha düflük oldu¤u görülmekteyse iflletmenin
tasfiyesi karar› verilebilir.

‹flleyen Teflebbüs De¤eri
‹flletmenin bir bütün olarak çal›fl›r durumda devir edilmesi halindeki de¤eri iflleyen
teflebbüs de¤erini ifade eder. ‹flletmenin iflleyen teflebbüs de¤erini belirleyen üç te-
mel unsur bulunmaktad›r. Bunlar; ek kazanç gücü, maddi olmayan duran varl›klar
ve gelecekteki yat›r›mlar›n de¤eridir.

Tasfiye de¤eri, iflletme varl›klar› ayr› ayr› sat›ld›¤› zaman ortaya ç›kacak de¤eri
ifade ederken, iflleyen teflebbüs de¤eri varl›klar›n faaliyet halindeyken yarataca¤›
de¤eri gösterir. Gerçek de¤erin belirlenmesinde kullan›lan modeller iflleyen tefleb-
büs de¤erine benzer mant›¤› esas almaktad›r.

Nominal De¤er ve ‹hraç De¤eri
Nominal de¤er (itibari de¤er), bir finansal varl›¤›n üzerinde yaz›l› olan de¤eri
olarak tan›mlanabilir. Bu de¤er sabit kalmakta, hiç de¤iflmemektedir. Nominal de-
¤er finansal varl›klar›n muhasebe kay›tlar›na esas teflkil eder. Ülkemizde hisse se-
netlerinin nominal de¤eri en az 1 kurufl olabilir.

Finansal varl›klar›n ilk ihrac›ndaki fiyat›, ihraç de¤erini ifade eder. ‹hraç de¤e-
ri, nominal de¤erin üzerine ise primli, alt›nda ise iskontolu, eflit ise baflabafl ihraç
yap›ld›¤›n› gösterir. Örne¤in, T100 nominal de¤erli bir hazine bonosu T92 fiyat ile
iskontolu ihraç edilebilir. Buradaki T100 nominal de¤eri, vade sonunda yat›r›mc›-
ya yap›lacak ödemeye gösterir.

Hisse senetlerinde ihraç fiyat›n›n nominal de¤erden fazla olmas› durumunda
aradaki fark emisyon primi olarak adland›r›l›r. Hisse senetlerinin nominal de¤eri-
nin alt›nda ihraç edilmesi yasalarla engellenebilmektedir.

Ülkemizde hisse senetleri nominal de¤erden daha düflük de¤erle ihraç edilemezler.

Net Aktif De¤eri ve Aktif De¤eri
‹flletmenin varl›klar›n›n toplam cari de¤eri aktif de¤eri olarak tan›mlan›r. Aktif de-
¤eri hisse senedi say›s›na bölünerek hisse bafl›na aktif de¤eri hesaplanabilmektedir.

‹flletmenin aktif de¤erinden borçlar›n cari de¤eri ç›kar›lmas› sonucunda net ak-
tif de¤erine ulafl›l›r.

Net aktif de¤eri ve aktif de¤erinin belirlenebilmesi için bilanço kalemlerinde
varl›klar›n gerçek durumunu yans›tma amac›yla düzeltmeler yap›lmal›d›r. 

Mali tablolarda yer alan varl›k kalemlerinin cari piyasa de¤erleri kullan›larak
yap›lan hesaplamalar sonucunda bulunan net aktif de¤eri düzeltilmifl defter de¤e-
ri olarak da isimlendirilmektedir. Aktif de¤eri ve net aktif de¤eri afla¤›daki eflitlik-
lerden faydalan›larak hesaplanabilir.

Nominal De¤er: Finansal
varl›klar›n üzerinde yaz›l›
olan de¤eridir.
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‹flleyen Teflebbüs De¤eri:
Faaliyetlerine devam eden
bir iflletmenin
devredilebilmesi durumunda
bulaca¤› de¤eri ifade eder.

Aktif De¤eri = Toplam Varl›klar›n Cari De¤eri

Net Aktif De¤eri = Toplam Varl›klar›n Cari De¤eri - Borçlar›n Cari De¤eri



Firma De¤eri ve Öz Kaynak De¤eri
Firma de¤eri, öz kaynak de¤erinden farkl› olarak sadece ortaklar için de¤il ifllet-
menin gelirleri üzerinde hak sahibi olan tüm taraflar› ilgilendirir. ‹flletme hisseleri-
ni sat›n alan yat›r›mc›lar firma de¤erini dikkate almazlar; çünkü firma de¤eri üze-
rinde borç sa¤layan finansal kurumlar›n da hakk› bulunmaktad›r. Ortaklar›n dikka-
te alaca¤› de¤er öz kaynak de¤eridir.

Firma de¤eri ve öz kaynak de¤eri kavramlar› kapsam›na, de¤erleme faaliyeti
ile nakit ak›mlar›n›n bugüne indirgenmesi sonucunda bulunan bugünkü de¤er-
ler girmektedir.

Aktif de¤eri ve net aktif de¤eri bilanço kalemlerinin güncel koflullar› yans›tacak flekilde
düzeltilmesiyle belirlenir. Firma de¤eri ve öz kaynak de¤eri ise sa¤lanacak nakit ak›mla-
r›n›n bugüne indirgenmesiyle bulunmaktad›r.

Hurda De¤er
Bir sabit k›ymetin ekonomik ömrünü tamamlad›ktan sonraki piyasa de¤erine hur-
da de¤eri denilmektedir. Amortisman paylar› tamamen itfa olan bir varl›k, muha-
sebe kay›tlar› aç›s›ndan hurda olarak kabul edilmektedir. Örne¤in, baz› varl›klar›n
iflletmede kullan›lmas› ekonomik olmaktan ç›kabilir; ancak, varl›¤›n sat›lmas› ha-
linde bir de¤er elde edilecektir. Kullan›m› ekonomik olmayan bir varl›¤›n sat›lma-
s›yla do¤an kazanç hurda de¤eridir. Varl›klar›n de¤erlemesinde yat›r›m ömrü so-
nunda ortaya ç›kacak bir hurda de¤er söz konusuysa, hurda de¤erin bugüne indir-
generek de¤er tespitine dahil edilmesi önemli olmaktad›r.

DE⁄ERLEME 
Makine, hisse senedi, ya da hammadde gibi herhangi bir varl›¤›n sat›n al›nmas› söz
konusu oldu¤unda varl›¤›n de¤eri hakk›nda yarg›ya var›lmas› gereklili¤i ortaya ç›-
kar. Benzer flekilde herhangi bir varl›k elden ç›kar›lmak istenirse de¤erini bilmeye
ihtiyaç duyar›z.

Bir yat›r›m›n de¤eri, yat›r›mc›lar›n gelecekte sa¤layacaklar› getiri ile ilgili tahmin
ve hesaplamalar›na dayan›r. Bu kural gün içinde al›n›p sat›lacak future kontrat›
için oldu¤u gibi onlarca y›l elde tutulacak tahvil için de geçerlidir. Yat›r›mdan ge-
lecekte beklenen getirinin tahmini de¤erlemenin temelini oluflturur. Al›c›lar, bir
mal›n de¤erini, yani bugün ne kadar ödeyeceklerini mal›n gelecekte sa¤layaca¤›
getirisinden yola ç›karak hesaplarlar.

Bir varl›¤›n de¤erini belirlemeye yönelik çal›flmalara de¤erleme ad› verilmekte-
dir. De¤erlemede genellikle indirgenmifl nakit ak›mlar› yöntemi kullan›lmakta ve
gerçek de¤er tespit edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bulunan gerçek de¤er, piyasa de¤eri
ile karfl›laflt›r›larak varl›k fiyatlar›n›n gerçek de¤ere göre pahal› ya da ucuz olup ol-
mad›¤› ortaya konulmaya çal›fl›l›r.
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Hurda De¤er: Bir varl›¤›n
ekonomik ömrü sonunda
sahip oldu¤u de¤eridir.

Firma De¤eri = ‹flletmenin Kreditör ve Ortaklar› ‹çin Toplam De¤eri

Öz Kaynak De¤eri = ‹flletmenin Ortaklar› ‹çin De¤eri
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De¤erleme ‹htiyac›n› Ortaya Ç›karan Sebepler
Hisse senedi yat›r›mlar›nda piyasada oluflan fiyatlar, de¤erleme çal›flmalar› sonu-
cunda tespit edilen de¤erler ile karfl›laflt›r›l›r. Bu sayede hisse senetlerinin al›nma-
s›, sat›lmas› ve elde tutulmas› kararlar› verilebilir.

Halka arzlarda menkul k›ymetin fiyat›n›n belirlenmesinde de¤erleme faaliyet-
lerinden yararlan›lmaktad›r. ‹flletme sahipleri mümkün olan en yüksek fiyattan his-
se senetlerinin halka arz edilmesini arzu ederler. Bunun aksine potansiyel yat›r›m-
c›lar ise hisse senetlerini olabilecek en düflük fiyattan sat›n almak istemektedirler.
E¤er fiyatlamada hisse senetlerinin gerçek de¤erinden yüksek bir tutar tespit edi-
lirse potansiyel yat›r›mc›lar talepte bulunmayacak ve halka arzda baflar›s›zl›k ihti-
mali söz konusu olacakt›r. ‹flletme için önemli bir prestij kayb›na neden olaca¤›
aç›k olan baflar›s›z halka arzlar›n önlenmesinde, fiyatlaman›n gerçek de¤er tespiti-
ne ba¤l› olarak yap›lmas› faydal› olacakt›r.

Halka arz ile ilgili detayl› bilgilere
http://www.imkb.gov.tr/initialpublicoffering/IPOs.aspx internet adresinden eriflebilirsiniz.

‹flletmelerin finansman sa¤lamas› esnas›nda de¤erleme çal›flmalar›na gereksi-
nim ortaya ç›kabilir. Sa¤lanan fonlar›n geri ödenmesini garanti alacak faktör, ifllet-
me de¤eridir. ‹flletmelerin bafll›ca fon sa¤lay›c›s› kurumlar›n bankalar oldu¤u söy-
lenebilir. Bankalar iflletme varl›klar› karfl›l›¤›nda riski tahmin ederek en do¤ru faiz
oran›n› saptamaya çal›fl›rlar. Bu kurumlar iflletmelerin varl›klar›n›n tarihi de¤erle-
riyle yer ald›¤› finansal tablolar›n› piyasa de¤erine getirerek düzeltme uygulama-
s›nda bulunurlar. ‹flletme varl›klar›na dahil olan arsa, bina ve benzeri duran varl›k-
lar›n gerçek de¤erleri düzeltilmifl bilançoda gösterilir. Böylece finansman karar›
daha do¤ru bir flekilde verilebilmektedir.

Yeni kurulan iflletmelerde erken aflama finansman ihtiyac› karfl›lan›rken de-
¤er tespitinde güçlükler yaflanmaktad›r. Bu aflamada iflletmenin pozitif nakit ak›m›
olmayabilir ve de¤erleme modelleri uygulanamayabilir. Bu tip durumlarda de¤er-
leme yap›l›rken iflletme yönetiminin kalitesi ve sektör f›rsatlar› dikkate al›nmakta-
d›r. Erken aflama finansman›nda de¤erleme faaliyetinde bulunanlar genellikle özel
sermaye fonlar›, risk sermayesi kurulufllar› ve melek yat›r›mc›lard›r.

Özel sermaye fonlar›, risk sermayesi kurulufllar›, melek yat›r›mc›lar ve erken aflama fi-
nansman› hakk›ndaki bilgilere
http://www.capital.com.tr/Haberler/Detay.aspx?HaberID=19249 internet adresinden ula-
flabilirsiniz.

Birleflme ve sat›n almalar söz konusu oldu¤unda de¤erleme yapma ihtiyac› or-
taya ç›kar. Çünkü, yat›r›mlar için yap›lacak ödemelerin yat›r›m›n de¤eriyle karfl›lafl-
t›r›lmas› son derece önemlidir. Dan›flmanl›k hizmeti veren kurumlar da de¤erleme
faaliyetlerine dahil olmaktad›r. Bu kurumlar birleflme, sat›n alma gibi ifllemlerde ta-
raflara de¤erleme hizmeti sunarlar.

‹flletmelerde mevcut ve potansiyel ortaklar için de¤erleme önemlidir. ‹flletme-
nin mevcut ortaklar› piyasa de¤erinin yüksek olmas›n› isterler. Piyasa de¤eri yük-
sek ise hisse senetleri elden ç›kar›ld›¤›nda daha fazla gelir sa¤lan›r. Potansiyel ya-
t›r›mc›lar ise hisse senetlerinin piyasa de¤erlerinin gerçek de¤erlerinden düflük ol-
du¤u durumlar› arzu ederler. Çünkü bu tür durumlarda yat›r›m yap›l›rsa, hisse se-
nedinin gerçek gelir yaratma gücüne karfl›n daha az maliyet üstlenilecektir.

Halka Arz: Hisse senetlerinin
genifl kitlelere ça¤r› ve ilan
yoluyla sat›lmas›d›r.
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Erken Aflama Finansman›:
Özel sermaye fonlar›, risk
sermayesi kurulufllar› ve
melek yat›r›mc›lar
taraf›ndan yeni kurulan
iflletmelere geliflimin
sa¤lanabilmesi amac›yla
tahsis edilen fonlard›r.
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Hisse senetlerinin de¤eri iflletme performans›n›n gelifliminde gösterge olarak
kullan›lmaktad›r. De¤erleme sonucunda belirlenen hisse senetlerinin gerçek de¤e-
ri ve piyasa de¤eri ortaklar›n performans belirlemede esas ald›¤› önemli bir göster-
gedir. Ortaklar, piyasa de¤erindeki de¤iflimleri yeterli bulmad›klar›nda iflletmedeki
ortakl›klar›n› sonland›rabilmektedir.

‹flletmelerde son y›llarda hissedarlar›n varl›klar›n› en yükse¤e ç›kartma amac›-
na önem gösterilmeye bafllanm›flt›r. Bu ba¤lamda, de¤er temelli yönetim anlay›fl›
do¤rultusunda çal›flanlar› ve yöneticileri de¤eri ortaya ç›karan faktörler ile ilgilen-
me konusunda teflvik etmek gereklidir. Bu amaçla, çal›flanlara hisse senedi veril-
mesine dayanan prim sistemleri uygulanmaya bafllanm›flt›r.

Etkin Piyasalar Hipotezi ve De¤erleme
Etkin piyasalar hipotezi hisse senetlerinin her zaman dengede oldu¤unu, hisse
fiyatlar›n›n piyasada mevcut olan bütün bilgileri yans›tt›¤›n› ortaya koyar. Piyasada
varl›kla ilgili yeni bilgiler ortaya ç›kt›¤›nda denge fiyat› farkl›laflacakt›r. E¤er hipo-
tez do¤ruysa eksik de¤erlenmifl hisseleri bulmak için analiz yapmak zaman kayb›-
d›r. Teoriye göre hisse fiyatlar› gerçek de¤erleri ile fiyatlanm›flt›r.

Rasyonel yat›r›mc›lar bir varl›¤› de¤erlendirirken beklenen getiri ve riski göz
önünde bulundururlar. Varl›¤› sat›n alan›n ödeyebilece¤i maksimum fiyat ile var-
l›¤› satan›n kabul edebilece¤i en düflük fiyat varl›¤›n denge fiyat›n› gösterir. Çok
say›da rasyonel yat›r›mc›n›n serbest rekabet koflullar› alt›nda ifllem yapt›¤› piya-
salarda oluflan denge fiyat›n›n ilgili varl›¤›n gerçek de¤eri oldu¤u söylenebilir.
Çünkü denge fiyat› rasyonel yat›r›mc›lar taraf›ndan varl›kla ilgili piyasadaki mev-
cut bilgilerin de¤erlendirilmesi yoluyla gerçeklefltirilen analizlerin sonucunda be-
lirlenmifl fiyatt›r.

Etkin piyasalar hipotezinin geçerlili¤i kabul edilirse, gerçek de¤er ile piyasa de¤eri ara-
s›ndaki farktan yararlanmak amac›yla hisse senedi al›m-sat›m zaman› analiz etme gerek-
lili¤i ortadan kalkacakt›r. 

Etkin piyasalar hipotezinin geçerli olmad›¤› durumlarda hisse senedi piyasas›n-
da duygular önemli rol oynayabilir. Piyasadaki yat›r›mc›lar edindikleri bilgileri
iyimser ya da kötümser bak›fl aç›s›yla yorumlarlar. ‹flletmenin gelecekteki nakit
ak›mlar›n› kiflisel görüfllerine ba¤l› olarak tahmin ederek hisse senetlerinin de¤er-
leri hakk›nda fikirlerini olufltururlar. Piyasada oluflan fiyatlar ise yat›r›mc›lar›n duy-
gusal davran›fllar› neticesinde oluflan de¤er alg›s›n› yans›t›r.

Piyasa De¤eri ve Gerçek De¤er ‹liflkisi
Piyasa de¤eri, basit olarak bir varl›¤›n arz ve talebe ba¤l› olarak belirlenen fiyat›d›r
ve piyasalar üzerinden gözlemlenmesi mümkündür. Gerçek de¤er ise, do¤rudan
gözlemlenememekte; ancak, belirli yöntemlere dayanarak tahmin edilmektedir. Pi-
yasa de¤eri ve gerçek de¤er varl›¤›n yarataca¤› nakit ak›mlar› ve riskine ba¤l›d›r.
Ancak, yat›r›mc›lar›n nakit ak›m› ve risk alg›lamalar› gerçe¤i yans›tmayabilir. Bu
durumda gerçek de¤er ile piyasa de¤eri aras›nda farkl›l›k meydana gelmektedir.
E¤er piyasalar etkinse gerçek de¤er ve piyasa de¤eri aras›nda farkl›l›k oluflmaya-
cakt›r. Bu durum fiekil 2.1. de gösterilmifltir.
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Etkin Piyasalar Hipotezi:
Finansal varl›klar›n gerçek
de¤erleri ile fiyatland›klar›n›
aç›klayan hipotezdir.
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Rasyonel yat›r›mc›lar›n bulundu¤u, her türlü bilgiye ulafl›lmas› mümkün olan
serbest ve rekabetçi bir piyasada varl›klar›n piyasa de¤erleri ile gerçek de¤erleri-
nin birbirine eflit olmas› beklenir. Gerçekte ise rasyonellik sa¤lanamad›¤›ndan pi-
yasalarda gerçek de¤er ile piyasa de¤eri aras›nda farkl›l›klar bulunur. Ancak, bu
farkl›l›klar›n geçici olaca¤› varsay›lmaktad›r.

Piyasada birçok profesyonel yat›r›mc› yanl›fl fiyatlanm›fl varl›klardan kâr elde
etmeye çal›fl›r. Örne¤in, gerçek de¤eri piyasa de¤erinden daha yüksek bir varl›k
tespit eden yat›r›mc›lar al›m ifllemi yaparlar. Rasyonel yat›r›mc›lar›n piyasa de¤eri
düflük kalm›fl hisse senetlerine olan talebi, fiyat›n yükselmesine neden olur. Böy-
lelikle piyasa de¤eri ile gerçek de¤er aras›ndaki fark bir süre sonra kaybolur.

Hisse senetlerinin piyasa de¤eri üzerinde iflletmenin gelecekteki büyüme per-
formans› ile ilgili beklentiler etkili olmaktad›r. Hisse senedi fiyatlar›nda iflletme ka-
zançlar›na nazaran afl›r› yükselmeler görülebilir. Bu tür durumlarda hisse fiyatlar›-
n›n büyüme beklentisiyle artt›¤› düflünülmektedir. Yat›r›mc›lar henüz gerçekleflme-
mifl yat›r›mlar›n gelecekte sa¤layaca¤› beklenen kazançlar› dikkate alarak hisse se-
netlerini fiyatlarlar. Piyasa de¤erlerindeki yükselifller, yat›r›mc›lar›n zaman zaman
fazla iyimser olmalar›ndan kaynaklanabilmektedir.

Günümüz flartlar›nda piyasa dengesi durumunda sapmalar s›kça gözlemlen-
mektedir. Amerika’daki birçok finansal kurum 2008 krizine kadar oldukça iyi ka-
zançlar sa¤lam›flt›r. Ancak, bu kurumlar›n yat›r›m portföylerinde bulunan finansal
varl›klar›n riski piyasa taraf›ndan alg›lanamam›flt›r. Kurumlar›n piyasa de¤erleri
yükselerek gerçek de¤erlerinin üzerinde seyretmifltir. Piyasalar bu durumun fark›-
na vard›¤› zamanda ise hisse senedi fiyatlar›nda afl›r› düflüfller gözlemlenmifl ve
2008 küresel krizi ortaya ç›km›flt›r.

Kendinizi bir yat›r›mc› olarak kabul ederseniz, gerçek de¤erini belirledi¤iniz bir varl›k
üzerinden nas›l kazanç sa¤layabilece¤inizi aç›klay›n›z.

DE⁄ERLEMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Genel olarak de¤erlemede “‹ndirgenmifl Nakit Ak›mlar› Yöntemi”, “Çarpanlara Da-
yal› De¤erleme” ve “Reel Opsiyonlara Dayal› De¤erleme” yöntemleri kullan›lmak-
tad›r. Bu yöntemlerin d›fl›nda son y›llarda “Alternatif De¤erleme Yaklafl›mlar›” ola-

Varl›¤a Özgü Durumlar, Ekonomi,
Vergiler ve Siyasi Ortam

Nakit Ak›mlar› Risk Nakit Ak›mlar›
(Alg›lanan)

Risk
(Alg›lanan)

Gerçek De¤er Piyasa De¤eri

Piyasa Dengesi
Gerçek De¤er=Piyasa De¤eri

fiekil 2.1

Piyasa De¤eri ile
Gerçek De¤er
Aras›ndaki ‹liflki

Kaynak: Brigham,
F. ve Houston, J.
(2009)
Fundamentals of
Financial
Management,
ABD: South
Western.
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Opsiyon: Belirli bir varl›¤›,
ileri bir tarihte bugünden
anlafl›lan bir fiyattan satma
ya da sat›n alma hakk›
veren sözleflmedir.

‹skonto Oran›: F›rsat
maliyeti, istenen getiri oran›
ya da sermaye maliyeti
kavramlar› ile efl anlama
sahiptir ve indirgenen nakit
ak›mlar›n›n riskini de
kapsar.

Beklenen Nakit Ak›mlar›:
Yat›r›mlardan sa¤lanacak
gelirler, kâr paylar›, faiz
ödemeleri ya da sermaye
kazançlar› gibi de¤iflik
türlerde olabilen nakit
ak›mlar›d›r.

rak adland›r›lan yöntemler gelifltirilmifltir. Bu yöntemler ayr› bafll›k alt›nda aç›klan-
maya çal›fl›lacakt›r.

Hisse senetlerinin ve firma de¤erinin belirlenmesinde yukar›da bahsedilen dört
yöntem de uygulanabilir. ‹ndirgenmifl Nakit Ak›mlar› Yöntemi ve Çarpanlara Da-
yal› De¤erleme yöntemi en çok tercih edilen tekniklerdir. ‹ndirgenmifl Nakit Ak›m-
lar› Yönteminde gerçek de¤er saptan›r. Çarpanlara dayal› de¤erlemede ise piyasa
fiyatlar› esas al›nd›¤›ndan, sonuçlar hisse senetlerinin piyasa de¤erini yans›tacakt›r.
Ancak, belli varsay›mlar alt›nda çarpanlar yöntemiyle gerçek de¤er bulunabilir.

Tahviller ve di¤er finansal varl›klar›n de¤erlemesinde uygun olan yöntem ‹n-
dirgenmifl Nakit Ak›mlar› Yöntemidir. Ancak, finansal varl›klar› içerisinde yer alan
opsiyonlar›n de¤erlemesinde burada bahsedilen yöntemlerin ötesinde bir tak›m
modeller söz konusu olmaktad›r. “Black-Scholes Modeli” ve “Binomial Model”
isimlerini alan bu modellerin aç›klanmas› ünite kapsam›na dahil edilmemifltir. 

‹ndirgenmifl Nakit Ak›mlar› Yöntemi
Her varl›k, sa¤layaca¤› nakit ak›mlar› ve iskonto oran› faktörlerine dayan›larak tah-
min edilebilen gerçek bir de¤ere sahiptir. Gerçek de¤er, yat›r›m dönemi “n” ile
gösterildi¤inde “n” dönem boyunca sa¤lanan nakit ak›mlar›n›n bir iskonto faktö-
rü kullan›larak bugüne indirgenmesiyle bulunur. ‹ndirgenmifl nakit ak›mlar› yönte-
miyle gerçek de¤er hesaplanmas› afla¤›daki gibi formüle edilebilir.

Nakit ak›mlar›n›n iskonto edilmesine dayal› modellerde, farkl› türdeki nakit
ak›mlar› esas al›nabilir. Örne¤in, hisse senedi de¤erlemesinde iflletmenin gelirleri-
ni esas alan modeller ya da iflletmenin da¤›taca¤› kâr paylar›n› esas alan yöntem-
ler bulunmaktad›r. 

Beklenen nakit ak›mlar› belirlenirken gelecek ile ilgili tahminlerden yararla-
n›l›r. Tahminler olas›l›klar dahilinde yap›l›r. Nakit ak›mlar›n›n beklenen de¤eri ise
olas›l›klara ba¤l› olarak afla¤›da verilen eflitlik yard›m›yla hesaplan›r.

Örne¤in, sat›n ald›¤›m›z hisse senedinden bir sene sonunda %20 olas›l›kla T3 ka-
zanaca¤›m›z›, %50 olas›l›kla T6 kazanaca¤›m›z› ve %30 olas›l›kla T9 kazanaca-
¤›m›z› tahmin ediyoruz. Bu durumda yat›r›mdan 1 sene sonunda sa¤layaca¤›m›z
beklenen nakit ak›m› flu flekilde hesaplan›r:

Beklenen Nakit Ak›m› = 0,2 * 3 + 0,5 * 6 + 0,3 * 9 = T6,3 olacakt›r.

Bir varl›¤›n gerçek de¤erini belirleyebilmek için sa¤lanacak nakit ak›mlar›n›n
ne zaman gerçekleflece¤ini do¤ru saptamak gerekir. Çünkü, paran›n zaman de-
¤eri bulunmaktad›r ve bu de¤er nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤eri üzerinde et-
kili olur.

Nakit ak›mlar› sabit olabilece¤i gibi büyüme de beklenebilir. Büyüme oran›n›n
hesaplanmas›nda farkl› yöntemler kullan›labilir. Örne¤in, geçmifl büyüme oranla-
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r›n›n ortalamas› dikkate al›nabilir, uzman analistlerin tahminlerden yararlan›labilir,
yat›r›m›n genel özelliklerine uygun tahminler yap›labilir, ülke ekonomisiyle para-
lel bir büyüme yaflanaca¤› varsay›m› yap›labilir.

‹skonto oran›, yat›r›m için arzu edilen getiri oran›d›r. ‹skonto oran›n›; ekonomi-
nin reel risksiz faiz oran›, yat›r›m süresinde beklenen enflasyon oran› ve nakit
ak›mlar›ndaki belirsizli¤i yans›tan risk primi oluflturur. 

Reel risksiz faiz oran› ve beklenen enflasyon oran› tüm yat›r›mlar› etkilemekte-
dir. ‹skonto oran›n› yat›r›mlar aras›nda farkl›laflt›ran ise risk primidir. Risk primi, fi-
nansal varl›¤›n kendi özelliklerinden ve piyasa koflullar›ndan etkilenmektedir. ‹s-
konto oran›n› belirlemede sermaye maliyetleri esas al›nmaktad›r. 

Ünite içerisinde indirgenmifl nakit ak›mlar› yöntemi kullan›m›na iliflkin örnek-
lere yer verilecektir. Bu örnekler üzerinde tercih edilen modele ba¤l› olarak hangi
iskonto oran›n›n kullan›lmas› gerekti¤i aç›klanacakt›r.

‹skonto oran›yla ilgili olarak vadeye kadar getiri, a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti ve öz
kaynak maliyeti gibi kavramlar ortaya ç›kmaktad›r. Bu kavramlar› anlayabilmek ve de¤er-
leme çal›flmas›nda ihtiyaç duyulan iskonto oran›n› hesaplayabilmek için kitab›m›z›n üçün-
cü ünitesinden faydalanabilirsiniz.

‹ndirgenmifl Nakit Ak›mlar› Yöntemi, genellikle tahmin edilebilir pozitif nakit
ak›mlar›na ve iskonto oran› olarak kullan›labilecek risk göstergesine sahip varl›k-
lar için uygulanabilir olmaktad›r. ‹flas durumundaki iflletmelerde nakit ak›mlar› ne-
gatif olarak tahmin edilece¤inden yöntem uygun olmayabilir. Ekonomideki kon-
jonktür hareketlerine ba¤›ml› olan iflletmelerde olumsuz ekonomi koflullar›na ba¤-
l› olarak negatif nakit ak›m› beklentisi ortaya ç›kabilir. Bu durumda iflas durumun-
daki iflletmelerde oldu¤u gibi dönemsel özellik gösteren iflletmelerde de indirgen-
mifl nakit ak›mlar› yönteminin uygulanmas› zorlaflmaktad›r. Yeniden yap›lanma
içerisindeki iflletmelerin hisse senetlerini de¤erlerken nakit ak›mlar›n› ve iskonto
oran›n› belirlemede güçlük yaflan›r. Bu tür iflletmeleri de¤erlerken kullan›lacak
geçmifl veriler hatal› sonuçlar›n ortaya ç›kmas›na neden olabilir.

‹ndirgenmifl Nakit Ak›mlar› Yöntemi en do¤ru de¤erleme yöntemi olarak kabul
edilmektedir. Ancak, yöntemin baflar›s›, beklenen nakit ak›mlar› ve iskonto oran›
hakk›nda do¤ru tahminlerin yap›lmas›na ba¤l›d›r. ‹ndirgenmifl nakit ak›mlar› yön-
teminde kullan›lan faktörlerin tespitinde yap›lacak hatalar, yanl›fl de¤erleme so-
nuçlar› ortaya ç›karacakt›r.

Çarpanlara Dayal› De¤erleme
Çarpanlara Dayal› De¤erleme, piyasa fiyat›n›n de¤erin belirleyicisi oldu¤u yaklafl›-
m›na dayanan bir de¤erleme yöntemidir. Çarpanlar iflletmenin ya da hisse senedi-
nin piyasa de¤erinin, söz konusu iflletmeyle ilgili herhangi bir performans ölçütü-
ne bölümü ile elde edilir.

Yöntemde, benzer iflletmelerin çarpanlar›ndan yararlanarak de¤erleme ifllemi
gerçeklefltirilir. Bir iflletmenin ekonomik özellikleri ile benzer iflletmelerin eko-
nomik özelliklerinin benzer oldu¤u varsay›l›r. Bu varsay›ma dayanarak tahmin-
ler yap›lmaktad›r.

‹ndirgenmifl Nakit Ak›mlar› Yönteminde varl›klar›n de¤erini nakit ak›mlar› ve
risk özelliklerine ba¤l› olarak tespit etmek amaçlan›r. Çarpanlara Dayal› De¤erle-
mede ise piyasada hali haz›rda fiyatlanm›fl benzer varl›klara ba¤l› olarak ilgili var-
l›k için de¤er tahmin edilir.

Reel Risksiz Faiz Oran›:
Enflasyon ve riskin olmad›¤›
ortamda geçerli faiz
oran›d›r.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E



Çarpanlar ile de¤erlemede iflletmenin performans ölçütü ve benzer iflletmelerin
bu performans ölçütüne dayanan çarpan ortalamalar› kullan›larak de¤erleme yap›-
l›r. Performans ölçütü olarak sat›fllar, nakit ak›mlar›, net kâr gibi de¤iflkenler kulla-
n›labilmektedir. ‹flletmenin performans ölçütü tahmin edildikten sonra, benzer ifl-
letmelerin ortalama çarpan de¤eriyle performans ölçütü çarp›lmaktad›r.

Yöntemde yayg›n olarak kullan›lan baz› çarpanlar ile ilgili aç›klamalar afla¤›da
yer almaktad›r.

Çarpanlar hakk›nda kapsaml› bilgilere Öztürk, H.’nin fiirket De¤erlemesinin Esaslar› Teo-
rik ve Pratik Yaklafl›mlar (‹stanbul: 2009) kitab›ndan (s.112-130) ulaflabilirsiniz.

Fiyat/Kazanç Oran› (F/K): Yat›r›mc›lar›n iflletmenin her T1’lik kazanc› için
ne kadar ödeme yapmaya istekli oldu¤unu ifade eder. Örne¤in bu oran 15 ise ya-
t›r›mc›lar›n T1’lik kazanç için T15 ödemeyi kabul etiklerini gösterir. Yüksek F/K
Oran› yat›r›mc›lar›n iflletme gelirlerinin artaca¤›n›, iflletmenin riskinin azalaca¤›n›
ya da her iki durumunda birlikte gerçekleflmesini beklediklerini gösterir. Baz› du-
rumlarda F/K oran› de¤eri aç›klamada yetersiz kalabilir. Örne¤in, fiyat/kazanç ora-
n› negatif bir de¤er almas› halinde sonuç anlams›z olacakt›r. Gelirleri de¤iflkenlik
gösteren iflletmelerde fiyat/kazanç oran› sürekli de¤ifliklik gösterece¤i için tutarl›
bir tahmin arac› olmamaktad›r.

F/K Oran›n›n ve de¤erlemede kullan›lacak performans ölçütünün gösterimi flu
flekildedir:

Piyasa De¤eri/Defter De¤eri Oran› (PD/DD): Bir iflletmenin hisse senedi
fiyat›n›n hisse bafl›na öz kaynak de¤erine bölünmesiyle elde edilir. Bu oran yard›-
m›yla hisse senelerinin ucuz ya da pahal› oldu¤unun s›namas› gerçeklefltirilmekte-
dir. PD/DD oran›n›n 1’in üzerinde olmas› beklenir. Oran›n yüksek oldu¤u iflletme-
lerin güçlü entellektüel sermayeye sahip oldu¤u söylenebilir. E¤er oran 1’in alt›n-
da düflerse, ortaklara bir de¤er art›fl›n›n sa¤lanamad›¤›, mevcut de¤erin kayboldu-
¤u anlafl›l›r. Bu durumun aksine araflt›rmalar sonucunda düflük PD/DD oranlar›n›n
gelecekte olumlu piyasa de¤eri performans›n›n göstergesi oldu¤u saptanm›flt›r.
Araflt›rmalarda 1’in alt›nda PD/DD oran›na sahip varl›klar ile portföy oluflturman›n
iyi bir yat›r›m stratejisi olaca¤› ileri sürülmüfltür.

PD/DD oran›n›n ve de¤erlemede kullan›lacak performans ölçütünün gösterimi
afla¤›da yer almaktad›r.
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Fiyat/Kazanç Oran›: Hisse
senedinin piyasa de¤erinin
hisse bafl›na kazanca
bölünmesiyle bulunan, hisse
senedine kazanc›n kaç kat›
de¤er biçildi¤ini gösteren bir
orand›r.

Piyasa De¤eri/Defter
De¤eri: Hisse senedinin
piyasa fiyat›n›n defter
de¤erinden kaç kat fazla
oldu¤u gösteren bir orand›r.
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Fiyat/Nakit Ak›m› Oran›: Bir iflletmenin piyasada oluflan hisse senedi fiyat›-
n›n iflletmenin hisse bafl›na düflen nakit ak›m›na bölünmesiyle elde edilen orand›r.
Burada nakit ak›mlar› olarak net kâra nakit ç›k›fl› gerektirmeyen amortismanlar›n
eklenmesiyle bulunan tutar kullan›labilir. Fiyat/kazanç oran›nda nakit ç›k›fl› gerek-
tirmeyen giderler düflülerek tespit edilen net kâr tutar› kullan›l›r. ‹flletmelerde
amortisman tutarlar›nda farkl›l›k yaflanmas› ve ayr›lan amortismanlar›n yüksek bo-
yutlara ulaflmas› fiyat/kazanç oran›na güvenilirli¤i etkilemektedir. Bu durumda na-
kit ak›mlar›n› esas alan fiyat/nakit ak›m› oran› daha uygun bir çarpan olmaktad›r.

Fiyat/Nakit Ak›m› Oran› ve de¤erlemede kullan›lacak performans ölçütü afla¤›-
da gösterilmifltir.

Tobin q Oran›: Hisse senetleri piyasada ifllem gören iflletmeler aras›ndaki fark-
l›l›k ço¤u zaman ifllemeye özgü baz› özelliklerin de¤iflkenli¤inden kaynaklanmak-
tad›r. James tobin taraf›ndan gelifltirilen q oran› bir iflletmenin borçlar ve özkaynak-
lar›n›n piyasa de¤erinin varolan aktiflerin yerine koyma maliyetine oran›yla ifade
edilir. Birçok iflletmede varl›klar›n piyasa de¤eri yenileme de¤erinden rekabet
avantajlar› ve gelece¤e iliflkin olumlu beklentiler nedeniyle daha fazla olmaktad›r.
Tobin q oran›n›n 1’den büyük olmas› yat›r›m›n yerine koyma maliyetinden daha
fazla piyasa de¤eri yarat›ld›¤›n› gösterir. Bu durumda iflletme yeni yat›r›mlar ger-
çeklefltirmede istekli olacakt›r.

Tobin q oran› ve de¤erlemede kullan›lacak performans ölçütü afla¤›da yer
almaktad›r.

Eflitlikte:
A = ‹mtiyazl› hisse senetlerinin likidasyon de¤eri
B = Y›l sonu itibariyle ç›kar›lm›fl olan adi hisse senetlerinin say›s› ile piyasa de-

¤erinin çarp›m›
C = Uzun vadeli borçlar›n bugünkü de¤eri
D = K›sa vadeli borçlar›n defter de¤eri
E = Döner varl›klar›n defter de¤eri
x = Toplam varl›klar›n defter de¤eri
y = Net duran varl›klar›n defter de¤eri
z = Duran varl›klar›n enflasyona göre ayarlanm›fl de¤eri
Tobin q oran› çarpan› ile de¤erleme yap›ld›¤›nda flimdiye kadar aç›klanan çar-

panlardan farkl› olarak piyasaya göre olmas› gereken firma de¤eri hesaplanacak-
t›r. Çünkü, F/K oran›, PD/DD gibi çarpanlarda oran›n pay k›sm›nda hisse senedi-
nin piyasa de¤eri yer al›r. Bu nedenle, hisse senedi de¤erlemesinde kullan›l›rlar.
Tobin q oran›nda ise oran›n pay k›s›m›nda borç ve öz kaynaklar›n piyasa de¤eri
yer almaktad›r.
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Tobin q Oran›: Varl›klar›n
piyasa de¤eriyle yenileme
maliyetleri aras›nda iliflki
kuran orand›r.

Fiyat/Nakit Ak›m› Oran›:
Hisse senedinin piyasa fiyat›
ile nakit ak›mlar› aras›ndaki
iliflkiyi yans›tan orand›r.



Piyasa De¤eri/Sat›fl Oran›: Hisse senedinin piyasa de¤erinin hisse bafl› sa-
t›fllara bölünmesiyle bulunan orand›r. Bu oran çarpanlara dayal› de¤erlemede yay-
g›n olarak kullan›lmaktad›r. Özellikle iflletmeler için sat›fllar›n yüksek öneme sahip
oldu¤u perakende gibi sektörlere uygun bir çarpan olabilir.

Piyasa De¤eri/Sat›fl Oran› ve de¤erlemede kullan›lacak performans ölçütü afla-
¤›da gösterilmifltir.

Çarpanlara Dayal› De¤erlemede hangi çarpan›n tercih edilece¤i konusunda belirli bir
yaklafl›m mevcut de¤ildir. De¤erlenecek faaliyet kolunda de¤eri en iyi yans›taca¤› düflü-
nülen çarpanlar kullan›labilir. Birden fazla çarpan ile de¤erlemeler yap›larak sonuçlar
karfl›laflt›r›labilir.

Çarpanlara Dayal› De¤erlemede kullan›lacak model afla¤›da yer almaktad›r:

Performans ölçütü, de¤erlenecek iflletmenin sat›fllar, gelirler gibi bir performans
göstergesidir. Performans ölçütünü proforma mali tablolar üzerinden belirleyerek,
gelecek dönem için de¤er tespit etmek mümkündür. Performans ölçütünün cari
de¤erinin kullan›lmas›, bugün için de¤er hesaplanmas›na imkan sa¤layacakt›r.

Sektör çarpan›, sektördeki iflletmelerin çarpan de¤erlerinin aritmetik ortalama-
s›d›r. Faaliyette bulunulan sektördeki iflletmeler benzerlik gösterdi¤i için modelde
sektör çarpan› kullan›lm›flt›r. ‹stenirse, sektör çarpan› yerine de¤erlenecek iflletme-
ye benzer baflka iflletmelerin ortalama çarpan de¤eri kullan›labilir.

Örne¤in, öz kaynaklar›n›n defter de¤eri T40.000.000 olan ve 10.000.000 adet
hisse senedi bulunan bir iflletmenin faaliyet gösterdi¤i sektördeki iflletmelerin orta-
lama PD/DD oran› 1,6 ise çarpanlara dayal› de¤erleme flu flekilde olacakt›r:

PD/DD çarpan›n performans ölçütü hisse bafl›na öz kaynaklar›n defter de¤eri-
dir. ‹flletmenin hisse bafl›na öz kaynaklar›n defter de¤eri 40.000.0000 /10.000.000 =
T4 olmaktad›r.

Çarpana Dayal› De¤er = 4*1,6 = T6,4

Örnekteki iflletmenin piyasa çarpan›na görece olmas› gereken hisse senedi de-
¤eri T6,4’dir.

Sektör F/K Oran› ortalamas› 12 olan bir iflletmenin, hisse bafl›na net kâr› T1,2 ise hisse se-
nedinin çarpanlara dayal› de¤erleme yöntemine göre olmas› gereken de¤eri ne olur?

Çarpanlara dayal› de¤erlemede benzer varl›klar›n piyasa de¤erleriyle iliflki ku-
rulabilece¤i varsay›m›n›n geçerli olmad›¤› konusunda elefltiriler mevcuttur. Ayn›
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sektördeki iflletmelerin bile eflit büyüme f›rsatlar›na, sermaye yap›lar›na, risk ve ge-
tirilere sahip olmas› mümkün de¤ildir. Ayr›ca, piyasa fiyatlar›nda gözlenen afl›r› oy-
nakl›k yönteme olan güveni azaltan önemli bir unsurdur. Çarpanlara dayal› de¤er-
lemenin gerçek de¤ere uygun sonuçlar verebilmesi için gerekli di¤er bir faktör ise
etkin piyasalar hipotezinin geçerli olmas›d›r. Çarpanlara dayal› de¤erlemede piya-
san›n ortalama bazda etkin oldu¤u varsay›m› kurulabilir. Örne¤in, sektör çarpan-
lar›, ortalama bazda etkinlik söz konusuysa, gerçek de¤eri ifade edecektir. Öyley-
se, sektör ortalamalar›na görece belirlenen de¤erler de gerçek de¤eri ifade eder.
E¤er, çarpanlarla dayal› de¤erlemede kurulan benzerlik ve ortalama bazda piyasa
etkinli¤i varsay›mlar› sa¤lanamaz ise gerçek de¤er tespiti mümkün olmayacakt›r.
Gerçekte, bu varsay›mlar›n sa¤lanmas› çok zordur.

Çarpanlara dayal› de¤erleme, indirgenmifl nakit ak›mlar› yöntemine göre kolay
olmas› nedeniyle ve bulunan de¤erler piyasa fiyatlar›na daha yak›n oldu¤u için ter-
cih edilmektedir.

Çarpanlara dayal› de¤erlemede, etkin olmayan piyasa de¤erleri söz konusu ol-
du¤unda ve risk ve gelir potansiyeli tam olarak dikkate al›nmad›¤›nda gerçek de-
¤erden çok farkl› sonuçlar ortaya ç›kacakt›r. Piyasada iyimserlik ve finansal varl›k
fiyatlar›nda afl›r› de¤erlenme söz konusu ise çarpanlar yöntemi ile gerçek de¤erin
üzerinde de¤erler saptanaca¤› söylenebilir. 

Reel Opsiyonlara Dayal› De¤erleme
Reel opsiyonlar, gerçek varl›klar için yarat›lm›fl finansal opsiyon uyarlamalar›d›r.
Opsiyonlar bir yat›r›mc›ya belirli bir hisse veya aktifi belirli bir fiyattan alma veya
satma imkân› verirler. Benzer flekilde, iflletmelerin yat›r›m yapma imkânlar› bulu-
nur ve bu benzerlikten hareket ederek de¤erleme gerçeklefltirilebilir. Opsiyonlar-
daki hisse fiyat›n›n reel opsiyonda indirgenmifl nakit ak›m de¤erine eflit oldu¤u ka-
bul edilir. Opsiyonlardaki uygulama fiyat› ise gerçek opsiyonlarda projenin ilk ya-
t›r›m maliyeti olarak düflünülmektedir. Opsiyon ömrü reel opsiyonlarda projenin
ömrüdür. Opsiyon de¤erlemesinde yer alan risksiz faiz oran›, reel opsiyonlarda
paran›n zaman de¤eridir. Opsiyonlardaki getirilerin varyans› reel opsiyonlarda
projenin riskine eflit olmaktad›r. 

Reel opsiyonlara dayal› de¤erleme yöntemi hakk›nda ayr›nt›l› bilgilere http://pa-
ges.stern.nyu.edu/~adamodar/ internet adresinden ulaflabilirsiniz.

Reel opsiyonlarda gelecekte yönetimde gerçekleflebilecek esneklikler dikkate
al›n›r. ‹leriki zamanlarda al›nacak kararlar ve gelecekte nakit ak›mlar›n› etkileyebi-
lecek farkl› de¤iflkenler göz önünde bulundurulabilir. Reel opsiyonlar›n düflünce-
de çekici olsa da uygulamada s›n›rl› oldu¤u görülmektedir. 

Alternatif De¤erleme Yaklafl›mlar›
‹flletme de¤erinin tespitinde son y›llarda alternatif de¤erleme yaklafl›mlar› ortaya
ç›km›flt›r. Alternatif yaklafl›mlar olarak en çok üzerinde durulan modeller Ekono-
mik Katma De¤er (Economic Value Added-EVA) ve Piyasa Katma De¤eri (Market
Value Added-MVA) Modelleridir.

Ekonomik katma de¤er ve piyasa katma de¤eri kavramlar› ile ilgili ilave bilgilere Nurgül,
C.’nin Firma De¤erlemesi (‹stanbul: 2009) kitab›ndan (s.28-38) ulaflabilirsiniz.

Reel Opsiyon: Finansal
opsiyonlar›n de¤erleme
teorisinden faydalanarak
gerçek varl›klar›
de¤erlendirmeye olanak
sa¤layan opsiyonlard›r.
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Gerçek de¤erin belirlenmesinde klasik ve alternatif yaklafl›m olarak tan›mlanabilen iki te-
mel yaklafl›m bulunmaktad›r. Klasik yaklafl›mlarda nakit ak›mlar›n› esas al›n›r. Alternatif
yaklafl›mlarda ise maliyete ek olarak yarat›lan de¤erin ölçülmesi ve bu ölçünün de¤erle-
melerde kullan›m› amaçlanmaktad›r.

EVA bir iflletmenin kazand›¤› ya da kaybetti¤i de¤erin dönemsel ölçüsüdür. Ka-
zan›lan ya da kaybedilen de¤er iflletmenin dönemde elde etti¤i getiri miktar›na ve
a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti oran›nda katlan›lan maliyete ba¤l› olmaktad›r.
EVA’n›n elde edilmesi afla¤›da gösterilmektedir.

Modelde yer alan AOSM; iflletmenin kulland›¤› tüm kaynaklar› ve bu kaynakla-
r› maliyetini dikkate alan a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetidir.

MVA bir iflletmenin toplam piyasa de¤eri ile yat›r›lan sermayenin defter de¤eri
aras›ndaki fark› ifade etmektedir. ‹flletmenin toplam piyasa de¤eri öz kaynaklar›-
n›n ve borçlar›n›n piyasa de¤erleri toplam›n› oluflturur. Yat›r›lan sermaye ise hisse
senedi yoluyla ve borç fleklinde temin edilen fonlar›n defter de¤erini ifade etmek-
tedir. Piyasa katma de¤erinin gösterimi afla¤›da yer almaktad›r.

EVA ve MVA kavramlar› birbirleriyle iliflkilidir. MVA, gelecek dönemlerde elde
edilecek ekonomik katma de¤erlerin bugünkü de¤erine eflit olmaktad›r. Öyleyse
MVA afla¤›da gösterildi¤i flekilde hesaplanabilir.

MVA iflletmenin toplam piyasa de¤eriyle yat›r›lan sermaye aras›ndaki farkt›r. Ya-
t›r›lan sermayeye piyasa katma de¤erini ekledi¤imiz zaman iflletmenin toplam piya-
sa de¤erini yani firma de¤erini bulabiliriz. Piyasa katma de¤eri ve ekonomik katma
de¤er kavramlar›n› birlefltirdi¤imizde firma de¤eri tespitinde kullan›labilecek yeni
bir model ortaya ç›kmaktad›r. Bu model afla¤›da gösterilmifltir.

Formülde, C iflletmeye yat›r›lan sermayedir ve iflletmenin borç ve öz kaynak-
lar›n›n defter de¤eri ile tan›mlan›r. ‹flletmeye yat›r›lan sermayeye gelecekte sa¤-
lanacak ekonomik katma de¤erlerin bugünkü de¤eri eklendi¤inde firma de¤e-
rine ulafl›lmaktad›r.

Ekonomik katma de¤er ve piyasa katma de¤eri kavramlar› iflletmelerde de¤ere
dayal› yönetim anlay›fl›n›n en önemli unsurlar›ndand›r. Ortaklar›n servetini maksimi-
ze etme amac› do¤rultusunda kullan›labilecek uygun birer performans ölçütüdürler.
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Alternatif de¤erleme yaklafl›mlar›nda tahsis edilen sermayeye her y›l ne kadar
de¤er eklendi¤inin ortaya konulmas› sa¤lanan en büyük avantajd›r. Böylece, ifllet-
mede al›nacak kararlar›n de¤er üzerindeki etkisi analiz edilebilmektedir.

H‹SSE SENED‹ DE⁄ERLEMES‹
Hisse senetlerinde gerçek de¤er, kâr pay› ve son sat›fl kâr› dahil yat›r›mc›ya yap›-
lacak bütün ödemelerin riske göre ayarlanm›fl uygun bir getiri oran›yla iskonto
edilmesiyle bulunan bugünkü de¤ere eflittir. 

Hisse senetlerinin de¤eri tespit edilirken ilgili iflletmenin gelecekteki kâr pay›
ödemelerinin ve hisse senedi de¤erini etkileyen faktörlerin do¤ru bir flekilde tah-
mini önemli olmaktad›r. Hisse senedi de¤eri sadece iflletmeye özgü durumlara
ba¤l› de¤ildir. Ekonomideki geliflmeler, ulusal ve uluslararas› olaylar ile sektör ko-
flullar› firma de¤eri üzerinde etkili olmaktad›r. Firma de¤eri üzerinde etkili olabi-
lecek faktörlerin incelenmesinde temel analiz olarak adland›r›lan bir yöntem
kullan›lmaktad›r.

Temel analizde ekonomi, sektör ve firma analizleri gerçeklefltirilir. Bu analizler
iflletme için kâr tahmininde bulunulmas›na olanak sa¤lar. ‹flletme kâr›n›n bilinme-
si da¤›t›lacak kâr pay›n›n saptanabilmesi aç›s›ndan önemlidir. Sat›fllar ile di¤er ge-
lir unsurlar›n›n ve giderlerin tahmini yap›larak proforma gelir tablosu oluflturulur.
Kâr›n tahmin edilmesine olanak sa¤layan proforma gelir tablosu oluflturulurken
ekonomi, sektör ve firma analizleri sonucunda elde edilen bilgiler ile analistin ken-
di fikir ve tecrübelerinden yararlan›l›r. 

Hisse senetleri için de¤erlemede kâr paylar› nakit ak›mlar› olarak kabul edile-
bilir. Alternatif olarak, iflletme gelirleri nakit ak›mlar› olarak esas al›nabilir. Bu iki
yaklafl›mdan hangisinin tercih edildi¤i sonuçlar aç›s›ndan bir farkl›l›k do¤urmaya-
cakt›r. Hisse senedi de¤erlemesinde nakit ak›mlar›n›n özelli¤ine ba¤l› olmak üze-
re “Temettü De¤erleme Modeli”, “Öz Kaynaklara Olan Serbest Nakit Ak›m› Mode-
li” ve “Firmaya Olan Serbest Nakit Ak›m› Modeli” olarak isimlendirilen de¤erleme
modelleri bulunmaktad›r.

Temel Analiz
Temel analiz hisse senedi piyasas›na yönelik olarak sektörler ve iflletmeler hakk›n-
daki analiz ve araflt›rmalar› içerir. Kârl›l›k, büyüme gibi temel kriterlerin ele al›nd›-
¤› temel analiz üç aflamada tamamlan›r. Bu aflamalar ekonomik analiz, sektör ana-
lizi ve firma analizidir. 

Temel analiz hakk›nda detayl› bilgileri Afflar, M.’nin Finansal Sistem ve ‹flleyifli (Eskiflehir:
2006) kitab›nda (s.217-230) bulabilirsiniz.

Ekonomi analizinde ekonomide meydana gelebilecek de¤iflikliklerden hisse
senetlerinin nas›l etkilenece¤i tespit edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Ekonomideki de¤ifl-
meler, indirgenmifl nakit ak›mlar› formülünde yer alan nakit ak›m› ve beklenen ge-
tiri faktörlerini etkilemektedir. Genel ekonomide büyüme devam ederken iflletme
kârlar› ve da¤›t›lan kâr paylar› artarken, ekonominin gerileme dönemlerinde ise ifl-
letme kârlar› ve da¤›t›lan kâr paylar› azalmaktad›r.

Faiz oranlar›, ekonomi analizinde dikkat edilmesi gereken önemli de¤iflkenler-
dendir. Yüksek faiz oranlar› kârlar›n düflmesine yol açabilir. ‹flletmelerin kulland›k-
lar› kredilerde daha yüksek faiz oran› ile karfl›laflmalar› s›k›nt› ortaya ç›karabilir. Bu
s›k›nt›y› aflmak için sat›fl fiyatlar›n› artt›rmalar›, ürünlerine olan talebin düflmesine

Temel Analiz: ‹flletmeye
iliflkin nitel ve nicel verilerin
bugünkü ve gelecekteki
durumunun ortaya
konulmas› amac›yla yap›lan
çal›flmalard›r.
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sebep olabilir. Faiz oranlar›n›n artmas›n›n kredili sat›fllar› da etkilemesi muhtemel-
dir. Tersi durumda faiz oranlar› düfltü¤ünde ise iflletmelerin finansman maliyetleri-
nin azalaca¤› ve kredili sat›fllardaki art›fl ile daha fazla gelir elde edilece¤i söylene-
bilir. Faiz oran› ile birlikte sat›fllarda ve kârlarda yaflanan bu de¤iflimler hisse senet-
lerinin de¤erini etkileyecektir. Ayr›ca, faiz oran›n›ndaki de¤iflimler hisse senedi pi-
yasas› üzerinde etkili olarak iflletmelerin piyasa de¤erlerinde farkl›laflmaya sebep
olabilir. Faiz oranlar› artt›¤›nda yat›r›mc›lar borç ile ilgili araçlara yöneldi¤inden
hisse senedi piyasas›nda fiyat düflüflleri gözlemlenebilmektedir.

Ekonomik analizde, enflasyon, merkez bankas› politikalar›, hükümet kararlar›,
maliye politikas›, d›fl ticaret, sermaye ak›mlar› ve döviz kurlar gibi çeflitli faktörle-
rin geçmiflteki ve ön görülen gelecek dönem de¤erleri analiz edilmektedir. Ekono-
mik analizde karmafl›k istatistik yöntemlerinin kullan›lmas›n›n yan›nda sübjektif
analizlere de yer verilebilmektedir.

‹flletmelerin baflar›s› faaliyette bulunduklar› sektörlerin geliflimine önemli ölçü-
de ba¤›ml›d›r. Bu yüzden ekonominin ne yönde gitti¤ini belirlemek ve daha son-
ra sektörlerdeki beklenen geliflim ile ekonomiyle iliflkilendirmek gerekmektedir.
Sektör analizinde, rekabetsel avantajlar›n ve tehditlerin varl›¤›, üretilen mal ve hiz-
metlere olan talebin gelecekte nas›l bir yön izleyece¤i sorgulan›r.

Hisse senedi de¤eri belirlenmek istenen iflletmenin ekonomi ve sektörde yafla-
nacak muhtemel de¤iflimler karfl›s›ndaki performans›n›n tespiti, firma analizi ile
mümkün olmaktad›r. Firma analizinde iflletmeye özgü faktörler incelenir. ‹flletme-
nin mali tablolar› çeflitli teknikler kullan›larak analiz edilir.

Temel analiz kapsam›nda yap›lan çal›flmalar, hisse senedi yat›r›m›n›n kârl›l›¤›n› belirleye-
cek olan iflletme sat›fllar›n›n ve kâr paylar›n›n tahminini yaparken fayda sa¤layacakt›r. Te-
mel analiz sonucunda indirgenmifl nakit ak›mlar›, çarpanlarla de¤erleme v.b. gibi teknik-
ler kullan›larak hisse senetlerinin potansiyeli incelenmektedir.

‹flletmelerin Hisse Senedi De¤erini Etkileyen Özellikleri
Geliflmifl ekonomilerde bulunan iflletmeler daha yüksek de¤erli olmaktad›rlar.
Çünkü geliflmekte olan ekonomilerde gelirlerde daha çok volatilite ile karfl›lafl›la-
cakt›r. Volatilite riski ifade eder ve risk artt›kça de¤er düflüfl gösterir. 

Olgunlaflm›fl sektörlerde faaliyet gösteren iflletmeler yeni sektörlerdeki iflletme-
lere göre daha yüksek de¤erlidir. Olgun sektörler daha az volatiliteye sahip oldu-
¤u için daha az risklidir. Bu durumda o sektörlerdeki iflletmelerin hisse senetleri
daha yüksek de¤erde olur.

Büyük iflletmelerin hisse senetleri yüksek de¤ere sahip olma e¤ilimindedir.
Çünkü büyük iflletmeler, makroekonomik belirsizlikler ve sektördeki de¤iflimler
karfl›s›nda daha az k›r›lgand›rlar.

Hisse senetleri bir grup yat›r›mc› sahipli¤inde yo¤unlaflm›fl iflletmeler, genifl sa-
hiplik yap›s›n›n oldu¤u iflletmelere göre daha az de¤ere sahiptir. Bunun nedeni de
yat›r›mc›lar›n sahipli¤in yo¤unlaflt›¤› iflletmelerde yönetimi de¤ifltirme veya serma-
ye yap›s›n› farkl›laflt›rmak gibi önemli kararlar›n al›nmas›nda güçlük yaflamas›d›r. 

Eski iflletmeler yeni kurulmufl iflletmelere göre daha az risklidir; bu nedenle his-
se senetleri yüksek de¤erlere sahiptirler. 

Son olarak, hisse senedinin de¤erini faaliyet durumu da etkileyebilmektedir.
Uzun süre faaliyet gösterecek iflletmelerin hisse senetleri, yak›n zamanda faaliyet-
lerini durdurmaya müsait iflletmelerin hisse senetlerine nazaran daha yüksek de¤e-
re sahip olmaktad›r.
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Risk ve de¤er aras›ndaki iliflkiyi aç›klay›n›z?

Hisse Senedi De¤erlemesinde Kullan›lan Modeller
Hisse senedi de¤erlemesinde üç temel model kullan›lmaktad›r. Bu modeller; te-
mettü de¤erleme modeli, öz kaynaklara olan serbest nakit ak›mlar› modeli ve fir-
maya olan serbest nakit ak›mlar› modeli olarak s›ralanabilir. Temettü de¤erleme
modelinde sadece kâr paylar› esas al›n›rken, di¤er iki modelde iflletmenin sat›fllar›
ve maliyetlerine ba¤l› olan serbest nakit ak›mlar› üzerinde durulur.

Do¤ru flekilde uygulanmak kofluluyla bütün modeller ile ayn› sonuçlara ulafl›-
labilir. Temettü de¤erleme modeli akademisyenler ve yat›r›mc›lar taraf›ndan yay-
g›n olarak kullan›lmaktad›r. Öz kaynaklara ve firmaya olan serbest nakit ak›mlar›
modelleri güvenilirli¤i flüpheli olabilecek muhasebe kay›tlar›n› esas al›rlar. Bu du-
rum, serbest nakit ak›mlar›na dayanan modellerin olumsuz yan›n› oluflturur. Ser-
best nakit ak›m› modellerinin tercih edilmesindeki sebep ise teorik olarak daha uy-
gun bir yaklafl›m izlemeleridir.

Öz Kaynaklara Olan Serbest Nakit Ak›mlar› Modeli (ÖSNA)
Modelde, bir iflletmede anapara ve faiz ödemeleri gibi finansal yükümlülükler ye-
rine getirildikten sonra kalan nakit ak›mlar›n›n iskonto edilerek bugüne indirgen-
mesi gerçeklefltirilmektedir.

Modelde, nakit ak›mlar› öz kaynak maliyeti kullan›larak bugüne indirgenmeli-
dir. Çünkü nakit ak›mlar› üzerindeki hak sahibi iflletme ortaklar›d›r. Öz kaynak
maliyeti ise ortaklar›n yat›r›m ile ilgili istenen getiri oran›n› ifade eder. Öz kaynak-
lara olan serbest nakit ak›mlar› ve kullan›lacak model afla¤›da gösterilmifltir.

Eflitlikte:
ÖSNA = Öz kaynaklara olan serbest nakit ak›m›
ke = Öz kaynak maliyetini göstermektedir.
Öz kaynaklara Olan Serbest Nakit Ak›mlar› Modeliyle de¤erleme hisse de¤eri

yaklafl›m› olarak adland›r›lmaktad›r. 

Firmaya Olan Serbest Nakit Ak›mlar› Modeli (FSNA)
Firmaya olan serbest nakit ak›mlar›, iflletmenin paydafllar› için önemli bir ölçüt
olup, iflletmeye borç finansman› sa¤layanlar da dahil olmak üzere tüm paydafllar›n
üzerinde hak sahibi oldu¤u de¤eri temsil eder.

Modelde nakit ak›mlar›n›n iskonto edilmesinde iflletmenin tüm kaynaklar› için
sermaye maliyetini ifade eden a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti kullan›l›r. Çünkü
firmaya olan serbest nakit ak›mlar› üzerinde hem ortaklar›n hem de bankalar, tah-
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vil sahipleri gibi di¤er bütün kaynak sa¤layanlar›n hakk› bulunmaktad›r. Firmaya
olan serbest nakit ak›mlar› afla¤›da gösterilmifltir.

Eflitlikte:
FSNA = Firmaya olan serbest nakit ak›m›
AOSM = A¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti
Firmaya Olan Serbest Nakit Ak›mlar› Modeli kullan›m› iflletme de¤erini belirle-

me yaklafl›m› olarak adland›r›lmaktad›r. Model, firma de¤erini hesaplamaya olanak
sa¤lamakla birlikte öz kaynak de¤erini belirlemek için de kullan›labilir. 

Temettü De¤erleme Modeli
Temettü De¤erleme Modelinin, öz kaynaklara olan serbest nakit ak›mlar› mode-
linin bir alt modeli oldu¤u söylenebilir. Temettü de¤erleme modeli flu flekilde
göterilebilir.

Eflitlikte:
D = Kâr pay›
i = Yat›r›mdan istenen getiri oran›n› ifade etmektedir.
Temettü De¤erleme Modeli, Myron Gordon taraf›ndan gelifltirilmifltir. Bu

nedenle Gordon Modeli olarak da isimlendirilmektedir. Modelde hisse senetle-
rinin gerçek de¤erinin kâr pay› ödemelerinin bugünkü de¤erine eflit olaca¤›
aç›klanmaktad›r.

Hisse senedi de¤erlemesinde kullan›lan modeller hakk›nda ayr›nt›l› bilgilere Damodaran,
A.’n›n Corporate Finance: Theory and Practice (New York: 1997) kitab›ndan (s.621-626)
eriflebilirsiniz.

‹skonto Edilmifl Nakit Ak›mlar› Yöntemi ve hisse senedi de¤erlemesinde kulla-
n›lacak modeller hakk›nda bilgi sahip olundu¤una göre art›k bir hisse senedinin
gerçek de¤erinin nas›l tespit edilece¤ine dair örnekler üzerinde durabiliriz. Buraya
kadar olan aç›klamalarda bahsedilen ÖSNA, FSNA ve Temettü De¤erleme Model-
lerinden hareketle türetilen ve büyüme varsay›mlar›na ba¤l› olarak farkl›l›k göste-
ren modeller bulunmaktad›r. Örneklerle birlikte bu modellerin aç›klanmas›na yer
verilecektir.

Hisse senetlerinden her y›l sabit nakit ak›mlar› bekleniyor ise afla¤›da gösteri-
len model ile hisse senetleri de¤erlenebilir.

Öz Kaynak� � De eri� =�
D1

1� +� i
1 � +�

D2

1� +� i
2 � +...ğ

( ) ( )
++

Dn

1� +� i
n( )

Firma� De eri� =�
FSNA

1� +� AOSM
� +�

FSNA

1� +� AOSM

1
1

2ğ
( ) (( ) ( )2 n

� +... +�
FSNA

1� +� AOSM

n

512.  Ünite  -  F inansal  Var l ›k larda De¤er leme

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E

Firmaya Olan Serbest Nakit Ak›m› = Esas Faaliyet Kâr› - Vergi Yükümlülü¤ü +
Amortisman Giderleri - Yat›r›m Harcamalar› - ‹flletme Sermayesindeki De¤iflim



52 Finansal  Yönet im-I I

Modelde yer alan sabit nakit ak›m›; hisse senedinden her y›l sonsuza kadar
beklenen sabit nakit ak›fl›n› ifade etmektedir. ‹skonto oran› ise istenen getiri ora-
n›d›r. Hisse senetleri de¤erlemesinde istenen getiri oran› olarak öz kaynak maliye-
ti kullan›labilir.

Örne¤in, X iflletmesinin gelecekte her y›l hisse bafl›na T2 kâr pay da¤›tmas› beklen-
mektedir. Yat›r›mdan istenen getiri oran› %14 ise hisse senedinin gerçek de¤erinin
hesaplanmas› flu flekilde olacakt›r.

Her y›l sa¤lanacak nakit ak›m› olarak T2 kâr pay› esas al›n›r ve temettü de¤er-
leme modeli kurulur. Modelde kullan›lacak iskonto oran› %14, yat›r›mdan istenen
getiri oran› yani öz kaynak maliyetidir.

Hisse senetlerinde gerçek de¤erin belirlenmesinde nakit ak›mlar›n›n ve büyü-
me oran›n›n tespiti önemli olmaktad›r. Hisse senedi yat›r›mlar›nda büyüme hesap-
lan›rken kâr pay› olarak da¤›t›lmayan kazançlar›n öz kaynak getirisi üzerinden ya-
t›r›ma aktar›ld›¤›n› gösteren afla¤›daki formülden yararlan›labilir.

Örne¤in, öz kaynak karl›l›¤› %16 olan ve kâr›n›n %20’sini da¤›tan bir iflletme için
büyüme oran›: 

Büyüme Oran› = 0,16 * (1-0,2) = 0,128 = %12,8 = olacakt›r.

Hisse senetlerinden sa¤lanan nakit ak›mlar›nda sonsuz kadar, her y›l sabit bir
büyüme bekleniyorsa afla¤›da yer alan modelin kullan›lmas› uygun olacakt›r.

Sabit büyümenin gerçekleflebilmesi için iflletmenin öz kaynak kârl›¤› ve kâr da-
¤›t›m politikas›nda y›llar içinde de¤iflim yaflanmamas› gereklidir.

Örne¤in, A iflletmesinin en son da¤›tm›fl oldu¤u hisse bafl›na kâr pay› T1’dir. A ifl-
letmesinin da¤›tm›fl oldu¤u kâr pay›n›n her y›l sabit % 5 oran›nda büyümesi bek-
leniyorsa ve yat›r›mdan istenen getiri oran› %9 ise hisse senedinin gerçek de¤eri flu
flekilde hesaplanacakt›r.

Buraya kadarki örneklerde hisse senetlerinden sonsuza kadar sa¤lanacak nakit
ak›mlar› üzerinden de¤erleme yap›lm›flt›r. Bir yat›r›mc› hisse senedini satarak yat›-
r›mdan ç›kabilir. Bu durumda sa¤lanacak nakit ak›mlar›, sat›fl gününe kadarki kâr
paylar› ve sat›fl günündeki fiyat olmaktad›r.
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Örne¤in, bir hisse senedine 2 y›l süresince yat›r›m yap›l›yor olsun. Hisse senedin-
den ilk sene T1 ve ikinci sene sonunda T1,2 kâr pay› ve T10 sermaye kazanc› bek-
leniyor olsun. Yat›r›mdan istenen getiri oran› % 14 ise hisse senedi de¤eri afla¤›da
gösterildi¤i flekilde hesaplanabilir.

E¤er piyasalar etkin ise, belli bir dönem sonra yat›r›mdan ç›k›lmas› halinde el-
de edilen nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤eri ve hisse senedinin sonsuza kadar el-
de tutulmas›yla sa¤lanan nakit ak›mlar›n› bugünkü de¤eri birbirine eflit olacakt›r.

Sonsuza kadar hisse senetlerinden beklenen nakit ak›mlar›n›n hep ayn› oranda
büyüme gösterece¤i varsay›m›n›n geçerli kabul edilmesi her zaman mümkün de-
¤ildir. Ancak iflletmeler olgunlaflt›ktan sonra sabit bir oranda büyüme gösterebil-
mektedir. Bu durum iki aflamal› modellere ihtiyac› do¤urmufltur. ‹ki aflamal› mo-
dellerde nakit ak›mlar›nda belirli bir döneme kadar büyüme ön görüleri gerçeklefl-
tirilmekte, o dönemden sonra ise sabit büyüme olaca¤› kabul edilmektedir.

Eflitlikte:
NA= Nakit ak›m› 
i = ‹skonto oran› 
g = Sabit büyüme oran›
n = Sabit büyüme varsay›m›ndan önceki son y›l

Örne¤in, öz kaynak maliyeti %16 olan ve hisse bafl›na öz kaynaklara olan serbest
nakit ak›m› T1 olarak gerçekleflmifl bir iflletmenin hisse senedi de¤eri saptanmak
isteniyor. Gelecek y›llarda serbest nakit ak›mlar›nda; 1. y›l %18, 2. y›l %16 3. y›l
%15, 4.y›l %15, 5. y›l % 13 ve 5. y›ldan sonra %12 sürekli sabit büyüme ön görü-
lüyorsa de¤erleme flu flekilde yap›labilir.

NA1 = 1*1,18 = T1,18
NA2 = 1,18 *1,16 = T1,36880
NA3 = 1,36880*1,15 = T1,57412
NA4 = 1,57412*1,15 = T1,810238
NA5 = 1,810238*1,13 = T2,04556894
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‹mtiyazl› Hisse Senetlerinin Gerçek De¤erinin Belirlenmesi
fiimdiye kadar yapm›fl oldu¤umuz örneklerde adi hisse senetlerinin de¤erlemesini
inceledik. Adi hisse senetlerinden oldukça farkl› özellik gösteren imtiyazl› hisse se-
netleri bulunmaktad›r. Genellikle imtiyazl› hisse senetlerinden her y›l elde edile-
cek nakit ak›mlar› sabit miktardaki kâr paylar›ndan ibarettir. Öyleyse, daha önce
inceledi¤imiz büyüme göstermeyen sabit nakit ak›mlar› varsay›m›nda kullan›lan
model yard›m›yla de¤erleme yap›labilir.

Örne¤in, istenen getiri oran› %8 olan ve her y›l T10 sabit ödeme gerçeklefltiren bir
imtiyazl› hisse senedinin de¤eri flu flekilde belirlenecektir.

TAHV‹L DE⁄ERLEMES‹
Tahvil yat›r›m›nda bulunanlar, sat›n ald›klar› tahvilin fiyat›n›n uygun olup olmad›¤›-
n› belirlemek isterler. Bu sebeple, tahvil yat›r›m›n›n analitik bir analizini gerçeklefl-
tirirler. Bu analizde tahvilin gerçek de¤eri araflt›r›lmaktad›r. Tahvilin gerçek de¤eri
saptan›rken, di¤er yat›r›mlarda oldu¤u gibi yat›r›m›n sa¤layaca¤› nakit ak›mlar›n›n
bugünkü de¤eri hesaplan›r. Tahvilin de¤erini veren eflitlik flu flekilde yaz›labilir.

Verilen eflitlik, tipik bir tahvil de¤erlemesiyle ilgilidir. Di¤er bir ifade ile her
devre faizin, vade sonunda anapara ödemesinin yap›ld›¤› tahvillerle ilgilidir. E¤er
tahvilin geri ödemesi eflit taksitlerle olacaksa, her devre faiz+anapara ödemelerinin
bugünkü de¤erleri bulunarak de¤erleme yap›lmal›d›r. 

Tahvillerden sa¤lanan nakit ak›mlar›n›n bugüne indirgenmesinde iskonto oran›
olarak istenen getiri oran› kullan›l›r. Tahvilin olmas› gereken getirisi olarak da ad-
land›r›labilecek bu oran, pazardaki benzer özelliklere ve vadeye sahip tahvillerin
getirisidir. Bu getiri, y›ll›k bir oran› fleklinde belirlenebilir. E¤er de¤erlenen tahvi-
lin nakit ak›mlar› 6 ayl›k dönemler halinde gerçeklefliyorsa, y›ll›k olarak belirlenen
oran› ikiye bölerek periyodik oran bulunabilir.

Tahvil de¤eri, yat›r›mc›lar›n risksiz faiz oran›, enflasyon oran› ve tahvilin riskine
karfl›l›k olarak elde etmek istedikleri getiri için ödemeye raz› olacaklar› de¤eri gösterir.
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Tahvil De¤eri = Nominal De¤erinin Bugünkü De¤eri + Kupon Ödemelerinin
Bugünkü De¤eri 



Tahvillerin gerçek de¤eri, ihraç tarihinden sonra piyasa flartlar›na ba¤l› olarak de¤iflmek-
tedir. Tahvillerin gerçek de¤erindeki de¤iflimlere paralel olarak tahvil fiyat› yani piyasa
de¤eri de de¤iflim gösterir. Tahvillerde de¤eri etkileyen en önemli faktörler piyasa faiz
oran› ve tahvilin vadesidir.

Tahvillerde Risk
Borç alanlar›n bütün ödemeyi yapaca¤› durumda tahvil yat›r›m› risksiz gibi görün-
se de tahvil sahibi olman›n çeflitli riskleri mevcuttur. Örne¤in tahvil yat›r›mlar›nda
faiz oran› riski mevcuttur. Zaman içinde piyasadaki faiz oranlar› de¤iflebilmekte-
dir. Tahvilden sa¤lanacak nakit ak›mlar› ise (sabit faizli tahvillerde) sabit kalmak-
tad›r. Bunun sonucunda tahvil de¤eri dalgalanmaya bafllar. Faiz oranlar› artt›¤›nda,
tahvilin de¤eri düfler, faiz oranlar› düflerse tahvilin de¤eri artar.

Tahvil yat›r›mlar› uzun vadeli olmas›ndan dolay› vade riski ortaya ç›kmaktad›r.
Tahvilin anapara ve faiz ödemelerinin gecikmeli olarak yap›lmas› veya hiç yap›l-
mamas› durumunda ödenmeme riski söz konusudur. Tahvil, geri ça¤›r›labilir bir
özelli¤e sahipse tahvili ihraç eden iflletme piyasa faiz oranlar›n›n düfltü¤ü durum-
larda daha az faiz ile borçlanma imkan› elde etti¤inden, tahvillerini geri ça¤›rabilir.
Bu durumda tahvilin vadesinden önce geri ça¤›r›lma olas›l›¤›n› ifade eden geri ça-
¤›rma riski oluflur.

Tahvillerde likidite riski bulunmaktad›r. Likidite riski tahvilin istenildi¤inde
nakde dönüflememe ya da nakde dönüflürken de¤er kaybetme riskini aç›klamak-
tad›r. Tahviller sabit getirili menkul k›ymetlerdendir. Tahvil yat›r›mc›s› yat›r›m dö-
neminde enflasyonun kaybettirdi¤inden daha fazla gelir elde etti¤inde kâr sa¤la-
m›fl olur. E¤er enflasyon alt›nda gelir elde ediliyor ise negatif getiri ortaya ç›kar.
Enflasyonun tahvil verimini olumsuz yönde etkileme olas›l›¤› enflasyon riski ola-
rak isimlendirilmektedir.

Tahvillerde ortaya ç›kan di¤er bir risk türü de yeniden yat›r›m riskidir. Bir fi-
nansal varl›ktan dönemler itibariyle elde edilen nakitler yeniden yat›r›ma yönlen-
dirilir. Yeniden yat›r›mlarda genellikle elde edilen gelir cari faiz oran›na ba¤›ml› ol-
maktad›r. Buradaki risk yeniden yat›r›labilecek nakit ak›mlar›n›n yeniden yat›r›l-
d›klar› anda faiz oranlar›nda azal›fl yaflanmas› ihtimalidir. Yeniden yat›r›m riski
uzun süreli yat›r›mlarda ve kupon oranlar› yüksek olan tahvillerde daha fazlad›r.
Faiz oran› riski ve yeniden yat›r›m riskinin birbirleriyle ters iliflki içerisinde oldu¤u
dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. 

Tahvil De¤erlemesinde Kullan›lan Modeller
Tahvillerin de¤eri parasal olarak ya da getiri cinsinden tan›mlanabilir. Tahvilin pa-
rasal de¤erini bugünkü de¤er modeli yard›m›yla hesaplamak mümkündür. Tahvi-
lin getiri cinsinden de¤eri saptanmak isteniyor ise tahvilinin piyasa de¤erinden ha-
reket eden getiri modeli tercih edilmelidir.

Bugünkü De¤er Modeli
Tahvillerin de¤eri gelecekteki nakit ak›mlar›n›n bugüne indirgenmesiyle hesapla-
nabilmektedir. Tahviller için bugünkü de¤er modelleri afla¤›da yer almaktad›r. 

Faiz ödemesi bulunmayan tahvillerde de¤erleme tahvilin nominal de¤erinin is-
tenen getiri oran› kullan›larak bugüne indirgenmesiyle gerçekleflir.
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Geri Ça¤›rma Riski:
Tahvillerin vadeden önce
geri ça¤›r›lmas› durumunda
ortaya ç›kan risktir.

Likidite Riski: Tahvilin
istendi¤inde, kolayl›kla
nakde dönüfltürülmemesiyle
ilgili risk türüdür.

Enflasyon Riski:
Enflasyondaki de¤iflimlerin
tahvil verimine olan etkisini
gösteren risk türüdür.

Yeniden Yat›r›m Riski:
Tahvillerde sa¤lanan nakit
ak›mlar›n›n yeniden yat›r›ma
yönlendirilmesi sonucunda
elde edilecek getirilerdeki
de¤iflkenli¤i ifade eden
risktir.

Faiz Oran› Riski: Piyasa faiz
oranlar›n›n de¤ifliminden
kaynaklanan risktir.

Ödenmeme Riski: Tahvilin
faiz ve anapara
ödemelerinin zaman›nda
yap›lamamas› ile ilgili
risktir.
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Tahvil de¤erlemesinde kullan›lan istenen getiri oran› hakk›nda ek bilgilere Beninga, S. ve
Sarig, O.’nun Corporate Finance: A Valuation Approach (New York: 1997) kitab›ndan
(s.334-336) ulaflabilirsiniz.

Eflitlikte:
ND = Tahvilin nominal de¤eri (anapara ödemesi)
i = Tahvilin istenen y›ll›k getiri oran›
n = Vadeye kalan devre say›s›n› göstermektedir.
De¤erlenecek tahvil y›lda bir kez faiz ödemeli ise afla¤›da yer alan y›ll›k model

kullan›l›r.

Ci =Tahvilin y›ll›k faiz (kupon) ödemesini göstermektedir.
Tahvillerde faizler y›ll›k ödenebilece¤i gibi, y›lda birden fazla kupon ödemeli

de olabilir. E¤er de¤erlenecek tahvil 6 ayda bir, yani y›lda iki kez faiz ödemeli ise
yukar›da gösterilen modelde de¤ifliklik yap›lmas› gerekir. Bunun için y›ll›k oranlar
2’ye bölünür. Böylece devre getiri ve devre faiz oranlar› hesaplan›r. Modelde y›ll›k
oranlar yerine devre faiz ve getiri oranlar› kullan›l›r.

Y›ll›k ve 6 ayda bir faiz ödemeli tahvillerin yan›nda 3 ayda bir veya 2 ayda bir
faiz ödemeli tahviller de olabilir. Tahvil 3 ayda bir ödemeli ise, y›lda dört kez faiz
ödemesi gerçekleflir. Bu durumda, y›ll›k faiz oran› 4’e bölünerek devre faiz oran›
hesaplan›r.

Örne¤in, y›lda bir kez %15 nominal faiz ve vade sonunda anapara ödemesi olan,
T1.000 nominal de¤erli, 2 y›l vadeli, %14 istenen getiri oran›na sahip tahvil için
de¤er hesaplanacak olsun.

Tahvil y›lda bir kez faiz ödemeli oldu¤undan, y›ll›k model kullan›lacakt›r. Ör-
nekte verilen bilgiler modelde yerine konularak tahvil de¤eri flu flekilde hesaplan›r:

Ci = 1.000 * 0,15 = T150 (Tahvilin nominal de¤erinin faiz oran›yla çarp›lmas›y-
la bulunur.)

ND= Tahvilin anapara ödemesini ve faiz ödemelerinin hesaplanmas›na esas
olan tutar› ifade eder. Örne¤imiz için T1.000’dir.

i = Tahvil yat›r›m›ndan istenen getiri oran›d›r. Örne¤imiz için %14’dür.
n = Örne¤imizde vadeye kalan y›l say›s› olan 2’dir.
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Tahvilin üzerinde yaz›l› faiz oran› nominal faizi gösterir. Tahvil sabit faizli olarak ihraç
edilmifl ise nominal faiz tahvilin vadesi soyunca de¤iflmez.

Piyasadaki istenen getiri oran› tahvilin kupon faiz oran›ndan (nominal faiz ora-
n›) düflük oldu¤unda, tahvil de¤eri yukar›daki örnekte oldu¤u gibi nominal de¤er
üzerinde primli olarak gerçekleflir. E¤er istenen getiri oran› kupon faiz oran›ndan
daha büyük olsayd›, tahvil nominal de¤erinden düflük, yani iskontolu olacakt›.

Örne¤in, faiz ödemeleri 6 ayda bir olan, y›ll›k %10 nominal faiz oran›na sahip, 8
y›l vadeli ve T1.000 vade sonu anapara ödemeli tahvilin de¤eri hesaplanmak iste-
niyor olsun. Tahvil için istenen getiri oran› %11 ise tahvil de¤eri afla¤›da gösteril-
di¤i gibi bulunacakt›r:

Yukar›daki eflitlikte görüldü¤ü üzere, 8 y›l vadeli tahvilden vade boyunca 16
kez al›nacak kupon faiz ödemeleri ile vade sonunda al›nacak anapara ödemesinin
bugünkü de¤eri hesaplanarak tahvil de¤eri bulunur.

Burada hesaplamada kolayl›k olmas› aç›s›ndan Finansal Yönetim I kitab›ndan
hat›rlayaca¤›n›z eflit taksitli ödemeler formülünden (Anüite) yararlan›labilir.

Eflit taksitli ödemeler formülü yard›m›yla faiz ödemelerinin bugünkü de¤erini
belirledikten sonra T1000’lik anapara ödemesinin bugünkü de¤erini hesaplar›z ve
elde etti¤imiz iki de¤eri toplayarak tahvil de¤erine ulafl›r›z.
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Getiri Modeli
Tahvillerin de¤eri getiri olarak ifade edilebilmektedir. Bugünkü de¤er modelinde
tahvilin nakit ak›mlar›n›n iskonto edilmesinde kullan›lacak iskonto oran›n› bildi¤i-
mizi varsaym›flt›k ve bu sayede parasal de¤eri hesaplayabilmifltik. Getiri modelin-
de ise tahvilin mevcut piyasa fiyat›n›n bilindi¤i varsay›larak getiri de¤eri hesaplan-
maktad›r. Hesaplanan getiri de¤eri tahvilin vadeye kadar getirisidir.

Afla¤›da tahviller için getiri modelleri yer almaktad›r.
Faiz ödemesiz tahviller için:

Y›lda bir kez faiz ödemeli tahviller için:

Eflitliklerde:
Ci =Tahvilin y›ll›k kupon (faiz) ödemesi (ND*tahvilin faiz oran›)
ND= Tahvilin nominal de¤eri (ana para ödemesi)
i = Nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤erini cari tahvil fiyat›na eflitleyen oran (tah-

vilin vadeye kadar getirisi)
n = Vadeye kalan periyot say›s›
Faiz ödemeli tahvillerde y›ll›k ödemelerin yan›nda y›l içinde birden fazla öde-

meli olan tahviller de olabilmektedir. Böyle durumlarda modelde periyot faiz ora-
n› kullan›lmas› gerekir. Model sonucunda hesaplanan getiri de¤eri y›ll›k de¤il pe-
riyot getiri de¤erini ifade edecektir.

Getiri modeliyle nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤erini cari tahvil fiyat›na eflitleyen oran he-
saplan›r. Tahvilin vadeye kadar getirisi olarak tan›mlanan bu oran tahvil de¤erinin bir
göstergesi olmaktad›r.

Yat›r›m kararlar›nda getiri cinsinden de¤erleme yap›ld›¤› zaman hesaplanan ge-
tiri de¤eri ile yat›r›mc›n›n istenen getiri oran› karfl›laflt›r›l›r. Yat›r›m yap›lacak tahvil
üzerinden hesaplanan vadeye kadar getiri, yat›r›mc›n›n istenen getiri oran›ndan
daha küçük ise tahvile yat›r›m gerçekleflmeyecektir. Ancak hesaplanan getiri de¤e-
rinin yat›r›mc›n›n istenen getiri oran›na eflit ya da fazla oldu¤u durumda yat›r›m ka-
rar› al›nacakt›r.

Örne¤in, T100 nominal de¤erli, faiz ödemesi bulunmayan, vadesine 1 y›l kalm›fl
olan tahvilin piyasa fiyat› T90 ise getiri de¤eri afla¤›daki gibi bulunacakt›r.
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Örnekteki tahvile yat›r›m karar› al›nabilmesi yat›r›mdan istenen getiri oran›na
ba¤l›d›r. Yat›r›mc›n›n enflasyon, reel risksiz faiz oran› ve riske ba¤l› olarak belirle-
di¤i istenen getiri oran› tahvilin vadeye kadar getirisi olan %11’den yüksekse tah-
vile yat›r›m yap›lmayacakt›r.

Nominal de¤eri T100 ve kupon faiz oran› %15, ana para ödemesine 5 y›l kalm›fl bir tahvil-
den istenen getiri %8 ise bu tahvil hangi fiyatla sat›n al›nmal›d›r?

Tahvillerde çeflitli getiri türler bulunmaktad›r. Getiri türleri ilgili ayr›nt›l› bilgilere Ka-
ran,. M. B.’nin Yat›r›m Analizi ve Portföy Yönetimi (Ankara: 2001) kitab›ndan (s.416-422)
eriflebilirsiniz.

Durasyon
Tahvilin piyasa de¤erinin faiz oranlar›ndan etkilenmesi sonucunda kazanç ve ka-
y›plar ortaya ç›kmaktad›r. Bunun yan› s›ra tahvilden elde edilen gelirlerin vade so-
nuna kadar yeniden yat›r›ma yönlendirilmesi durumunda faiz oran›na ba¤l› olarak
elde edilecek kazançlar farkl›laflmaktad›r. Frederic Macaulay kupon ödemeli tah-
villerdeki faiz oran› karfl›s›ndaki de¤iflimleri efektif vade ad›n› verdi¤i durasyon
(süre) kavram›yla aç›klamaya çal›flm›flt›r. Tahvil de¤erinde ve tahvilden elde gelir-
lerin yeniden yat›r›mlar›nda meydana gelen de¤iflimin birbirine eflit oldu¤u süreye
tahvilin durasyonu denilmektedir. Macaulay durasyonu tahvilin faiz ve anapara
ödemelerinin zamanlamalar›na göre a¤›rl›kland›rma esas›na dayan›r. Durasyon he-
saplanmas› kupon ödemeli tahviller için söz konusu olmakta, kupon ödemesiz
tahvillerde durasyon vadeye eflit olmaktad›r.

Durasyon risk ölçüsü olarak kullan›labilmektedir. Durasyon farkl› vadeye ve
faiz ödemesine sahip tahvillerin karfl›laflt›r›lmas›na olanak sa¤lar. Durasyonun
yüksek olmas› faiz oranlar›ndaki de¤iflimlere karfl› üstlenilen riski artt›rmaktad›r.
Tahvilin vadesi uzad›kça durasyon ve risk artmaktad›r. Tahvilin faizi artt›¤›nda
ise durasyon düflmekte ve gelecekteki faiz oran› de¤iflimlerine karfl› duyarl›l›k
azalmaktad›r.

Macaulay’›n gelifltirdi¤i durasyonun hesaplanmas›nda kullan›lacak formül afla-
¤›da gösterilmifltir.

Eflitlikte:
n = Vadeye kalan periyot say›s›
Ci = Tahvilin kupon ödemesi
ND= Tahvilin nominal de¤eri
i= Tahvilin vadeye kadar getirisi
Tahvil De¤eri = ‹skonto oran› olarak tahvilin vadeye kadar getirisi kullan›ld›¤›

durumda, tahvilden sa¤lanacak nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤eri
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Durasyon: Tahvillerde faiz
oranlar› ile piyasa de¤eri
aras›ndaki iliflkiyi do¤rusal
olarak aç›klayan bir ölçüttür.



Örne¤in, vadeye kadar getiri %7 oldu¤u durumda T1000 nominal de¤erli, 3 y›l
vadeli, y›ll›k %10 kupon ödemeli tahvilin durasyonu afla¤›da gösterildi¤i flekilde
hesaplanacakt›r:

Sonuca göre tahvilin gerçek maliyetinin karfl›lanmas› 2,7 y›l sürecektir.
Hesaplanan 2,7458 de¤eri y›ll›k durasyondur. E¤er kupon ödemeleri 6 ayda bir

olsayd›, vadeye kadar getirinin 2’ye bölümünün kullan›lmas› gerekirdi. Böyle bir
durumda formül bize yar›y›ll›k durasyonu verecektir.

Macaulay durasyonuna ek olarak düzeltilmifl durasyon gelifltirilmifltir. Tahvilin
piyasa fiyat› ile faiz oranlar› aras›ndaki iliflki için do¤rudan bir ölçüt elde etmek is-
tedi¤imizde düzeltilmifl durasyon hesaplamam›z gerekir. Düzeltilmifl durasyon he-
saplanmas›nda kullan›lan formül ve örnek uygulamas› afla¤›da yer almaktad›r.

Macaulay durasyonunun hesapland›¤› örnek (2,7458) üzerinde düzeltilmifl du-
rasyon hesaplamas› flu flekilde olacakt›r:

Sonuca göre faiz oranlar›ndaki her %1’lik de¤iflim tahvil de¤erinde ters yönlü
%2,566 oran›nda bir de¤iflime yol açacakt›r.

Hisse Senedine Dönüfltürülebilir Tahvilin De¤erlemesi
‹flletmeler tahvil finansman›ndan yararlanmak istediklerinde yat›r›mc›lar› iflletme-
ye fon sa¤lamak için teflvik etme gereklili¤i do¤ar. Bu nedenle tahvillere hisse se-
nediyle de¤ifltirebilme özelli¤i eklenir. Böylece, yat›r›mc›lar için tahviller daha ca-
zip hale gelmektedir.

Hisse senedine dönüfltürülebilir tahvillerin de¤erlemesi tahvil de¤erleme-
si ile benzerlik göstermektedir. De¤erleme modelinde dönüfltürme an›na kadar
olan faiz ödemelerinin bugünkü de¤eri hesaplan›r. Daha sonra bu de¤ere dönüfl-
türme an›nda elde edilen hisse senetlerinin bugünkü de¤eri eklenir. Dönüfltürme
an›nda elde edilecek hisse senetlerinin piyasa de¤erinin tahvilin nominal de¤erin-
den düflük olmas› söz konusu olabilir. Bu durumda yat›r›mc› anapara ödemesini
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Hisse Senedine
Dönüfltürülebilir Tahvil:
Tahvillere hisse senedine
dönüfltürülme hakk›
tan›nmas› esas›na dayanan
menkul k›ymettir.



tercih edecektir. De¤erleme herhangi bir tahvilin de¤erlemesinden farks›z olacak-
t›r. Hisse senetleriyle dönüfltürülmek istenen, y›ll›k faiz ödemeli bir tahvil için de-
¤erlemede kullan›lacak formül afla¤›da yer almaktad›r:

Hisse senedine dönüfltürülebilir tahviller ile ilgili bilgilere Reilly, F. ve Brown, K.’n›n In-
vestment Analysis and Portfolio Management (Forth Worth: 1997) kitab›ndan (s.942-946)
eriflebilirsiniz.

Ci =Tahvilin y›ll›k faiz (kupon) ödemesi
Phisse senetleri = Tahvil karfl›l›¤›nda elde edilen hisse senetlerinin piyasa de¤eri
i = Tahvilin istenen getiri oran›
n = De¤ifltirme an›na kalan y›l say›s›

Örne¤in T100 nominal de¤erli y›lda bir kez %10 faiz ödemeli ve 3 y›l sonra hisse
senedine dönüfltürülebilir olarak ihraç edilen bir tahvil de¤erlenmek isteniyor. Dö-
nüflüm an›nda tahvil karfl›l›¤›nda 25 adet hisse senedi verilecektir ve tahvilin iste-
nen getiri oran› %12’dir. Bu durumda dönüflüm an›nda iflletmenin hisse senedi fi-
yat›n›n T6 olmas› bekleniyorsa de¤erleme afla¤›da gösterildi¤i flekilde yap›labilir.
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Hisse Senedine Dönüfltürülebilir Tahvil De¤eri = T130,78 olacakt›r.
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Özet

De¤erle ilgili kavramlar› tan›mlamak.
De¤er kavram›n› tan›mlamada; aktif bazl› yakla-
fl›m, piyasa fiyat› yaklafl›m› ve gelir yaklafl›m› ola-
rak s›ralanabilecek üç yaklafl›m bulunmaktad›r.
Bu yaklafl›mlar çerçevesinde, defter de¤eri, piya-
sa de¤eri, gerçek de¤er, net aktif de¤eri, iflleyen
teflebbüs de¤eri, firma de¤eri v.b. tan›mlamalar
yap›labilmektedir. Varl›klar›n de¤erini etkileyen
bütün faktörlerin hesaba kat›lmas› sonucunda de-
¤erleme modeli kullan›larak belirlenen olmas› ge-
reken fiyata gerçek de¤er denilmektedir. Piyasa
de¤eri, bir varl›¤›n piyasa koflullar›nda arz ve ta-
lebe göre belirlenen fiyat›d›r. Defter de¤eri varl›k-
lar›n muhasebe kay›tlar›nda yer alan de¤erini ifa-
de eder. Defter de¤eri kavram› iflletmelerde öz
kaynaklar›n defter de¤erini tan›mlamak amac›yla
kullan›lmaktad›r. Nominal de¤er, finansal varl›k-
lar›n muhasebe kay›tlar›na esas teflkil eden, finan-
sal varl›¤›n üzerinde yaz›l› olan itibari de¤eridir.

De¤erlemenin kullan›m amaçlar›n› aç›klamak.
De¤erleme sonucunda bulunan gerçek de¤erler
ile piyasa de¤erleri karfl›laflt›r›labilir. Bu sayede,
menkul k›ymetlerin al›nmas›, sat›lmas› ve elde tu-
tulmas› kararlar› verilebilir. Halka arzlarda fiyat›n
belirlenmesinde de¤erleme faaliyetlerinden yarar-
lan›l›r. ‹flletmelerin finansman sa¤lamas› esnas›nda
de¤erleme çal›flmalar›na ihtiyaç duyulur. Yat›r›m
fonu yöneticileri ya da sat›n alma gerçeklefltiren
iflletmeler de¤erleme yapmak durumundad›r. Özel
sermaye fonlar›, risk sermayesi kurulufllar› ve me-
lek yat›r›mc›lar erken aflama finansman› sa¤larken
de¤erleme gereksinimi duyarlar. Dan›flmanl›k hiz-
meti veren kurumlar da de¤erleme faaliyetlerine
dahil olur. Bu kurumlar birleflme, sat›n alma gibi
ifllemlerde taraflara de¤erleme hizmeti sunarlar. 

De¤erleme yöntemlerini aç›klamak.
Varl›klar›, sa¤lanacak nakit ak›mlar› ve iskonto
oran› faktörlerine dayan›larak de¤erleme yönte-
mi indirgenmifl nakit ak›mlar› yöntemidir. ‹ndir-
genmifl nakit ak›mlar› yöntemi, pozitif nakit ak›m-
lar›na ve iskonto oran› olarak kullan›labilecek
risk göstergesine sahip varl›klar›n de¤erlemesin-
de uygun olmaktad›r. Piyasada hali haz›rda fiyat-
lanm›fl benzer varl›klara ba¤l› olarak ilgili varl›k
için de¤er tahmini çarpanlara dayal› de¤erleme-
de gerçeklefltirilir. Çarpanlara dayal› de¤erleme,

indirgenmifl nakit ak›mlar›na göre kolay uygula-
nabilmesi nedeniyle tercih edilmektedir. Gele-
cekteki kararlarda yönetim esnekli¤ini de¤erle-
me sürecine dahil eden yöntem reel opsiyonlar-
d›r. Son y›llarda öne ç›kan alternatif de¤erleme
yaklafl›mlar› sermayeye her y›l ne kadar de¤er
eklendi¤ini aç›klamaya yard›mc› olur.

Hisse senedi de¤erini analiz ve tespit etmek.
Hisse senetlerinin de¤eri tespit edilirken ilgili ifl-
letmenin gelecekteki kâr pay› ödemeleri ve hisse
senedi fiyat›n› etkileyen faktörler analiz edilir.
Temel analiz olarak bu çal›flmalarda; ekonomi,
sektör ve firma analizleri gerçeklefltirilir. Sat›fllar
ile di¤er gelir unsurlar›n›n ve giderlerin tahmini
yap›larak proforma gelir tablosu oluflturulur. Te-
mel analiz sonucunda indirgenmifl nakit ak›mla-
r›, çarpanlarla de¤erleme v.b. gibi teknikler kul-
lan›larak hisse senetlerinin potansiyeli incelenir.
Hisse senedi de¤erlemesinde üç temel model kul-
lan›l›r. Bu modeller; temettü de¤erleme modeli,
öz kaynaklara olan serbest nakit ak›mlar› modeli
ve firmaya olan serbest nakit ak›mlar› modeli ola-
rak s›ralanabilir. Temettü de¤erleme modelinde
sadece kâr paylar› esas al›n›rken, di¤er iki mo-
delde iflletmenin sat›fllar› ve maliyetlerine ba¤l›
olan serbest nakit ak›mlar› üzerinde durulur.

Tahvil de¤erini analiz ve tespit etmek.
Tahvil de¤eri anapara ve faiz ödemelerinin bu-
günkü de¤erini ifade eder. Tahvillerin de¤eri pa-
rasal olarak ya da getiri cinsinden tan›mlanabilir.
Tahvilin parasal de¤erini bugünkü de¤er modeli
yard›m›yla hesaplamak mümkündür. Tahvilin ge-
tiri cinsinden de¤eri saptanmak isteniyor ise tah-
vilinin piyasa de¤erinden hareket eden getiri mo-
deli tercih edilmelidir. Tahvillerin gerçek de¤eri,
ihraç tarihinden sonra piyasa flartlar›na ba¤l› ola-
rak de¤iflir. Tahvillerin gerçek de¤erindeki de¤i-
flimlere paralel olarak tahvil fiyat› yani piyasa de-
¤eri de de¤iflim gösterir. Tahvillerde de¤eri etki-
leyen en önemli faktörler piyasa faiz oran› ve
tahvilin vadesidir. Faiz oranlar›ndaki düflüfller
tahvilin piyasa de¤erini art›r›rken, faiz oranlar›n-
daki yükselifller tahvilin piyasa de¤erini azalt›r.
Tahvillerde faiz oranlar› ve de¤er aras›ndaki ilifl-
kinin ölçülmesinde kullan›lan durasyon ve kon-
veksite kavramlar›n›n anlafl›lmas› önemlidir.

1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç

4
N
A M A Ç

5
N
A M A Ç



632.  Ünite  -  F inansal  Var l ›k larda De¤er leme

1. Afla¤›dakilerden hangisi de¤er kavram› ile ilgili yak-
lafl›mlar aras›nda yer al›r?

a. Gelir yaklafl›m›
b. Bütçeleme yaklafl›m›
c. Denge yaklafl›m›
d. Yat›r›m efliti yaklafl›m›
e. Belirsizlik yaklafl›m›

2. Gelecekte sa¤lanacak nakit ak›mlar›n›n istenen geti-
ri oran› kullan›larak bugüne indirgenmesiyle bulunan
de¤er afla¤›dakiler hangisidir?

a. Maksimum de¤er
b. Piyasa de¤eri
c. Gerçek de¤er
d. Nominal de¤er
e. Yat›r›m›n ilk de¤eri

3. Piyasa de¤eri ile ilgili olarak afla¤›dakilerden hangi-
si söylenebilir?

a. Nakit ak›mlar›n›n iskonto oran›yla çarp›lmas›yla
belirlenir.

b. Varl›¤›n üzerinde yaz›l› olan itibari de¤eridir.
c. Tam olarak tespit edilmesi çok zordur.
d. Arz ve talebin oluflturdu¤u fiyat› ifade eder.
e. Gerçek de¤er ile defter de¤eri aras›ndaki fark›

gösterir.

4. De¤erlemede kullan›lacak yöntemler aras›nda afla¤›-
dakilerden hangisi yer almaz?

a. ‹ndirgenmifl nakit ak›mlar› yöntemi
b. Çarpanlara dayal› de¤erleme
c. Çeflitlendirme
d. Reel Opsiyonlar
e. Alternatif De¤erleme Yaklafl›mlar›

5. Afla¤›dakilerden hangisi de¤erlemede kullan›labile-
cek uygun bir çarpand›r?

a. Fiyat/Kazanç Oran›
b. Cari oran
c. Hedge oran›
d. Sahiplik oran›
e. Vergi oran›

6. Afla¤›dakilerden hangisi temel analiz kapsam›nda ya-
p›lan analizlerden de¤ildir?

a. Sektör analizi
b. Firma analizi
c. Ekonomik analiz
d. Oran analizi
e. ‹fl analizi

7. Temettü de¤erleme modelinde hangi tür nakit ak›m-
lar› esas al›nmaktad›r?

a. Sat›fllar
b. Firmaya olan serbest nakit ak›mlar›
c. Net kârlar
d. Kâr paylar›
e. Öz kaynaklara olan serbest nakit ak›mlar›

8. Tahvil de¤erlemesi ile ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi do¤rudur?

a. Tobin q oran›ndan yararlan›larak tahvilin olma-
s› gereken de¤eri bulunur.

b. Tahvil de¤erlemesinde iskonto oran› olarak öz
kaynak maliyeti kullan›lmas› gerekir.

c. ‹skontolu olarak ihraç edilen tahvillerin de¤erle-
mesi yap›lmaz.

d. Tahvil de¤erlemesinde iskonto oran› olarak iste-
nen getiri oran›n›n kullan›lmas› gerekir.

e. Hisse senedi ile de¤ifltirilebilir tahvillerin de¤er-
lemesi yap›lmaz.

9. Tahvillerde durasyon ile ilgili ifadelerden hangisi
do¤rudur?

a. ‹flletme sat›fllar› ile tahvil de¤eri aras›ndaki iliflki-
yi ölçer.

b. Tahvilin kupon oran›yla nominal de¤eri aras›n-
daki iliflkiyi yans›t›r.

c. Tahvilin ödenmeme risk priminin saptanmas›n›
kullan›l›r.

d. Kuponlu tahvillerde vadeye eflittir.
e. Faiz oranlar› ve piyasa de¤eri aras›ndaki iliflkiyi

gösterir.

10. Etkin piyasalar hipotezine göre afla¤›dakilerden han-
gisinin gerçekleflmesi beklenir?

a. Cari aç›k sorunun ortadan kalkmas›
b. Kârl›l›¤›n maksimum seviyeye ulaflmas›
c. Varl›k de¤erlerinde yükselifller
d. Piyasa de¤eri ile gerçek de¤erin dengede olmas›

e. Hisse senetlerinin halka arz edilmeksizin sat›-
labilmesi

Kendimizi S›nayal›m
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Yaflam›n ‹çinden

Denizbank’› ben de satard›m

Finansbank ile bankac›l›k tarihinin en kârl› sat›fllar›n-

dan birini yapan Özye¤in, Denizbank’›n 1.5 katl›k fiyat

teklifi konusunda “Ben de Dexia’n›n yerinde olsam De-

nizbank’› satard›m” dedi

Finansbank’› 2006’da defter de¤erinin befl kat›na Yu-

nan NBG’ye satarak rekor k›ran efsane bankac› Hüsnü

Özye¤in, Denizbank’›n Sberbank’a sat›fl›yla ilgili çarp›-

c› aç›klamalarda bulundu. Rusya’daki yat›r›m› Credit

Europe Bank’›n kuruluflunun 15. y›ldönümü için Mos-

kova’da yap›lan törende SABAH’›n sorular›n› yan›tla-

yan Özye¤in, 2005-2006 y›l›nda Türk bankalar› için

ödenen rakamlar›n ‘balon’ olmad›¤›n› belirtti ve ekledi:

“O dönemde banka yüzde 20’lerde kâr ediyordu ve

büyüme grafi¤i de yukar› do¤ruydu. O nedenle o za-

manki de¤eri oydu.” Sberbank CEO’su German Gref’in

“Denizbank’› ucuza al›yoruz” aç›klamalar›n› da de¤er-

lendiren Özye¤in, “Çok say›da Türk bankas›n›n yaban-

c›lara sat›ld›¤› 2005-2006 döneminde ortaya ç›kan ra-

kamlar gerçekti, arkas› doluydu. Nasdaq Borsas›’ndaki

dot.com krizi gibi de¤ildi. Dot.com krizinde kâr etme-

yen flirketlerin de¤erleri h›zla yükselmiflti. Balon olufl-

mufltu. Ama bizim bankalar›m›z yüksek kârl›l›k oranla-

r›n› sahipti ve büyümeleri vard›. Bu durum hâlâ da

böyle. Fakat gelinen noktada Avrupa’daki borç krizi

çarpanlar›n düflmesine neden oldu. Ancak bu Türk

bankalar›n›n kârl›l›klar› ile ilgili bir sorun oldu¤u anla-

m›na gelmiyor” fleklinde konufltu. Sberbank CEO’su

German Gref geçen hafta, “Bankac›l›k hisseleri pahal›

de¤il ayr›ca piyasalarda türbülans olmasayd› Dexia,

Denizbank’› asla satmazd› veya çok daha yüksek fiya-

ta sat›fla ç›kar›rd›” demiflti.

Finansbank’›n Yunan NBG’ye sat›fl› s›ras›nda alt› talip-

linin oldu¤unu dile getiren Hüsnü Özye¤in, yüksek sa-

y›n›n da bankalar›n de¤erini etkiledi¤inin alt›n› çizdi.

Özye¤in, “O dönemlerde bir baflka Türk bankas›na 12

kurum talip olmufltu. Ancak bugün Avrupa’daki ban-

kalar›n durumu sat›fla ç›kar›lan Türk bankalar›na ilgi-

nin azalmas›na neden oluyor” dedi.

Rus yetkililer, Sberbank’›n Denizbank’›n isim ve imaj›n-

dan memnun oldu¤unu, sat›fl tamamland›ktan sonra

isim de¤iflikli¤inin düflünülmedi¤ini belirtiyor.

Kaynak: 

http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/06/04/deniz-

banki-ben-de-satardim

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “De¤er Kavramlar›” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “De¤er Kavramlar›” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “De¤er Kavramlar›” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “De¤erlemede Kullan›lan

Yöntemler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “De¤erlemede Kullan›lan

Yöntemler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hisse Senedi De¤erlemesi”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hisse Senedi De¤erlemesi”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tahvil De¤erlemesi” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tahvil De¤erlemesi” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “De¤erleme” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde 1 

Aktif bazl› yaklafl›mda varl›klar›n maliyet de¤erleri üze-
rinde durulmaktad›r. Örne¤in, bu yaklafl›m ile defter
de¤eri tan›m› yap›labilmektedir. Defter de¤erleri güncel
durumu yans›tacak flekilde güncellenmedi¤inde yan›lt›-
c› olabilir. Piyasa fiyat› yaklafl›m› arz ve talebe göre be-
lirlenen piyasa de¤erini esas al›r. Piyasa fiyat› her za-
man rasyonel olarak belirlenemeyebilir. Özellikle fi-
nansal piyasalarda yat›r›mc›lar›n duygular› fiyatlar üze-
rinde etkili olmaktad›r. Bu ba¤lamda, gelir yaklafl›m›n›n
daha do¤ru olaca¤› söylenebilir. Gelir yaklafl›m› varl›k-
lar›n risk ve getiri durumlar›na ba¤l› olarak, olmas› ge-
reken gerçek de¤erlerini göstermektedir.

S›ra Sizde 2

Finansal piyasalarda etkin piyasalar hipotezinin geçerli
olmad›¤› durumlarda gerçek de¤er ve piyasa de¤eri ara-
s›nda farkl›l›k oluflmaktad›r. Bir varl›¤›n piyasa de¤eri
tespit etti¤imiz gerçek de¤erden daha düflük ise varl›¤›
sat›n alarak kazanç sa¤layabiliriz. Bu durumda, piyasa
de¤erinin artarak gerçek de¤ere yaklaflmas› beklenir.
E¤er varl›¤› sat›n alm›flsak fiyat art›fllar›ndan kâr sa¤la-
r›z. Piyasa de¤eri gerçek de¤erinin üzerinde varl›klar›
olabilir. Bu durumda ise aç›¤a sat›fl imkan› bulunuyor-
sa kazanç sa¤lamak mümkündür. Ancak, piyasan›n
uzun süre etkinli¤i sa¤layamamas› ve fiyatlar›n gerçek
de¤erin üzerinde seyretmesi olas›l›¤› da mutlaka göz
önünde bulundurulmal›d›r. 

S›ra Sizde 3

Afla¤›da yer alan formüle göre sonuç:
Çarpana Dayal› De¤er= Performans Ölçütü * Sektör Çar-
pan›
Çarpana Dayal› De¤er = 1,2 * 12 = T14,4 olacakt›r.

S›ra Sizde 4

Risk ile de¤er aras›nda ters yönde bir iliflki vard›r. Risk
artt›kça de¤erde düflüfl gözlemlenir. ‹ndirgenmifl nakit
ak›mlar› modeli incelendi¤inde, modelde riski ifade
eden istenen getiri oran›ndaki art›fllar›n de¤erde azal›fl-
lara neden olaca¤› görülecektir. ‹flletmelerin hisse sene-
di de¤erleri riske ba¤l› olarak de¤ifliklik göstermekte-
dir. Örne¤in, geliflmiflte olan ülke ekonomilerindeki ifl-
letmelerin kârl›l›klar› yüksek olsa dahi, riskli olarak gö-
rülmeleri de¤erleri üzerinde olumsuz etki yapacakt›r.

S›ra Sizde 5

Tahvilden 5 y›l boyunca elde edilecek kupon faiz tutar›
15 T(100 * 0,15) oldu¤una göre;

Tahvilin Fiyat› = T90,62
Tahvilin yat›r›mc›s› tahvili T90,62’den sat›n al›rsa vade-
ye kadar getiri oran› %18 olacakt›r.

Tahvilin� Fiyat � =�
15

(1 + 0,18)
� +�

15

(1 + 0,18)
� +�

15

2
ı

((1 + 0,18)
� +�

15

(1 + 0,18)
� +�

15

(1 + 0,18)
� +�

100

(1 +3 4 5 00,18)5

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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G‹R‹fi
‹flletmeler üretim faaliyetlerinin devaml›l›¤›n› sa¤lamak, üretim kapasitesini art›r-
mak, yeni mal ve hizmet üretimi yaparak pazar pay›n› ve iflletmenin piyasa de¤e-
rini art›rmak gibi amaçlarla yat›r›m yaparlar. Bu yat›r›mlar dönen varl›klara yap›la-
bilece¤i gibi duran varl›klara da yap›labilmektedir. Duran varl›klara yap›lacak ya-
t›r›mlar uzun süreli ve büyük tutarlarda oldu¤u için iflletmenin baflar›s›nda hayati
öneme sahiptir. ‹flletmelerin duran varl›klarla ilgili yat›r›m kararlar› sermaye bütçe-
lemesi kapsam›nda ele al›narak verilir. Bu tür varl›klara yap›lan yat›r›mlar›n tutar-
lar›n›n yüksek olmas› yan›nda bu yat›r›mlardan vazgeçebilme imkân› oldukça dü-
flük ve maliyetli olmas› nedeniyle sermaye bütçelemesi iflletmeler aç›s›ndan haya-
ti öneme sahiptir. 

Sermaye bütçelemesinde kullan›lan yöntemler riski dikkate almayan ve riski
yat›r›m projelerinin bir unsuru olarak de¤erlendirme sürecine dâhil eden yöntem-
ler olarak iki grupta toplanmaktad›r. Riski göz ard› eden, di¤er bir ifadeyle tüm ya-
t›r›m projelerinin ayn› risk düzeyine sahip oldu¤u varsay›mdan hareket eden yön-
temler statik yöntemler ve dinamik yöntemler olarak grupland›r›lmaktad›r. Statik
yöntemler, projelerin de¤erlendirilmesinde paran›n zaman de¤erini göz ard› eden
yöntemlerdir. Bu yöntemlerin say›s› oldukça fazlad›r; ancak en çok kullan›lanlar›
“Ortalama Y›ll›k Gelirin Yat›r›m Tutar›na Oran›” ve “Geri Ödeme Süresi Yönte-
mi”dir. Dinamik yöntemlerde ise paran›n zaman de¤eri dikkate al›nmaktad›r. Bu
yöntemlerden en s›k kullan›lanlar› ise “Net Bugünkü De¤er Yöntemi”, “‹ç Kârl›l›k
Oran› Yöntemi” “Kârl›l›k Endeksi” ve “Y›ll›k Eflde¤er Gider Yöntemi”dir.

Yat›r›m projelerinin de¤erlendirilmesinde riskin sabit bir faktör olarak kabul
edilmesi gerçekçi olmayan bir yaklafl›md›r. Gerçekte bütün yat›r›m projeleri farkl›
risk düzeylerine sahiptir. Yat›r›m projelerinin tafl›d›¤› riskleri hesaplamak oldukça
zordur; ancak, kullan›lan baz› yöntemlerle projelerin riski belirlenebilmektedir. Bu
yöntemler; “Yat›r›m›n ‹skonto Oran›n› Farkl›laflt›rma Yaklafl›m›”, “Belirlilik Efliti
Yaklafl›m›”, “Olas›l›k Da¤›l›m› Yaklafl›m›”, “Karar A¤ac› Yaklafl›m›” ve “Simülasyon
Yaklafl›m›”d›r. 

Bu ünitede riski dikkate almayan ve riski dikkate alan yöntemlerle  ilgili bilgi-
lere yer verilecektir. 

Sermaye Bütçelemesi



YATIRIM KAVRAMI VE YATIRIM TÜRLER‹
Üretim gücünün elde edilmesi, korunmas› ve art›r›lmas› için yap›lan her türlü har-
camaya yat›r›m denilmektedir. Di¤er bir tan›mlamaya göre yat›r›m, gelecekte bek-
lenen enflasyon, fonlar›n ba¤l› kald›¤› süre ve gelece¤in belirsizli¤ini telafi edecek
bir nakit ak›fl› sa¤lamak amac›yla bir süreli¤ine para ba¤lamay› ifade etmektedir.

Yat›r›mlar mali (finansal) ve maddi olmak üzere iki grupta s›n›fland›r›labilir.
Mali yat›r›mlar sermayenin mal ve hizmet üretimi d›fl›ndaki alanlara ba¤lanmas›-
d›r. Bu tür yat›r›mlar›n yap›lmas›ndaki temel amaç, yat›r›lan sermaye ile belirli bir
faiz, kâr pay›, sermaye kazanc› gibi gelirler sa¤lamak, uzun süreli bir likidite re-
zervi yaratmak, iflletmenin ekonomik gücünü ve itibar›n› art›rmak ve vergiye ilifl-
kin avantajlardan yararlanmakt›r. Maddi yat›r›mlar ise mal ve hizmet üretimine
iliflkin yat›r›mlar› ifade eder ve dönen ve duran varl›k yat›r›mlar› olarak iki grup-
ta ele al›nabilirler. Dönen varl›k yat›r›mlar›; bir y›ldan k›sa sürede mal veya hiz-
metlere dönüflecek varl›klara yap›lan yat›r›mlar› ifade eden, uzun süreli varl›kla-
r›n çal›flt›r›lmas› için gerekli olan yat›r›mlard›r. Bu kapsamda; kasa, banka, stok ve
alacaklarda bulunmas› gereken fon tutarlar›na karar verilir. Duran varl›k yat›r›m-
lar› ise bir y›ldan uzun süre yararlan›lacak maddi ve/veya gayri maddi varl›klara
yap›lan yat›r›mlard›r.

Dönen varl›k yat›r›mlar› ile duran varl›k yat›r›mlar› aras›ndaki farkl›l›klar flu fle-
kilde s›ralanabilir:

• Duran varl›klara yap›lan yat›r›mlar genellikle dönen varl›klara yap›lan yat›-
r›mlardan daha yüksek tutarlarda olmaktad›r.

• Dönen varl›klara yap›lan harcamalar daha bölünebilir bir nitelik tafl›rken,
duran varl›k yat›r›mlar› bir bütünlük göstermektedir.

• Dönen varl›klara iliflkin kararlar› revize etmek, duran varl›klara iliflkin karar-
lar› revize etmekten daha kolayd›r. Duran varl›klar› revize etmenin maliyeti
genellikle yüksek olmaktad›r.

• Dönen varl›klar için yap›lan harcamalar›n, de¤er kayb›na u¤ramadan sürat-
le paraya çevrilme olas›l›¤› oldukça yüksek, duran varl›k yat›r›mlar›nda ise
düflüktür.

• Dönen varl›k yat›r›mlar›n›n firman›n risk derecesi üzerindeki etkisi s›n›rl›d›r.
Duran varl›klar yat›r›mlar›n›n tutarlar›n›n büyük olmas›, uzun süreli olmas›
nedeni ile firman›n risk derecesini önemli ölçüde etkilemektedir.

Dönen varl›k yat›r›mlar› ile duran varl›k yat›r›mlar› aras›ndaki farkl›l›klar nelerdir?

Yat›r›m Türleri
Yat›r›mlar çeflitli flekilde s›n›fland›r›labilirler. Bafll›ca yat›r›m türleri afla¤›da veril-
mektedir. 

Komple Yeni Yat›r›mlar: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve
teçhizat ile yard›mc› tesisleri içeren, gerekti¤inde arazi-arsa, bina-inflaat harcama-
lar›n› da kapsayan, mevcut tesis veya altyap›dan farkl› özelli¤e sahip yat›r›mlard›r.
Ayr›ca, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite art›fl›n›n
%100’ü geçmesi halinde bu yat›r›mlar yeni yat›r›m say›lmaktad›r.

Yenileme Yat›r›mlar›: Üretimin devaml›l›¤› aç›s›ndan, tamir, bak›m ve her türlü
onar›ma ra¤men eskimifl ve çal›flmaz hale gelmifl bir varl›k ya da tesisin yerine, ni-
teli¤i ayn› olan ve ayn› üretim faaliyetinde kullan›lacak yeni bir varl›¤›n ya da tesi-
sin sat›n al›nmas› için yap›lan yat›r›mlard›r.
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Tevsii Yat›r›mlar›: Mevcut bir yat›r›ma ilave üretim hatt› veya makine ve teçhi-
zat ilave yap›lmas› suretiyle üretim miktar›n›n art›r›lmas› veya yeni bir yat›r›m özel-
li¤i tafl›mayan, mevcut üretim hatt›nda yer alan makine ve teçhizatlar›n bir bölümü-
nün de¤ifltirilmesi ile ilgili yat›r›mlard›r. Mevcut tesis ile bir bütünlük teflkil eden, ay-
n› iflletmede ayn› mal ve hizmetin kapasitesini en fazla %100’e kadar art›rmaya yö-
nelik yat›r›mlard›r.

Tamamlama Yat›r›mlar›: Tesisin eksik kalan k›s›mlar›n›n tamamlanmas› ama-
c›yla yap›lan yat›r›mlard›r. ‹flletmeler kurulufl aflamas›nda birtak›m nedenlerle yat›-
r›mlar›n› s›n›rl› tutup, tesisin eksik kalan k›s›mlar›n› daha sonra tamamlamak iste-
yebilirler.  Faaliyet gösteren bir tesiste, herhangi bir nedenle eksik kalm›fl bir ma-
kinenin konulmas› veya bofl kalm›fl bir odan›n, küçük bir de¤ifliklikle üretimde
kullan›l›r hale getirilmesi birer tamamlama yat›r›m›d›r. 

Modernizasyon Yat›r›mlar›: Daha çok maliyet tasarrufu sa¤lamak, üretim kapa-
sitesini yükseltmek amac›yla yap›lan yat›r›mlard›r.

Darbo¤az Giderme Yat›r›mlar›: Üretimde darbo¤aza neden olan olaylar› gider-
me amac›yla yap›lan yat›r›mlard›r. Yat›r›m projeleri bafllang›çta ne kadar ayr›nt›l›
haz›rlan›rsa haz›rlans›n, tesis üretime geçtikten sonra baz› olumsuz ve beklenme-
dik durumlar ile karfl›lafl›lmas› kaç›n›lmazd›r. Bu amaçla yap›lan yat›mlar darbo¤az
giderme yat›r›mlar› olarak isimlendirilmektedir.

Kalite Düzeltme Yat›r›mlar›: Üretilen mallar›n kalitesini yükselterek, pazar pa-
y›n› korumak ya da artt›rmak için, mamulün kalitesini yükseltici etki yapacak yat›-
r›mlard›r. Teknolojinin çok h›zl› de¤iflip geliflmesi ile daha kaliteli mal üretimi söz
konusu olabilmektedir.

Entegrasyon Yat›r›mlar›: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatla-
r›nda elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara mal› verecek ve/veya üre-
tilmekte olan nihai ürünü ara mal› olarak kullanabilecek flekilde, mevcut tesise
ileri ve/veya geriye do¤ru entegre olan, yat›r›m›n konusu ve projenin özelli¤i dik-
kate al›narak ayn› il s›n›rlar› içinde veya ayn› yerde ve ayn› tesis bünyesinde olan
yat›r›mlard›r.

Finansal Kiralama Yat›r›mlar›: Bir tesisin tamam›n›n ya da bir k›sm›n›n, belir-
li bir süre için kullan›m hakk›na sahip olmak amac›yla gerçeklefltirilen yat›r›mlar-
d›r. Bu tür yat›r›mlarda mülkiyet hakk› kiraya veren iflletmede kal›rken, kullan›m
hakk› kiralayan iflletmededir.

Nakil Yat›r›mlar›: Tafl›nma ifllemi için yap›lan yat›r›mlar olarak tan›mlanabilir.
Uzun süreden beri faaliyet gösteren iflletmelerin kurulufl yerleri, kurulufl dönemle-
rinde uygunken, h›zl› flehirleflme bu tür iflletmelerin kurulufl yerlerinin flehir içinde
kalmalar›na neden olmufltur. Söz konusu iflletmelerin at›klar›n›n flehir için zararl›
olmas› veya arazinin afl›r› de¤erlenmifl olmas›n›n yeni yat›r›m f›rsatlar› getirmesi
nedenleriyle organize sanayi bölgelerine tafl›nmalar› gerekebilmektedir.

YATIRIM ALTERNAT‹FLER‹N‹ DE⁄ERLEME
‹flletmelerde duran varl›klara yap›lan yat›r›mlar› de¤erleme süreci sermaye bütçe-
lemesi olarak adland›r›lmaktad›r. Tan›mda yer alan de¤erleme kavram›, bir proje-
nin yat›r›m yapmaya de¤er olup olmad›¤› sorusuna yan›t arar ve de¤erlendirmenin
esas›n› oluflturur.

Sermaye bütçelemesi ifadesindeki sermaye, üretimde kullan›lan duran varl›kla-
r›; bütçe ise gelecekteki belli bir zaman dilimi içindeki nakit girifl ve ç›k›fllar›n› ay-
r›nt›l› olarak gösteren bir plân› belirtmektedir. 

713.  Ünite  -  Sermaye Bütçelemesi

Sermaye Bütçelemesi: Kârl›
yat›r›m projelerinin
araflt›r›lmas›, analiz
edilmesi ve en uygun yat›r›m
projesinin seçim sürecidir.



Sermaye bütçelemesi, menkul k›ymet de¤erleme süreci ile benzerlik göster-
mekle birlikte aralar›nda iki temel farkl›l›k vard›r. ‹lk farkl›l›k, menkul k›ymet de-
¤erleme süreci piyasada halihaz›rda bulunan finansal varl›klar›n de¤erlemesine da-
yan›rken, sermaye bütçelemesi süreci iflletmenin kendi oluflturdu¤u yat›r›m proje-
lerinin de¤erlendirilmesine dayan›yor olmas›d›r. ‹kinci farkl›l›k ise, birçok menkul
k›ymet yat›r›mc›s›n›n gerçeklefltirdi¤i yat›r›m›n nakit ak›mlar› üzerinde herhangi bir
etkisi bulunmazken, iflletmenin projenin sonuçlar›na do¤rudan etki edebilmesidir. 

Menkul k›ymet de¤erleme süreci piyasada halihaz›rda bulunan finansal varl›klar›n de¤er-
lemesine dayan›rken, sermaye bütçelemesi süreci iflletmenin kendi oluflturdu¤u yat›r›m
projelerinin de¤erlendirilmesine dayanmaktad›r. 

Yat›r›mlar yap›ld›klar› dönemde iflletme kârl›l›¤›n› olumsuz etkileyebilir ve bi-
rim maliyeti art›rabilir. Ancak yat›r›m tamamland›ktan sonra gerçekleflen nakit gi-
riflleri iflletme kârl›l›¤›n› artt›rmaktad›r. Yat›r›mdan beklenen yarar›n sa¤lanabilme-
si için, yat›r›m kararlar›n›n rasyonel ve amaca uygun bir analize dayand›r›lmas›
gerekmektedir. 

Yat›r›m projelerini de¤erleyebilmek için bir tak›m verilere ihtiyaç duyulmakta-
d›r. Bu veriler;  yat›r›m harcamas›n›n tutar›, yat›r›m›n iflletmeye sa¤layaca¤› nakit
ak›fllar› ve bu nakit ak›fllar›n›n zaman içerisinde da¤›l›m›,  yat›r›m›n ekonomik öm-
rü, yat›r›m›n hurda de¤eri ve yat›r›mdan beklenen getiri oran›d›r.

Yat›r›m Harcamalar›n›n Tutar›: Bir yat›r›m›n tamamland›¤› süreye kadar yap›-
lan bütün araflt›rma gelifltirme ve proje haz›rl›k giderleri, arazi, arsa, binalar, yollar,
tesisler, makine-teçhizat, montaj, gümrük vergileri, deneme vb. sabit sermaye gi-
derleri ile çal›flma sermayesi harcamalar› gibi giderleri ifade etmektedir.

Yat›r›m›n ‹flletmeye Sa¤layaca¤› Nakit Ak›fllar› ve Bu Nakit Ak›fllar›n› Zaman
‹çerisindeki Da¤›l›m›: Bir yat›r›m›n gerçeklefltirilmesi durumunda iflletmenin pazar
pay›nda, üretim ve sat›fl hacminde yaflanan art›fllar, bunun yan›nda maliyet unsur-
lar›n›n yarataca¤› düflüfller dikkate al›narak projenin iflletmeye sa¤layaca¤› nakit gi-
rifllerini ifade eder. Projeden elde edilecek net nakit giriflleri, sadece bu projeden
elde edilecek vergi sonras› kârlardan de¤il; vergi sonras› kâra amortismanlar›n da
ilave edilmesi ile hesaplan›r.

Amortismanlar nakit ç›k›fl› gerektirmeyen giderlerden oldu¤u için, projenin yarataca¤› na-
kit girifllerinin hesaplanmas›nda amortismanlar›n da projenin sa¤lad›¤› fayda olarak ele
al›nmas› gerekir. 

Yat›r›m›n Ekonomik Ömrü: Bir yat›r›m›n faydal› olarak üretimde bulunabilece-
¤i süreyi ifade etmektedir. Bir yat›r›m›n fiziki ömrü ile ekonomik ömrü bir birin-
den farkl› olabilir. Fiziki ömür; teknik ifl ve faaliyetlerin yerine getirilerek, fiilen
üretimde bulunulacak süreyi kapsamaktad›r. Duran varl›k yat›r›mlar›n›n ekonomik
ömrü kural olarak asgari bir y›ld›r.

Kal›nt› (Hurda) De¤er: Makine, teçhizat vb. gibi yat›r›mlarda, bu yat›r›m›n ger-
çekleflmesinden belirli bir süre sonra makine ve teçhizat›n ekonomik ömrünü dol-
durmas› nedeniyle sat›lmas› halinde ele geçen tutard›r.

Yat›r›mdan Beklenen Verim veya Getiri Oran›: Bir yat›r›m projesinin gerçekleflti-
rilebilmesi için o projeden istenen, o proje için uygun görülen getiri oran›d›r. Yat›r›m
alternatifleri de¤erlendirilirken, yat›r›mdan sa¤lanacak nakit giriflleri kadar, bu nakit
girifllerinin bugünkü de¤erini bulmada kullan›lacak iskonto oran›n›(beklenen getiri
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Beklenen Nakit Ak›fllar›:
Yat›r›m projesinden
gelecekte beklenen
gelirlerden, giderlerin ve
vergi yükümlülü¤ünün
ç›kar›lmas›yla elde edilecek
vergi sonras› kâra, nakit
ç›k›fl› gerektirmeyen gider
olan amortismanlar›n da
eklenmesiyle bulunan
tutard›r.



oran›) belirleme de önemlidir. Getiri oran›n›n saptanmas›nda yaln›z risksiz yat›r›mla-
r›n getiri oran› de¤il, projenin risk derecesine göre, ortaklar›n bekledi¤i risk priminin
de dikkate al›nmas› gerekmektedir. Getiri oran›n›n belirlenmesinde firman›n benzeri
yat›r›mlar›ndaki kârl›l›k oran›, sermayenin f›rsat maliyeti, firman›n ortalama kârl›l›k
oran› ve sermaye maliyeti de göz önünde tutulmas› gereken di¤er faktörlerdir.

Sermaye bütçelemesi, iflletmenin piyasa de¤erine etki edecek olumlu projelerin
seçilmesi ve bunlar›n gerçeklefltirilmesi sürecini kapsad›¤›ndan finansal yönetim
aç›s›ndan oldukça önemlidir. ‹flletmeler ne kadar etkin, verimli yat›r›m harcamas›
yaparlarsa kârlar› o derece yüksek olur. Bu durum piyasaya yans›yaca¤› için flirke-
tin hisse senetlerinin piyasa de¤eri artar ve ortaklar›n varl›klar› maksimize edilmifl
olur. ‹flletmenin piyasa de¤eri üzerinde önemli etkileri olan sermaye bütçelemesin-
de dikkat edilmesi gereken noktalar flunlard›r:

• Sermaye bütçelemesi kararlar› uzunca bir dönemi kapsar. Yat›r›m karar› uy-
gulamaya konulduktan sonra vazgeçme maliyetleri çok yüksek olur. Bu ne-
denle bir sermaye bütçelemesi sürecinden sonra gerçeklefltirilmeye baflla-
nan yat›r›m karar›ndan vazgeçmenin esnekli¤i çok düflüktür,

• Sermaye bütçelemesi sürecinde de¤erlendirilen projeler, iflletmenin gelece-
¤ini etkiler. Gere¤inden büyük yat›r›mlar at›l kapasite nedeniyle yüksek ma-
liyetler do¤ururken, gere¤inden küçük yat›r›mlar ise iflletmenin pazar pay›-
n› art›rma olana¤›n› ve rekabet flans›n› azalt›r,

• Sermaye bütçelemesinde de¤erlendirilen projeler, göreli olarak büyük tutar-
da finansman gereksinimi do¤urur. Bu nedenle, bu tür yat›r›mlar›n gerekti-
rece¤i finansman›n yeteri kadar önceden sa¤lanm›fl olmas› gerekir.

‹flletmeler haz›rlad›klar› plânlar› iyi bir flekilde hayata geçirirlerse sermaye büt-
çelemesi süreci baflar›l› olacak, aksi takdirde süreç baflar›s›zl›kla sonuçlanacakt›r.

Sermaye bütçelemesinde kullan›lan yöntemler, paran›n zaman de¤erini göz ar-
d› eden ve paran›n zaman de¤erini göz önüne alan yöntemler olarak iki grupta
toplanmaktad›r. Paran›n zaman de¤erini göz ard› eden yöntemler statik yöntemler,
paran›n zaman de¤erini göz önüne bulunduran yöntemler ise dinamik yöntemler
olarak adland›r›lmaktad›r.

Statik Yöntemler
Statik yöntemler, paran›n zaman de¤erini göz önüne almayan, basit yöntemlerdir.
Statik yöntemlerde bugünkü T100 ile, gelecekteki bir tarihteki, diyelim ki  bir y›l
sonraki T100 ile ayn› de¤erde kabul edilmektedir. Statik yöntemlerde projenin
ekonomik ömrü ve projenin hurda de¤eri de dikkate al›nmamaktad›r. Kârl›l›k
Yöntemi, Masrafa Oranla Gelir Yöntemi, Ortalama Y›ll›k Gelirin Yat›r›m Tutar›na
Oran› Yöntemi ve Geri Ödeme Süresi Yöntemi statik yöntemlerden bafll›calar›d›r.
Afla¤›da daha çok kullan›lan statik yöntemlere yer verilmifltir.

Ortalama Y›ll›k Gelirin Yat›r›m Tutar›na Oran› Yöntemi
Ortalama Y›ll›k Gelirin Yat›r›m Tutar›na Oran› Yöntemi bir rantabilite tahmini yön-
temidir. Bu yöntemde kullan›lan sermaye ve bununla ilgili gelir, muhasebede var-
l›klar ve gelir için kullan›lan ilkelere göre hesaplanmaktad›r. Bununla birlikte yön-
temde kullan›lan yat›r›m tutar›n›n hesaplanma esas›na göre de¤iflik verim oranlar›-
n›n bulunmas›, bu yöntemin en önemli sak›ncalar›ndan biridir.

Yöntemde ortalama y›ll›k gelir; her y›l elde edilecek gelirlerin ortalamas› al›na-
rak hesaplan›r. Hesaplanan ortalama gelir, yat›r›m tutar›na oranlanarak yat›r›m›n
ortalama getiri oran› hesaplan›r.
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Bafllang›ç yat›r›m tutar› T250.000 olan A projesinden 3 y›l boyunca T100.000 ge-
lir beklenmektedir. Bafllang›ç yat›r›m tutar› T500.000  olan B projesinden ise 4 y›l
boyunca s›ras›yla T100.000, T150.000, T200.000  ve T250.000 gelir beklenmekte-
dir. Birbirine alternatif bu iki proje, Ortalama Y›ll›k Gelirin Yat›r›m Tutar›na Ora-
n› Yöntemine göre afla¤›daki flekilde de¤erlendirilecektir:

A projesi için;

B projesi için;

Yönteme göre A ve B projesi de¤erlendirildi¤inde, getiri oran› daha yüksek ol-
du¤u için A projesi  tercih edilecektir.

Ekonomik ömrü 5 y›l olan bir projeden ilk 3 y›l boyunca T300.000, 4. y›l›n sonunda
T150.000  ve 5. y›l›n sonunda T200.000 gelir beklenmektedir. Bu projenin yat›r›m tutar›
T750.000  ise, yat›r›m›n ortalama getiri oran›n› hesaplay›n›z.

Geri Ödeme Süresi Yöntemi (GÖS)
Yöntemde, yat›r›lan sermayenin tekrar iflletmeye kazand›r›laca¤› süre araflt›rmakta-
d›r. Bu yönteme göre yat›r›mlar öncelikle kendini en k›sa sürede finanse etmelidir.
Di¤er bir ifadeyle bu yöntemde bir yat›r›m›n sa¤lad›¤› nakit ak›fllar›n›n, kaç dönem
sonra o yat›r›m için kullan›lan fon ç›k›fl›na eflit olaca¤›n› gösteren süre hesaplan›r.  

GÖS’ne göre, geri ödeme süresi en k›sa olan proje daha avantajl›d›r. Bunun
bafll›ca nedeni; belirsizlikten kurtulma temelinde, geri ödeme süresi k›sa projelerin
daha az riskli olarak kabul edilmesidir. Bu ba¤lamda geri ödeme süresi bir bak›ma
baflabafl noktas›n›n gerçekleflti¤i dönem say›s› olarak kabul edilebilir.

Geri ödeme süresi, projeden her y›l elde edilecek nakit ak›fllar› eflit ise afla¤›da-
ki eflitlik yard›m›yla hesaplanabilir:

Yat›r›m projesinden elde edilecek nakit giriflleri farkl›l›k gösterdi¤inde geri
ödeme süresi, projenin net nakit giriflleri projenin yat›r›m harcamas›na eflit olun-
caya kadar toplanarak hesaplanabilmektedir. Di¤er bir ifade ile yöntemde proje-
nin kümülatif nakit ak›fllar› s›f›r oluncaya kadar geçen süre bulunur.

Geri Ödeme Süresi = 
Yatırım Tutarı

Yıllık Net Nakkit Girişi

Ortalama Yıllık Getiri = 
(100.000+150.000+200.0000+250.000)

4
    

Ortalama Getiri Oranı 

= 175 000.

== 
175.000

500.000
= %35

T

Ortalama Yıllık Getiri Oranı = 
(100.000+100.000++100.000)

3
    

Ortalama Getiri Oranı = 

= 100 000.

1100.000

250.000
= %40

T

Ortalama Getiri Oranı = 
Ortalama Yıllık Gelir

Yattırım Tutarı
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Projenin nakit ak›fllar› denildi¤inde hem nakit giriflleri hem de nakit ç›k›fllar› anlafl›lmal›d›r.

Bafllang›ç yat›r›m tutar› T1.500.000 olan A projesinden 3 y›l boyunca s›ras›yla
T1.000.000, T750.000 ve T750.000  y›ll›k net nakit girifli beklenmektedir. Bu pro-
je geri ödeme süresi yöntemine göre afla¤›daki flekilde de¤erlendirilecektir:

Yat›r›mdan elde edilebilecek nakit giriflleri birbirine eflit olmad›¤›ndan A proje-
si için geri ödeme süresi hesaplan›rken net nakit ak›fllar› ve yat›r›m tutar›n›n biri-
kimli toplamlar›n›n al›nmas› gerekir. 

Y›l Y›ll›k Net Nakit Ak›fllar› Birikimli Nakit Ak›fllar›
0 (1.500.000) (1.500.000)
1 1.000.000 (500.000)
2 750.000 250.000
3 750.000 1.000.000

Yat›r›m projeleri de¤erlendirilirken yat›r›m harcamalar›n›n dönem bafl›nda, nakit giriflle-
rinin ise dönem sonunda olaca¤› varsay›l›r. Yat›r›m harcamas›nda oldu¤u gibi negatif na-
kit ak›fllar› parantez içinde gösterilir.

Birikimli nakit ak›fllar› incelendi¤inde projenin 2. y›l›n sonunda pozitif de¤ere
ulaflaca¤› görülmektedir. Geri ödeme süresi, nakit girifllerinin yat›r›m harcamas› tu-
tar›na eflit oldu¤u, di¤er bir ifade ile birikimli nakit ak›fllar›n›n toplam›n›n “0” olun-
caya kadar geçen süredir. Projeden 1. y›l sonuna kadar T1.000.000 sa¤land›¤›ndan
birikimli nakit ak›fllar› toplam› T(500.000) olur. 2. y›l içerisinde sa¤lanacak nakit
ak›fllar› T750.000 oldu¤una göre birikimli nakit ak›fllar›n›n “0” olmas› için (yat›r›m
harcamas›n›n geri kazan›lmas› için) gerekli olan tutar  T500.000’dir. T750.000, 1 y›l-
l›k bir zaman dilimi sonunda sa¤land›¤›na göre, T500.000 orant›l› olarak 0,66 y›lda
(500.000/750.000) sa¤lanacakt›r.O halde A Projesinin geri ödeme süresi 1,66 y›l
(1+0,66) olacakt›r. E¤er iflletme aç›s›ndan, yat›r›m harcamas›n›n 1,66 y›lda kendini
geri ödemesi  uygunsa proje kabul edilecek, de¤ilse reddedilecektir. 

Geri ödeme süresi yöntemi, paran›n zaman de¤erini dikkate almad›¤›ndan ha-
tal› kararlar›n al›nmas›na neden olabilmektedir. Yöntem, yat›r›m›n de¤erinden çok
yat›r›m›n likiditesini dikkate almakta, yat›r›lan fonlar›n en k›sa zamanda geri kaza-
n›lmas› üzerine odaklanmaktad›r. Buna karfl›l›k yöntem kârl›l›¤› ölçmemektedir.
Kârl›l›k, bafllang›ç yat›r›m tutar› geri ödendikten sonraki gelirlere de ba¤l›d›r ve bu
yöntemde geri ödeme süresinden sonraki nakit giriflleri dikkate al›nmamaktad›r.
Ayr›ca yat›r›m›n faydal› ömrü ve yat›r›m›n ömrünün sonundaki hurda de¤eri de ih-
mal edilmektedir. Bununla birlikte yöntem; hesaplaman›n kolay olmas›, belirsizli-
¤in yüksek oldu¤u ekonomiler ve likidite s›k›nt›s› çeken iflletmeler için uygun ol-
mas› gibi avantajlara sahiptir. Yöntem, daha fazla zaman isteyen dinamik yöntem-
lere geçmeden önce çeflitli alternatiflerin ilk elemeden geçirilmesi aç›s›ndan fayda-
l› olmaktad›r. 

Geri ödeme süresi yönetimi hakk›nda daha genifl bilgiye Öcal Usta taraf›ndan yaz›lan ‹fl-
letme Finans› ve Finansal Yönetim adl› kitaptan (Ankara, 2008 s.34-35) ulaflabilirsiniz.

753.  Ünite  -  Sermaye Bütçelemesi
S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E

Ö R N E K

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E



Dinamik Yöntemler
Dinamik yöntemler, paran›n zaman de¤erini göz önünde bulunduran yöntemler-
dir. Di¤er bir ifadeyle farkl› zaman noktalar›ndaki ayn› tutarda nakit ak›fllar›n›n ay-
n› de¤erde olmayaca¤›n› kabul eden yöntemlerdir. Bu nedenle dinamik yöntemler
gelecekteki nakit girifl ve ç›k›fllar›n›n bugünkü de¤ere indirgeyerek, statik yönet-
melerin sak›ncalar›n› ortadan kald›rmaktad›rlar. Bununla birlikte dinamik yöntem-
ler afla¤›da ifade edilen temel varsay›mlara dayanmaktad›r:

• Amaç fonksiyonu, nakit ak›fllar›n›n bugünkü de¤erinin en yükse¤e ç›kart›l-
mas›na ve eksiksiz iflleyen sermaye piyasalar›na dayanmaktad›r.

• Sermaye, sahiplerinin kredi de¤erliliklerine göre herhangi bir farkl›laflmaya
tabi de¤ildir.

• Sermaye sunanlar ve sermayeye ihtiyaç duyanlar herhangi bir k›s›tlama ol-
maks›z›n pazara girebilirler.

• Pazar›n fleffafl›¤› nedeniyle tek bir faiz oran› söz konusudur.
Gerçek hayatta ise bu varsay›mlar›n hepsinin geçerli oldu¤u söylenemez. Ger-

çekte faiz oranlar›n›n sürekli de¤iflti¤i ve bilgi aç›s›ndan pazar›n yeteri kadar fleffaf
olmad›¤› unutulmamal›d›r.

Net Bugünkü De¤er Yöntemi (NBD)
NBD, projenin nakit girifllerinin bugünkü de¤eri ile nakit ç›k›fllar›n›n bugünkü de-
¤eri aras›ndaki fark›n belirlenmesi ve fark›n s›f›rdan büyük olmas› halinde proje-
nin kabulünü öngören bir yöntemdir. NBD, di¤er dinamik yöntemler gibi paran›n
zaman de¤erini, projenin ekonomik ömrünü ve projenin hurda de¤erini dikkate
almaktad›r.  

Yap›lmas› düflünülen bir yat›r›m projesinin net bugünkü de¤erini hesaplamak
için iki tür bilginin bir araya getirilmesi gerekmektedir. Bunlar;

• Beklenen net nakit ak›fllar›n›n iskonto edilmifl de¤eri,
• Projenin gerektirdi¤i yat›r›m harcamalar›n›n iskonto edilmifl de¤eri (projenin

maliyeti)
E¤er yat›r›m projesinin tesis süresi bir y›l› aflm›yorsa yat›r›m harcamalar›n›n bu-

günkü de¤erini hesaplamaya gerek olmamaktad›r. Projenin tesis süresi bir y›l›n al-
t›nda ise, NBD afla¤›da flekilde formüle edilebilir:

Formülde;
NNG =Y›ll›k net nakit giriflleri
k = ‹skonto oran›(sermaye maliyeti,yat›r›mdan beklenen karl›l›k oran›)
n =Yat›r›m›n ekonomik ömrü
I0 = Yat›r›m harcamalar›n› göstermektedir. 

Beklenen nakit girifllerinin bugünkü de¤erinden proje maliyetinin bugünkü de-
¤erinin ç›kar›lmas› ile projenin net bugünkü de¤eri hesaplan›r. Projenin net bu-
günkü de¤eri pozitif ise proje kabul edilir. Birden fazla proje alternatifi var ise en
büyük net bugünkü de¤eri gösteren yat›r›m projesi kabul edilmektedir. 

Net bugünkü de¤er yönteminin projeleri s›ralamadaki üstünlü¤ü, iflletme de¤e-
rini maksimize edecek yat›r›m projelerin seçimi üzerinde durmas›d›r. 

NBD = 
NNG

(1+k)
-I

t
t=1

n

0∑
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Afla¤›da A ve B Projelerine iliflkin bafllang›ç yat›r›m tutarlar› ve projelerin  bekle-
nen nakit giriflleri verilmifltir.

Yat›r›mdan beklenen getiri oran› %10 olarak belirlendi¤inde A ve B projeleri-
nin net bugünkü de¤eri afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r:

A projesi için;

B projesi için;

A ve B Projeleri NBD’ye göre de¤erlendirildi¤inde A Projesinin net bugünkü
de¤eri daha yüksek bulunmufltur. Net bugünkü de¤eri daha yüksek oldu¤u için A
Projesinin seçilmesi  uygun olacakt›r.

Bafllang›ç yat›r›m tutar› T500.000 ve ekonomik ömrü 3 y›l olan bir projeden 1. y›l›n so-
nunda T400.000, 2. y›l›n sonunda T300.000 ve 3. y›l›n sonunda T200.000 nakit girifli bek-
lenmektedir. ‹skonto oran›n›n %20 olmas› durumunda söz konusu projenin net bugünkü
de¤erini hesaplay›n›z.

‹ç Kârl›l›k Oran› Yöntemi (‹KO)
Bir yat›r›m›n iç kârl›l›k oran›, söz konusu yat›r›mdan sa¤lanacak net nakit giriflleri-
nin bugünkü de¤erini bafllang›ç yat›r›m tutar›na eflitleyen orand›r. Sermaye bütçe-
lemesinde bir yat›r›m›n iç kârl›l›k oran›n›n hesaplanmas› ile tahviller için vadeye
kadar getirinin hesaplanmas› benzer süreçlerdir. Bilindi¤i gibi vadeye kadar getiri,
tahvilin sa¤lad›¤› nakit ak›fllar›n›n bugünkü de¤erini tahvilin fiyat›na eflitleyen is-
konto oran›d›r.   

NBD = 
50.000

(1+0,10)
+

50.000

(1+0,10)
+

30.000

(1+1 2 00,10)
+

2.000

(1+0,10)
–100.000

= 45.455 + 41.322

3 4

  + 22.539 + 1.366 – 100.000

NBD =    10.682T

NBD = 
40.000

(1+0,10)
+

40.000

(1+0,10)
+

40.000

(1+1 2 00,10)
+

40.000

(1+0,10)
–100.000

= 36.364 + 33.05

3 4

88 + 30.053 + 27.321 – 100.000

NBD =    26.796T
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A Projesi B Projesi

Y›llar Nakit Ak›fl› Y›llar Nakit Ak›fl›

0 (100.000) 0 (100.000)

1 40.000 1 50.000

2 40.000 2 50.000

3 40.000 3 30.000

4 40.000 4 2.000
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NBD’de beklenen kârl›l›k
oran›(iskonto oran›) iflletme
taraf›ndan önceden
belirlenmekte ve yat›r›m
projeleri belirlenen bu oran
kadar ya da daha fazla kârl›
ise NBD pozitif, de¤ilse
negatif de¤er almaktad›r.



‹ç Kârl›l›k Oran› Yöntemi flu fleklide formüle edilmektedir:

Formülde;
r = ‹ç kârl›l›k oran›n› göstermektedir.
‹ç karl›l›k oran›, yat›r›mdan sa¤lanacak net nakit girifllerini yat›r›m tutar›na eflit-

leyen oran olarak hesaplanmaktad›r. Bu oran, ayn› zamanda bir yat›r›m projesinin
NBD’yi s›f›ra eflitleyen iskonto oran›d›r. Projenin iç kârl›l›k oran› hesapland›ktan
sonra bu oran›n iflletme için kabul edilebilir bir de¤erde olup olmad›¤›na karar ve-
rilir. Bulunan iç kârl›l›k oran›; sermayenin maliyeti, iflletmenin ortalama kârl›l›k dü-
zeyi, benzeri yat›r›mlardaki kârl›l›k oran›, f›rsat maliyeti ve projenin riski gibi fak-
törler ele al›narak de¤erlendirilir. 

Yöntemde yat›r›mdan beklenen nakit girifllerinin bugünkü de¤erini, yat›r›m
harcamalar›n›n bugünkü de¤erine eflitleyen iskonto oran›n› hesaplamak kolay de-
¤ildir; genellikle iç kârl›l›k oran› deneme-yan›lma yoluyla bulunur.

Örne¤in nakit girifllerinin bugünkü de¤eri nakit ç›k›fllar›n› aflarsa daha yüksek
bir faiz oran› ile nakit girifl-ç›k›fllar› eflit hale getirilir. Bu flekilde deneme- yan›lma
yoluyla yaklafl›k olarak bir iskonto oran› bulunur. Hesaplanan iç kârl›l›k oran›, ya-
t›r›mdan beklenen getiri oran› kadarsa ya da daha yüksek ise proje kabul edilmek-
te aksi halde reddedilmektedir. Alternatif projeler söz konusu oldu¤unda ise en
yüksek iç kârl›l›k oran›na sahip proje kabul edilmektedir.

‹ç kârl›l›k oran›n› finansal hesap makineleri veya bilgisayar paket programlar› hesapla-
mak deneme- yan›lma yaklafl›m›na göre daha kolayd›r. 

A Projesine iliflkin bafllang›ç yat›r›m tutar› ve projeye ait beklenen nakit giriflleri
afla¤›daki tabloda verilmifltir.

A Projesinin iç kârl›l›k oran› flu flekilde bulunacakt›r:

Eflitli¤i flu flekilde de ifade etmek mümkündür:
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Bir projenin iç kârl›l›k oran› o
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Burada “r” için, örne¤in %10 denenirse parantez içi 125.992 olmakta. Parantez
içinin T115.000’ye eflit olmas› istendi¤ine göre “r” için daha yüksek bir oran›n de-
nenmesi gerekecektir. “r” için %12 denenirse parantez içi 119.855; %13 denenirse
116.953; %14 denenirse T114.155 olmaktad›r. Buradan “r” nin %13 ile %14 aras›n-
da bir de¤erde olaca¤› görülür. “r”nin tam olarak de¤eri enterpolasyonla flu flekil-
de bulunur:

%13 oran› denendi¤inde parantez içi  116.953 olmakta. 
%? 115.000 olur.
%14 oran› denendi¤inde parantez içi  114.155 olmakta
%1’lik (%14 - %13) fark 2.798 (116.953 - 114.155) fark› yarat›rsa, 1.953’lük

(116.953 - 115.000) fark› hangi oran yarat›r?

X = 0,007 = %07
%13 + %07 = %13,7 olarak bulunur. Bu oran denendi¤inde parantezin içindeki

de¤er T115.000’e çok yak›n olacakt›r. De¤erdeki küçük fark, virgülden sonra yap›-
lan yuvarlamadan kaynaklanmaktad›r.

Demek ki bu projenin iç kârl›l›k oran› %13,7’dir. Bu oran istenen getiri oran›
kadar ya da daha yüksek ise proje kabul edilecek, de¤ilse proje reddedilecektir.

Kârl›l›k Endeksi Yöntemi (KE)
Yat›r›m projelerinin de¤erlendirilmesinde kullan›lan yöntemlerden biri de Kârl›l›k
Endeksi ya da di¤er ad›yla Fayda Maliyet Oran› yöntemidir. Kârl›l›k Endeksi, gele-
cekte gerçekleflecek nakit ak›fllar›n›n bugünkü de¤erinin projenin maliyetinin bu-
günkü de¤erine oranlanmas›yla elde edilmektedir.

Kârl›l›k endeksi ya da fayda maliyet oran› 1’den küçük bulunan projeler redde-
dilir, birden büyük projeler kabul edilir. Birden fazla projenin de¤erlendirilmesi
durumunda ise kârl›l›k endeksi en yüksek olan proje seçilir. Bu yöntem, projele-
rin büyükten küçü¤e do¤ru s›ralanmas›na da yard›mc› olmaktad›r ve farkl› boyut-
lardaki projelerin karfl›laflt›r›lmas›na olanak vermesi, yöntemin net bugünkü de¤er
yöntemine göre üstünlü¤ünü göstermektedir. 

Kârl›l›k endeksi yönetimi hakk›nda daha genifl bilgiye Niyazi Berk taraf›ndan yaz›lan Fi-
nansal Yönetim (‹stanbul, 2010) kitab›ndan (s.138) ulaflabilirsiniz.

Y›ll›k Eflde¤er Gider Yöntemi
Y›ll›k Eflde¤er Gider Yöntemi de (anüite yöntemi), paran›n zaman de¤erini göz
önüne alan yöntemlerdendir. Bu yöntemde projelerin tüm giderleri y›ll›k eflde¤e-
re dönüfltürülerek karfl›laflt›rma yap›l›r. Y›ll›k giderleri en düflük olan proje kabul
edilir. Yöntem yaln›zca projelerin ayn› risk düzeyine ve ayn› iskonto oran›na sahip
olmas› durumunda kullan›labilmektedir. 

Kârlılık Endeksi (Fayda Maliyet Oranı) = 
Net Nakkit Girişlerinin Bugünkü Değeri

Proje Maliyenin  Bugünkü Değeri
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             ,
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Projelere ait giderlerin karfl›laflt›r›labilmesi için, projelerin tüm giderlerinin ge-
rek yat›r›m, gerek iflletme giderlerinin y›ll›k efl gider flekline dönüfltürülmesi gerek-
mektedir. Projelerin tahmini y›ll›k iflletme giderleri bilindi¤inde, yat›r›m tutar›n›n
projenin ekonomik ömrü boyunca her y›la düflecek gider pay› hesaplanmal›d›r.

G= Y›ll›k eflde¤er gider.

Bafllang›ç yat›r›m tutar› T200.000 ve ekonomik ömrü 4 y›l olan bir yat›r›m için is-
konto oran› %20 olarak belirlenmifltir. Y›ll›k iflletme giderleri T50.000  ise projenin
y›ll›k eflde¤er gideri afla¤›daki gibi hesaplanacakt›r:

Projenin y›ll›k eflde¤er gideri; yat›r›m harcamalar›n›n her y›la düflen pay› ile, y›l-
l›k iflletme giderlerinin toplanmas›yla bulunur.

50.000 + 77.258 = T127.258 olur.

SERMAYE BÜTÇELEMES‹NDE REEL OPS‹YONLAR
Klasik sermaye bütçelemesi süreçlerinde yönetsel esnekli¤i dikkate almadan pro-
je de¤eri hesapland›¤›, projenin nakit ak›fllar›n›n sabit bir senaryo dâhilinde ger-
çekleflece¤i ve karar vericilerin belirlenmifl senaryoya uygun karar verece¤i varsa-
y›m›ndan hareket edildi¤i için elefltirilmektedir. Reel opsiyon yaklafl›m›nda ise,
belirsizlik ve yönetim esnekli¤i de¤erleme sürecine kat›labilmektedir. Bu yaklafl›-
m›n kullan›lmas›, stratejik karar alma süreçlerinin etkinli¤ini art›rmaktad›r.

Sermaye bütçelemesinde reel opsiyon yaklafl›m›n›n kullan›lmas›, projelerin esnekli¤inin
dikkate al›nmas› sayesinde stratejik karar alma süreçlerinin etkinli¤ini art›rmaktad›r.

Sermaye bütçelemesi kararlar› belirsizlik ve risk ortam›nda al›n›r. Gelecek ile il-
gili belirsizli¤i ortadan kald›rmak mümkün olmad›¤› gibi iflletmelerin bafllang›çta
sahip oldu¤u bilgilerle verdi¤i bir yat›r›m›n karar›n›n ilerleyen süreç sonuna kadar
korunmas› günümüz koflullar›nda son derecede hatal›d›r. De¤iflen koflullara ba¤l›
olarak sermaye bütçelemesi kararlar›nda de¤ifliklikler yap›lmas› kaç›n›lmazd›r. Bu
ba¤lamda yat›r›m kararlar›n›n ilerleyen süreçte birden fazla opsiyona sahip oldu¤u
söylenebilir. 

Günümüzde do¤ru ve isabetli sermaye bütçelemesi yapabilmek için, projelerin
sahip oldu¤u esnekliklerin tespit edilmesi ve say›sal olarak ölçülerek de¤erlemeye
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Reel Opsiyon: Yat›r›mlar›n
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finansal opsiyonlar›n yat›r›m
alternatiflerine uyarlanmas›
sonucunda meydana gelen
opsiyonlard›r.
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dâhil edilmesi gerekmektedir. Bunun bafll›ca nedeni esnekliklere ba¤l› olarak ya-
t›r›m kay›plar›n›n s›n›rland›r›labilirken, kazanç potansiyelinin artt›r›labilmesidir.

Opsiyon; sahibine, bir varl›k üzerinde, belirlenen bir süre için, belirlenen bir fi-
yattan ifllem yapma hakk› tan›maktad›r.  Tan›mdan da anlafl›laca¤› üzere opsiyon,
sahibine hak tan›maktad›r; ancak, dayanak varl›¤› alma ya da satma yükümlülü¤ü
getirmemektedir. Finansal opsiyonlarda, opsiyonu alan taraf dayanak varl›¤› belir-
lenen fiyattan alma veya satma hakk›n› elde edebilmek için belirli bir prim öde-
mektedir. Bu tür opsiyonlarda dayanak varl›k menkul k›ymetlerden, emtialara, en-
dekslerden faize kadar çeflitlenmektedir. Reel opsiyonlar ise, gerçek varl›klar üze-
rine yaz›lm›fl opsiyonlard›r. Reel opsiyon yaklafl›m›, finansal opsiyonlar›n, yat›r›m
projelerine uyarlanmas› olarak ifade edilebilmektedir. Di¤er bir ifadeyle finansal
olmayan de¤erlerde kullan›lan opsiyon türleri reel opsiyonlar olarak adland›r›l-
maktad›r. Finansal opsiyonlarda oldu¤u gibi reel opsiyonlar da zorunluluk getir-
memekte sadece hak sa¤lamaktad›r.

Reel opsiyonlar›n karar sürecinde kullan›m› yaln›zca negatif net bugünkü de-
¤erin olmas› durumunda uygundur. Çünkü reel opsiyonlar, projenin vazgeçme ve
erteleme gibi opsiyonlara sahip olmas› durumunda tafl›d›¤› gerçek de¤erin belir-
lenmesine yaramaktad›r. Ancak projenin net bugünkü de¤eri pozitif ise proje za-
ten kabul edilecektir. Opsiyon projeye ilave bir de¤er sa¤lamaktad›r; ancak, opsi-
yon iyi bir projenin de¤erini daha iyi veya kötü bir projenin de¤erini daha kötü ya-
p›yor ise, yat›r›ma iliflkin son karar›n verilmesinde orijinal analizin kullan›lmas› da-
ha uygun olacakt›r.

Bir yat›r›m projesinin sahip oldu¤u esneklik, söz konusu yat›r›m›n de¤erini ar-
t›rmaktad›r. Reel opsiyonlarla de¤erleme sürecinde bir yat›r›m›n de¤eri, net bu-
günkü de¤er ile opsiyonun de¤erinin toplam›ndan oluflmaktad›r. Ancak opsiyo-
nun de¤erinden söz edebilmek için opsiyonun devreye sokulma olas›l›¤›n›n bu-
lunmas› gerekmektedir; aksi halde opsiyon bir de¤er tafl›mayacakt›r. Yat›r›m pro-
jelerinin de¤erlendirilmesinde kullan›lan reel opsiyonlar genel olarak üç grup al-
t›nda toplanabilmektedir.

Terk Etme Opsiyonu: Yat›r›m projeleri genellikle büyük yükümlülükler geti-
rirler ve bu yükümlülükler genellikle geri dönülemez bir nitelik tafl›rlar; di¤er bir
ifadeyle, yat›r›m harcamas› gerçeklefltikten sonra yönetimin yat›r›m karar›ndan
vazgeçmesi veya projede de¤iflikli¤e gidilmesi söz konusu de¤ildir. Ancak serma-
ye bütçelemesi sürecinde reel opsiyonlar›n kullan›lmas› koflullar›n kötüye gitmesi
durumda yöneticilere projeden vazgeçme imkan› tan›maktad›r. Firma projeden
bekledi¤i nakit ak›mlar›n› gerçeklefltiremiyorsa projeyi terk edebilir. Bu durumda
terk etme opsiyonu söz konusudur. 

Geniflleme Opsiyonu: Geniflleme opsiyonu, piyasa koflullar›n›n beklenenden
daha iyi gerçekleflmesi durumunda iflletmenin kapasite art›rmas›na imkan tan›yan
bir opsiyon türüdür. Yat›r›m projesi gerçeklefltirildikten sonra zaman içerisinde
projenin baflar›l› olmas› durumunda projenin geniflletilmesi söz konusu olabilir.
Bununla birlikte firma yapt›¤› yat›r›m ile gelecekte baflka yat›r›m imkânlar›na sahip
olabilmektedir. Bu gibi durumlar geniflleme opsiyonu yaratmaktad›r.

Erteleme Opsiyonu: Firman›n piyasa koflullar›na göre yat›r›m projesini daha ön-
ceden belirlenen zaman diliminden daha sonraki bir zamana kadar bekletmesi veya
ertelemesi durumunda söz konusu olmaktad›r. Erteleme, karar verme için daha fazla
bilgiye sahip olma imkan› tan›maktad›r, daha fazla bilgi ise daha iyi karar demektir.
Yat›r›m ile ilgili ilave bilgilerin al›nabilmesi, projede yap›labilecek de¤iflimlere olanak
tan›d›¤›ndan, yat›r›m›n net bugünkü de¤erini art›rabilecektir. Söz konusu opsiyon, ya-
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Yöneticilerin projeden
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hakk›ndaki opsiyondur.



t›r›m›n bafllamas› ile ilerleyen süreçte piyasa flartlar›n› daha iyi görebilmek için firma-
lar›n yat›r›m kararlar› bekletmesini, böylece flu an için kârl› olmayan, ancak sonraki
dönemler için oldukça kârl› olan projelerin de¤erlendirme sürecinde reddedilmesini
engellemektedir.

Reel opsiyonlarla ilgili ilave bilgiye Pierre Vernimmen taraf›ndan yaz›lan Corporate Finan-
ce, Theory and Practice (England, 2005) adl› kitaptan (s.273-282) ulaflabilirsiniz.

R‹SKL‹ YATIRIM PROJELER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Beklenen nakit ak›fllar›n› iskonto etmek hem de¤erleme sürecinde hem de kârl›l›k
hesaplanmalar›nda modern finans›n temel tafllar›ndan biridir. Nakit ak›mlar›n› iskon-
to etmek düflük risk düzeyine sahip firmalar veya devlet tahvili gibi risksiz menkul
k›ymetlerin de¤erlemesi için uygun bir tekniktir. Ancak spesifik riskler söz konusu ol-
du¤unda iskonto edilmifl nakit ak›mlar› yöntemi tek bafl›na belirsizli¤i aç›klamada ye-
tersiz kalmaktad›r.  Bu nedenle riske dayal› modeller, spesifik risklerin söz konusu ol-
du¤u durumlarda de¤erlemede daha do¤ru sonuçlar vermektedir. 

Yat›r›m projelerini de¤erlendirmede kullan›lan statik ve dinamik yöntemler, ifl-
letmenin risk durumunun sabit kalaca¤›n›, de¤iflmeyece¤ini kabul etmifllerdir. An-
cak her iflletmenin veya her bir projenin ayn› risk derecesine sahip oldu¤unu dü-
flünmek gerçekçi bir görüfl de¤ildir. Gerçekte tüm yat›r›m projeleri farkl› düzeyler-
de riske sahiptir.

Sektördeki geliflmeler, ekonomideki de¤iflmeler, yat›r›ma ait faktörlerdeki de-
¤iflmeler, teknolojik geliflmeler, tüketici talebindeki kaymalar, iflçi-iflveren uyufl-
mazl›klar›, uluslararas› rekabet, hükümetlerin talep ettikleri para ve maliye politi-
kalar› ve iflletme yönetiminin yetersizli¤i gibi faktörler yat›r›m projelerine ait tah-
minleri önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, bir yat›r›m›n sa¤layaca¤› tahmin
edilen nakit giriflleri, yat›r›m›n gerektirece¤i nakit ç›k›fllar› ve yat›r›m›n ekonomik
ömrü kesin olarak belirlenemez. Böyle bir ortamda sermaye bütçelemesi sürecin-
de bir yat›r›m projesinin de¤erinin belirlenebilmesi için projede yer alan de¤iflken-
lerin ve projenin, de¤iflkenlerde meydana gelebilecek de¤iflimlere nas›l tepki vere-
ce¤inin bilinmesi gerekmektedir.

Yat›r›mlar›n sa¤layaca¤› net nakit giriflleri, koflullar›n de¤iflmesi halinde ilk tahmin-
lere k›yasla büyük sapmalar gösterebilir. Yat›r›m projelerinin fiilen sa¤layaca¤› net pa-
ra girifllerinin beklenen de¤erden farkl›l›k gösterme olas›l›¤›, projenin riskini belirler.
Bu ba¤lamda risk, projenin gerçek nakit ak›mlar›n›n tahmin edilen (beklenen) nakit
ak›mlar›ndan sapma olas›l›¤›n› ifade etmektedir.       

Yat›r›m kararlar›nda risk, iki unsurdan oluflmaktad›r. Bunlardan ilki, projede kul-
lan›lan verilerin, gelecekteki geliflmelerdeki belirsizlik, güvensizlik ve eksik bilgi ak›-
fl›ndan kaynaklanmaktad›r. Di¤er risk faktörü ise, sermaye bütçelemesi sürecinde al›-
nan kararlar›n esnek olmay›fl›, di¤er bir ifadeyle, kararlar›n ya da bunlar›n sonuçlar›-
n›n k›sa sürede de¤ifltirilememesinden kaynaklanmaktad›r.  

Yat›r›m projesinin tafl›d›¤› riskler belirlenebilirse, bir model yard›m›yla riskler ölçü-
lebilmektedir. Riski ölçmek, riske bir fiyat belirlemek anlam›na gelir ve riskin fiyat›n›
belirlemek, riski al›p almama karar›nda yat›r›mc›ya yard›mc› olmaktad›r.    

Duran varl›k yat›r›mlar›n›n büyük tutarlarda ve uzun süreli olmas› nedeniyle bu
tür kararlarda risk analizi büyük önem tafl›maktad›r. Bir yat›r›m projesi kabul edildi-
¤inde, iflletmenin toplam riski projenin riski kadar artm›fl olur. Dolay›s›yla bu durum
iflletmenin piyasa de¤erini de önemli ölçüde etkileyecektir. Bu ba¤lamda “risk artt›k-
ça beklenen getiri oran›n›n da artaca¤›” prensibi yat›r›mlar için de geçerli olmaktad›r.
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Risk: Beklenen sonuçtan
sapma ihtimalidir.



Yat›r›m projeleri ile ilgili riskleri hesaplamak ve analiz etmek güç olmakla birlikte,
kullan›lan baz› yöntemlerle projelerin risklili¤i belirlenebilmektedir. Bu yöntemler;
Yat›r›m›n ‹skonto Oran›n› Farkl›laflt›rma Yöntemi, Belirlilik Efliti Yaklafl›m›, Olas›l›k
Da¤›l›m› Yaklafl›m›, Karar A¤ac› Yaklafl›m› ve Simülasyon Yaklafl›m›d›r.

Yat›r›m›n ‹skonto Oran›n› Farkl›laflt›rma Yöntemi
Yat›r›m›n ‹skonto Oran›n› Farkl›laflt›rma Yöntemi (riske göre düzeltilmifl iskonto
oran› yöntemi), projenin nakit ak›mlar›n›n risklili¤inin de zaman içinde artt›¤›na ifla-
ret ederek, risk primi etkisinin üssel oranda artt›¤›n› ifade etmektedir. Buna göre,
yöntemde uygulanan iskonto oran› yat›r›m›n risk durumuna göre yükseltilmektedir.

Yöntem tüm yat›r›m projelerinden sa¤lanacak nakit girifllerinin ayn› risk düze-
yine sahip olmad›¤›ndan hareketle, riskli yat›r›m projelerinin net bugünkü de¤eri-
nin daha yüksek iskonto oranlar› kullan›larak hesaplanmas› gerekti¤ini ifade et-
mektedir. Bu durumda net bugünkü de¤eri pozitif olarak hesaplanan yat›r›m pro-
jeleri, iskonto oran› artt›r›larak hesapland›¤›nda, net bugünkü de¤er negatif ç›ka-
rak proje reddedilebilmektedir. 

Yat›r›m›n iskonto oran›n› farkl›laflt›rma yöntemine iliflkin ilave bilgiye Richard Pike ve Bill
Neale taraf›ndan yaz›lan Corporate Finance and Investment (London, 2006) kitab›ndan
(s.208-209) ulaflabilirsiniz.

Yat›r›mdan normalde beklenen getiri olan iskonto faktörü, risksiz faiz oran› ve
iflletmenin risk primi toplam›ndan oluflmaktad›r. Yat›r›m›n iskonto oran›n› farkl›lafl-
t›rma yönteminde, iskonto faktörüne risk primi eklenerek riske göre düzeltilmifl is-
konto oran› hesaplanmaktad›r.

r = Rf + R + e
r = Riske göre düzeltilmifl iskonto oran›
Rf = Risksiz faiz oran›
R = ‹flletmenin tafl›d›¤› normal risk primi 
e = Ek prim

Yat›r›m tutar› T450.000 ve ekonomik ömrü 3 y›l olan bir projeden 1. y›l sonun-
da 250.000, 2. y›l sonunda 200.000 ve 3. y›l sonunda T150.000’lik nakit giri-
fli beklenmektedir. ‹skonto oran› %15 ve ek risk primi %5 ise projenin net bu-
günkü de¤eri ve iskonto oran› düzeltilmifl net bugünkü de¤eri afla¤›daki flekil-
de hesaplanacakt›r:

Projenin net bugünkü de¤eri;

Projenin iskonto oran› düzeltilmifl net bugünkü de¤eri;
r = %15 + %5 = %20
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Örnekte de görüldü¤ü gibi risk faktörü göz önüne al›nmadan kabul edilen bir
yat›r›m projesi, iskonto oran› düzeltilerek hesaplama yap›ld›¤›nda reddedilebil-
mektedir. Statik yöntemlere karfl› tafl›d›¤› üstünlüklerine ra¤men yöntem çeflitli
yönlerden elefltirilmektedir. Bu elefltiriler afla¤›daki flekilde s›ralanabilir:

• Risk faktörü yöneticiler taraf›ndan belirlenmektedir. Bu nedenle yöntem öz-
nel bir nitelik tafl›maktad›r ve projelerin az riskli, riskli ve çok riskli olarak
gruplara ayr›lmas› da bu öznelli¤i ortadan kald›rmamaktad›r.

• Yat›r›m projelerinin de¤erlendirilmesinde, yat›r›m›n sa¤layaca¤› para giriflle-
rinin olas›l›k da¤›l›m› büyük önem tafl›maktad›r. Ancak bu yöntemde nakit
girifllerinin olas›l›k da¤›l›m› ihmal edilmektedir.

• Yöntem, sadece riski zaman içerisinde artan yat›r›m projelerinde uygulana-
bilmektedir. 

Ekonomik ömrü 4 y›l olan bir projeden ilk 2 y›lda T100.000, son iki y›lda ise T200.000
net nakit ak›fllar› beklenmektedir. Bafllang›ç yat›r›m tutar› T400.000 olan proje için iskon-
to oran› %10 ve ek risk primi %5 ise yat›r›m›n iskonto oran› düzeltilmifl net bugünkü de-
¤erini hesaplay›n›z.

Belirlilik Efliti Yaklafl›m› (BEY)
Yat›r›m projelerinin de¤erlendirilmesinde, projenin sa¤layaca¤› net nakit girifli ola-
rak al›nan de¤erler, beklenen, di¤er bir ifadeyle gerçekleflme olas›l›¤› en yüksek
olan de¤erlerdir. Ancak yat›r›m projesinin, gerçekte beklenen de¤erlerin alt›nda ve-
ya üstünde bir nakit ak›fl› sa¤lama olas›l›¤› bulunmaktad›r. BEY bu olas›l›¤› göz önü-
ne alarak net bugünkü de¤er hesaplamas› yap›lmas› gerekti¤ini ifade etmektedir.

Yat›r›m›n sa¤layaca¤› nakit girifllerini farkl›laflt›rma yöntemi olarak da ifade
edilen BEY, yat›r›m›n ekonomik ömrü boyunca sa¤layaca¤› nakit girifllerini, risk
derecesine göre düzelten bir yaklafl›md›r. Bu yöntemde net bugünkü de¤er he-
saplamas›n›n pay k›sm›nda yer alan beklenen y›ll›k nakit giriflleri belirlilik efliti
katsay›s› ile çarp›larak riske göre düzeltilir. Bu düzeltme afla¤›daki flekilde for-
müle edilebilir:

Formülde yer alan “αt” terimi, belirlilik efliti katsay›s›n› ifade etmektedir ve ke-
sinlik ortam›nda gerçekleflecek nakit girifllerinin beklenen nakit girifllerine oran›
olarak ifade edilebilir. Projenin alfa katsay›s›yla çarp›lan nakit ak›mlar› ise risksiz
faiz oran› ile iskonto edilir. 0 ile + 1 aras›nda de¤erler alan belirlilik efliti katsay›s›,
yat›r›m›n ilk y›llar›nda sa¤lanacak nakit girifllerinin riski daha az oldu¤u için 1’e ya-
k›n de¤erler al›rken, yat›r›m›n son y›llar›na do¤ru s›f›ra yaklaflacakt›r. αt’nin de¤e-
ri afla¤›daki formül yard›m›yla hesaplanabilir:

αt =
NNG
NNG

= Net Nakit Girişi(Belirli Nakit Girişi)
Bet kklenen Net Nakit Girişi(Riskli Nakit Girişi)
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Belirlilik Efliti Yaklafl›m›:
Yat›r›m›n ekonomik ömrü
boyunca sa¤layaca¤› nakit
girifllerinin, risk derecesine
göre düzeltilmesi yöntemidir.



Belirlilik efliti katsay›s›, risk derecesiyle ters yönde hareket eder. Risk artt›kça alfa belir-
lilik eflitli¤i kat say›s› düflecek, risk düfltükçe artacakt›r. 

Yat›r›m tutar› T1.000.000 ve ekonomik ömrü 3 y›l olan bir projeden 1. y›l sonun-
da 500.000, 2. y›l sonunda 600.000 ve 3. y›l sonunda T600.000’lik nakit girifli
beklenmektedir. Belirlilik efliti katsay›s› 1. y›l için 0,90, 2. y›l için 0,80, 3. y›l için
0,70 ve iskonto oran› %10 ise projenin net bugünkü de¤eri;

Net bugünkü de¤er pozitif oldu¤undan proje kabul edilecektir.
Belirlilik efliti yaklafl›m›, en az veya belirli net nakit girifllerinin saptanmas›nda

yaflanan güçlükler nedeniyle elefltirilmektedir. Yöneticiler, bu tespiti yaparken ge-
nellikle sübjektif yarg›lar›na a¤›rl›k vermektedir.

Olas›l›k Da¤›l›m› Yaklafl›m›
Gelecek belirsiz oldu¤u için yat›r›m projeleriyle ilgili nakit ak›mlar› ve hurda de¤er
birer tesadüfi de¤iflkendir.  Bu nedenle yat›r›m projelerinin de¤erlemesinde süb-
jektif olas›l›k teorisi uygulanarak gerekli tahminler yap›labilmektedir. 

Olas›l›k da¤›l›m› yaklafl›m›nda öncelikle projenin sa¤layaca¤› nakit girifllerinin
y›llara iliflkin beklenen de¤erleri, olas›l›klar›yla çarp›larak elde edilmelidir. Daha
sonra bulunan beklenen de¤erler risksiz iskonto oran› üzerinden bugünkü de¤ere
indirgenerek proje de¤erlemesi yap›l›r.

Olas›l›k da¤›l›m› yaklafl›m›nda y›llara iliflkin beklenen de¤erler afla¤›daki formül
yard›m›yla bulunmaktad›r:

Formülde yer alan Pi terimi nakit girifllerinin gerçekleflme olas›l›klar›n› göster-
mektedir. 

Olas›l›k da¤›l›m› yaklafl›m›nda, beklenen de¤eri en büyük olan proje en kârl›
proje olarak kabul edilmektedir. Söz konusu yaklafl›mda projelerin riski belirlenir-
ken standart sapma kullan›lmaktad›r. Standart sapma ne kadar küçük olursa, pro-
jenin riski o kadar az demektir. 

Olas›l›k da¤›l›m› yaklafl›m›nda, proje riskinin hesaplanmas› için standart sapma kullan›l-
maktad›r.

Olas›l›k da¤›l›m› yaklafl›m›nda net nakit ak›fllar›n›n y›llara iliflkin standart sap-
malar› afla¤›daki formül yard›m›yla bulunmaktad›r:
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Olas›l›k Da¤›l›m› Yaklafl›m›:
Yat›r›m projelerindeki nakit
girifllerinin olas›l›k teorisine
ba¤l› olarak tahmin edilmesi
esas›na dayanan
yaklafl›md›r.
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Olas›l›k da¤›l›m› yaklafl›m›nda projenin standart sapmas› afla¤›daki formül yar-
d›m›yla bulunmaktad›r:

k= ‹skonto oran›

Yat›r›m tutar› T100.000, ekonomik ömrü 2 y›l, iskonto oran› %10, projenin y›lla-
ra iliflkin nakit giriflleri ve bunlara iliflkin olas›l›klar› afla¤›daki tabloda verilmifltir. 

Söz konusu yat›r›m›n net bugünkü de¤eri ve standart sapmas› afla¤›daki flekil-
de hesaplanacakt›r:

Y›llar itibar›yla beklenen de¤erler;
E1 = 40.000(0,25)+70.000(0,20)+90.000(0,55)
E1 = 73.500
E2 = 50.000(0,15)+60.000(0,45)+70.000(0,40)
E2 = 62.500
Projenin %10 iskonto oran›na göre net bugünkü de¤eri;

Net nakit ak›fllar›n›n y›llar itibar›yla standart sapmalar›;

Projenin %10 iskonto oran›na göre standart sapmas› afla¤›da gösterildi¤i gibi
hesaplanacakt›r:

1. ve 2. y›llardaki farkl› net nakit ak›fl› elde etme olas›l›klar› bulunmas› projenin
risk unsurudur. Net nakit ak›fllar› y›l içerisinde olas›l›klar dahilinde fark›laflabilmek-
tedir. Bu farkl›laflman›n yaratt›¤› risklerin ölçülmesi amac›yla net nakit ak›fllar›n›n
1. ve 2. y›llar için standart sapmalar› hesaplanm›flt›r. Projenin riskini ifade etmek
için projenin net nakit ak›fllar›n›n y›l içindeki sapmalar› da dikkate al›narak proje
standart sapmas› hesaplanabilmektedir.
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40.000 %25 50.000 %15

70.000 %20 60.000 %45

90.000 %55 70.000 %40
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Elde edilen standart sapma de¤erinin risklili¤i ancak k›yaslama ile belirlenebil-
mektedir. K›yaslama yap›l›rken risklili¤i ayn› olan iki yat›r›m projesinden beklenen
de¤eri en yüksek olan proje tercih edilirken, beklenen de¤erleri ayn› olan iki yat›r›m
projesinden ise standart sapmas› (risklili¤i) düflük olan proje tercih edilmektedir.

Karar A¤ac› Yaklafl›m›
Önemli kararlar söz konusu oldu¤unda, kararlar›n bir defada verilmesi yerine s›-
ra ile verilmesi mümkündür. Bu imkan› yöneticilere tan›yan yöntem karar a¤ac›
yöntemidir.

Karar a¤açlar› genellikle reel opsiyonlara dayal› de¤erlemede kullan›lmaktad›r.
Ancak teknik, reel opsiyonlar kullan›lmaya bafllamadan önce de proje de¤erleme-
de yayg›n olarak kullan›lm›flt›r. Karar a¤açlar› projenin riskinin belirlenmesine ve
gelecekte al›nacak kararlar›n projenin nakit ak›fllar›n› nas›l etkileyece¤ine iliflkin
bilgiler vermektedir. 

Karar a¤ac› yaklafl›m› risk koflullar› alt›nda sermaye bütçelemesinde s›kl›kla
kullan›lan bir yaklafl›md›r.  Karar a¤ac› yaklafl›m› ile yat›r›m kararlar› sorununa, bir
a¤aç fleklindeki grafik çizimle yaklafl›larak gelecekteki seçeneklerin tamam› dikka-
te al›nabilmekte ve yat›r›mc› hangi önlemleri daha önce almas› gerekti¤ine karar
verebilmektedir. Bunun yan›nda söz konusu yaklafl›m, t+1 dönemine gelindi¤inde
beklentiler gerçekleflmezse, sonraki dönemler için davran›fl biçimlerinin de¤ifltiri-
lebilmesine olanak tan›makta ve çok kapsaml› projelerde veya alternatif say›s›n›n
fazla oldu¤u durumlarda hesaplama aç›s›ndan kullan›c›lar›na önemli kolayl›klar
sa¤lamaktad›r.

Bafllang›ç yat›r›m tutar› T100.000  ve ekonomik ömrü 2 y›l olan bir projenin her
y›l için beklenen net nakit giriflleri ve bunlara iliflkin olas›l›klar afla¤›daki tabloda
verilmifltir. ‹skonto oran› %10 ise net bugünkü de¤erini hesaplay›n›z.
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Projenin karar a¤ac› tablodaki gibi olacakt›r:

Her yol için ilgili olas›l›klar›n çarp›lmas›yla bileflik olas›l›klar hesaplanm›flt›r (ör-
nek: 1. yol 0,2*0,2=0,04).

Projedeki her yolun net bugünkü de¤eri;

Yol1 = 60.000(0,909) + 60.000(0,826) - 100.000 = 54.540 + 49.560 - 100.000 = 4.100
Yol2 = 60.000(0,909) + 90.000(0,826) - 100.000 = 54.540 + 74.340 - 100.000 = 28.880
Yol3 = 60.000(0,909) + 110.000(0,826) - 100.000 = 54.540 + 90.860 - 100.000 = 45.400
Yol4 = 90.000(0,909) + 60.000(0,826) - 100.000 = 81.810 + 49.560 - 100.000 = 31.370
Yol5 = 90.000(0,909) + 90.000(0,826) - 100.000 = 81.810 + 74.340 - 100.000 = 56.150
Yol6 = 90.000(0,909) + 110.000(0,826) - 100.000 = 81.810 + 90.860 - 100.000 = 72.670
Yol7 = 110.000(0,909) + 60.000(0,826) - 100.000 = 99.990 + 49.560 - 100.000 = 49.550
Yol8 = 110.000(0,909) + 90.000(0,826) - 100.000 = 99.990 + 74.340 - 100.000 = 74.330
Yol9 = 110.000(0,909) + 110.000(0,826) - 100.000 = 99.990 + 90.860 - 100.000 = 90.850

‹skonto oran›n›n %10 oldu¤u durumda T1’nin bugünkü de¤eri 1. y›l için 0,909 ve
2. y›l için 0,826’d›r. Bu de¤erler örnekteki nakit ak›mlar›n›n bugüne indirgenmesinde
kullan›lm›flt›r.

Projenin olas›l›k da¤›l›m› tabloda verildi¤i gibi olacakt›r:

Projenin net bugünkü de¤eri karar a¤ac› yaklafl›m›na göre T56.150. olarak he-
saplanm›flt›r. Ayr›ca %9 olas›l›kla en iyimser de¤er T90.850. %4 olas›l›kla en kö-
tümser de¤er T4.100. olarak bulunmufltur. Söz konusu projede baz› yollar için ne-
gatif net bugünkü de¤er bulunmufl olsayd›, o y›llara iliflkin olas›l›klar›n toplam de-

-100.000

Olas›l›k Y›l1 NNG Olas›l›k Y›l2 NNG Yol No. Bileflik Olas›l›k

0,20 60.000

0,20 60.000 1 0,04

0,50 90.000 2 0,10

0,30 110.000 3 0,06

0,50 90.000

0,20 60.000 4 0,10

0,50 90.000 5 0,25

0,30 110.000 6 0,15

0,30 110.000

0,20 60.000 7 0,06

0,50 90.000 8 0,15

0,30 110.000 9 0,09
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NBD Olas›l›k Beklenen De¤er (NBD*Ols)

4.100 0,04 164

28.880 0,10 2.888

45.400 0,06 2.724

31.370 0,10 3.137

56.150 0,25 14.037,5

72.670 0,15 10.900,5

49.550 0,06 2.973

74.330 0,15 11.149,5

90.850 0,09 8.176,5

56.150



¤eri projenin negatif bir de¤erle tamamlanma olas›l›¤›n› ifade etmifl olacakt›. Karar
a¤ac› yaklafl›m› birden fazla proje alternatifinin olmas› durumunda da kullan›labil-
mektedir. Bu durumda tüm projeler için de örnekte oldu¤u gibi net bugünkü de-
¤er hesaplanacak ve alternatifler içerisinde en yüksek net bugünkü de¤ere sahip
olan proje tercih edilecektir. 

Simülasyon Yaklafl›m›
Simülasyon (benzetim), özde deneysel nitelikli, matematiksel bir model gelifltirme
tekni¤i olarak, sistemlerin davran›fl›n› inceleme ve tan›mlama, sistemlerdeki de¤ifl-
melerin etkilerini belirleme ve böylece gelecekteki davran›fllar› tahmin etme ama-
c› tafl›yan deneysel ve uygulamal› bir yöntemdir. Di¤er bir tan›mlamaya göre simü-
lasyon, incelenen faktörlerin içinde bulunan de¤iflkenli¤i birlefltirmeyi deneyen ve
sa¤l›kl› bir getirinin kazan›lma olas›l›¤›n› de¤erlendiren bir risk analiz yöntemidir. 

Yöneylem Araflt›rmalar›, Sistem Simülasyonu ve Monte Carlo Simülasyonu ola-
rak üç farkl› flekilde uygulanabilen teknik, riskli yat›r›m projelerinin de¤erlendiril-
mesinde “duyarl›l›k” ve “olas›l›k analizleri”ni birlefltirerek, hem risk hem de olas›-
l›k da¤›l›mlar›n› dikkate alan günümüzün en gözde tekniklerinden biri olmufltur.

Simülasyon tekni¤inin riskli yat›r›m projelerinin de¤erlendirilmesinde kullan›-
m›n› ilk kez David B. Hertz önermifltir. Hertz, bir yat›r›m projesinin de¤erlendiril-
mesinde dokuz kritik faktörün göz önünde tutulmas› gerekti¤ini ileri sürmektedir.
Bu faktörler; pazar›n büyüklü¤ü, sat›fl fiyat›, pazar›n büyüme h›z›, yat›r›m›n pazar-
daki pay›, yat›r›m tutar›, yat›r›m›n kal›nt› de¤eri, de¤iflken faaliyet giderleri, sabit
giderler, araç, donat›m, makine vb.’nin ekonomik ömürleri. Yöntemde ilk olarak
beklenen de¤erler ve olas›l›k da¤›l›mlar› belirlenmektedir. Daha sonra listelerde
yer alan de¤erlerin rastgele bileflimi al›narak, projenin ortalama kârl›l›¤› hesaplan-
maktad›r. Ancak bu hesaplamalar› elle yapmak oldukça zordur, bu nedenle hesap-
lamalar bilgisayarlarla yap›lmaktad›r. 

Simülasyon yaklafl›m›n›n uygulan›fl›na iliflkin örne¤e Muharrem Özdemir taraf›ndan yaz›-
lan Finansal Yönetim (‹stanbul, 1999) kitab›ndan (s.256-261) ulaflabilirsiniz.

ENFLASYONUN YATIRIM KARARLARI ÜZER‹NDEK‹
ETK‹LER‹
Enflasyon, ekonomik yaflant›n›n temel bir gerçe¤idir ve sermaye bütçelemesinde
dikkate al›nmas› gerekmektedir. Enflasyonist ortamlarda yat›r›m projeleri de¤er-
lendirilirken, enflasyonun olmad›¤› durum ile farkl›l›klar›n ortadan kald›r›lmas› ge-
rekmektedir.  Bu amaçla, gelecekteki nakit girifllerinin sabit fiyatlarla m›, yoksa ca-
ri fiyatlarla m› hesaplanaca¤›, yeni bir iskonto oran›n›n belirlenmesi ve gelecekte-
ki piyasa fiyatlar›n›n tahmini önem tafl›maktad›r.

Yüksek enflasyon dönemlerinde sermaye bütçelemesi sürecinde öncelikle, de-
¤erlemede nominal nakit ak›fllar›n›n m› reel nakit ak›fllar›n›n m› kullan›laca¤›na ka-
rar verilmesi gerekmektedir. Projenin nakit ak›fllar› üzerinde etkili olan faktörler pi-
yasa güçleri taraf›ndan belirleniyorsa reel nakit ak›fllar› kullan›lmal›d›r. Nakit ak›fl-
lar› üzerinde etkili faktörler yönetsel kararlarla ve uzun süreli sözleflmelerle belir-
leniyorsa veya nominal nakit ak›fllar›n› reele dönüfltürmek (deflate etmek) için uy-
gun bir endeks yoksa nominal nakit ak›fllar› kullan›lmal›d›r. 

Faiz oranlar› için kullan›lan nominal ve reel ayr›m› nakit ak›mlar› için de geçer-
li olmaktad›r. Bu ba¤lamda uzmanlar nakit ak›mlar› ile bu nakit ak›mlar›n› indirge-
mede kullan›lan iskonto oranlar› aras›nda bir tutarl›l›k olmas› gerekti¤ini ifade et-
mektedirler. Di¤er bir ifadeyle nominal akit ak›mlar› nominal oranlarla, reel nakit
ak›mlar› ise reel oranlarla iskonto edilmelidir. 
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Enflasyonist koflullar alt›nda gelecekteki piyasa fiyatlar› tahmin edilirken, hi-
perenflasyon ile sürekli enflasyon koflullar› aras›nda bir ayr›m yapmak gerekmek-
tedir. Yat›r›m projesinin yap›laca¤› dönemde hiperenflasyon söz konusu ise çö-
züm, nispi fiyatlar›n de¤iflmeyece¤i varsay›m› alt›nda hareket etmektir. Yat›r›m
projesinin yap›laca¤› dönemde sürekli enflasyon söz konusu oldu¤unda çözüm
ise, fiyat tahmini çabalar›n› daha çok reel ücretler, ithalat ve ihracat fiyatlar›, ka-
mu kesiminin üretti¤i mal ve hizmetlerin fiyatlar›, idari kararlarla saptanan kon-
trollü fiyatlar ve gelecekteki faiz oran› üzerinde yo¤unlaflt›rmak yararl› olacakt›r.

Enflasyon göreli fiyatlarda de¤iflime yol açt›¤› için talep yap›s› da zaman içinde
de¤iflmektedir. Bu nedenle, proje de¤erlendirmede zamansal aç›dan fiyatlar› de¤ifl-
tirmek tek bafl›na yeterli de¤ildir. Bunun yan›nda talebin de yeniden tahmin edil-
mesi gerekmektedir. 

Enflasyonist koflullar alt›nda sermaye bütçelemesi sürecinde nas›l bir yol izlenmelidir.

Enflasyonun yat›r›m projeleri üzerindeki etkisine yönelik iki temel görüfl bulun-
maktad›r. Bunlardan ilki enflasyonun nakit giriflleri ile indirgemede kullan›lacak is-
konto oran›n› ayn› oranda etkileyece¤i yönündedir. Bu görüfle göre enflasyon dö-
nemlerinde kullan›lmas› gereken net bugünkü de¤er formülü enflasyon etkisini
yans›tan terimin formüle eklenmesiyle  afla¤›daki gibi olacakt›r;

Enflasyonun nakit giriflleri ile indirgemede kullan›lacak iskonto oran›n› farkl›
oranda etkileyece¤i yönünde olan ikinci görüfle göre ise enflasyon dönemlerinde
kullan›lmas› gereken net bugünkü de¤er formülü afla¤›daki gibi olacakt›r:

NNG : Enflasyonun etkisi olmadan net nakit girifli
NNÇ : Enflasyonun etkisi olmadan net nakit ç›k›fl›
αe : Enflasyonun nakit girifllerine yans›ma oran›
βe : Enflasyonun nakit ç›k›fllar›na yans›ma oran›
e : Enflasyon oran›
t : Vergi oran›
Ai : Y›ll›k amortisman tutar›
r : Enflasyonu içeren iskonto tutar›
I0 : Yat›r›m tutar›
n : Yat›r›m›n ekonomik ömrü
Formülde yat›r›m projesinin bir y›ll›k süre içinde faaliyete geçirilece¤i varsay›l-

m›flt›r. α ve β katsay›lar›n›n, yat›r›m›n ekonomik ömrü boyunca sabit olaca¤› ve
amortismanlar›n enflasyondan etkilenmeyece¤i kabul edilmifltir.

Enflasyonun yat›r›m kararlar› üzerindeki etkilerine iliflkin genifl bilgiye Öztin Akgüç tara-
f›ndan yaz›lan Finansal Yönetim (‹stanbul, 1998) kitab›ndan (s.382-389) ulaflabilirsiniz.
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Yat›r›m kavram›n› tan›mlayarak, yat›r›m türle-

rini s›ralamak.

Yat›r›m, üretim gücünün elde edilmesi, korun-
mas› ve artt›r›lmas› amac›yla sermayenin iflletme
varl›klar›na ba¤lanmas›n› ifade etmektedir. Yat›-
r›mlar on grupta s›n›fland›r›labilir. Komple yeni
yat›r›mlar; mal ve hizmet üretimine yönelik ola-
rak ana makine ve teçhizat ile yard›mc› tesisleri
içeren, arazi-arsa, bina-inflaat vb. harcamalard›r.
Yenileme yat›r›mlar›; üretimin devaml›l›¤› aç›s›n-
dan, bir varl›k ya da tesisin yerine, niteli¤i ayn›
olan ve ayn› üretim faaliyetinde kullan›lacak ye-
ni bir varl›¤›n ya da tesisin sat›n al›nmas› için ya-
p›lan harcamalard›r. Tevsii yat›r›mlar›; mevcut
bir yat›r›ma ilave üretim hatt› veya makine ve
teçhizat ilave yap›lmas›na yönelik yat›r›mlard›r.
Tamamlama yat›r›mlar›; tesisin kurulufl aflama-
s›nda eksik kalan k›s›mlar›n›n tamamlanmas›
amac›yla yap›lan yat›r›mlard›r. Modernizasyon
yat›r›mlar›; iflletmelerin daha çok maliyet tasarru-
fu sa¤lamak, üretim kapasitesini yükseltmek
amac›yla yapt›klar› yat›r›mlard›r. Darbo¤az gider-
me yat›r›mlar›; üretimde darbo¤aza neden olan
sorunlar› giderme amac›yla yap›lan yat›r›mlard›r.
Kalite düzeltme yat›r›mlar›; üretilen mallar›n ka-
litesini yükselterek, pazar pay›n› korumak ya da
artt›rmak için, mamulün kalitesini yükseltmek
amac›yla yap›lan yat›r›mlard›r.  Entegrasyon yat›-
r›mlar›; halihaz›rda üretilen mallara ara mal› ve-
recek ve/veya üretilmekte olan ürünü ara mal›
olarak kullanabilecek flekilde, mevcut tesise ileri
ve/veya geriye do¤ru entegre olan, yat›r›m›n ko-
nusu ve projenin özelli¤i dikkate al›narak ayn› il
s›n›rlar› içinde veya ayn› yerde ve ayn› tesis bün-
yesinde olan yat›r›mlard›r. Finansal kiralama ya-
t›r›mlar›; iflletmelerin bir tesisin tamam›n› ya da
bir k›sm›n› belirli bir süre için kullan›m hakk›na
sahip olunmas› amac›yla gerçeklefltirdikleri yat›-
r›mlard›r. Nakil yat›r›mlar›; iflletmelerin baz› ne-
denlerle bulunduklar› yerden tafl›nmalar› gereke-
bilmektedir. Tafl›nma ifllemi için yap›lan yat›r›m-
lar nakil yat›r›mlar› olarak adland›r›lmaktad›r.

Yat›r›m kararlar›n›n iflletme aç›s›ndan önemini

aç›klamak.

Yat›r›mlar yap›ld›klar› dönemde iflletme kârl›l›¤›-
n› olumsuz etkileyerek birim maliyeti art›rabilir-
ler. Ancak yat›r›m tamamland›ktan sonra gerçek-
leflen nakit giriflleri iflletme kârl›l›¤›n› art›rmakta-
d›r. Yat›r›mdan beklenen yarar›n sa¤lanabilmesi
için, yat›r›m kararlar›n›n rasyonel ve amaca uy-
gun bir analize dayand›r›lmas› gerekmektedir. ‹fl-
letmeler ne kadar etkin, verimli yat›r›m harcama-
s› yaparlarsa kârlar› o derece yüksek olur, bu du-
rum piyasaya yans›yaca¤› için flirketin hisse se-
netlerinin piyasa de¤eri artar ve ortaklar›n varl›k-
lar› maksimize edilmifl olur. Ancak tersi durum-
da iflletme gerçeklefltirdi¤i yat›r›m nedeniyle ifla-
sa kadar gidebilen bir süreçle karfl›laflabilir.  Ser-
maye bütçelemesi kararlar› uzunca bir dönemi
kapsad›¤›ndan vazgeçme maliyetleri oldukça
yüksektir. Bunun yan›nda sermaye bütçeleme-
sinde de¤erlendirilen projeler, göreli olarak bü-
yük tutarda finansman gereksinimi do¤urur. S›-
ralanan bu nedenlerle, sermaye bütçelemesi sü-
recinde dikkatli ve rasyonel hareket edilmelidir. 

Yat›r›m alternatiflerini de¤erlendirmek.

Sermaye bütçelemesinde kullan›lan yöntemler,
paran›n zaman de¤erini göz ard› eden ve para-
n›n zaman de¤erini göz önüne alan yöntemler
olarak iki grupta de¤erlendirilmektedir. Statik
yöntemler projenin gerçeklefltirece¤i düflünülen
nakit girifllerinde paran›n zaman de¤erini göz ar-
d› etmektedir. Statik yöntemlerden biri olan orta-
lama y›ll›k gelirin yat›m›m tutar›na oran› yönte-
minde projeden sa¤lanacak ortalama nakit girifl-
leri yat›r›m tutar›na bölünerek bir rantabilite he-
saplan›r ve alternatif projeler içerisinde kârl›l›¤›
en yüksek olan proje tercih edilir. Geri ödeme
süresi yönteminde ise, yat›r›m›n sa¤lad›¤› nakit
ak›mlar›n›n, kaç dönem sonra o yat›r›m için kul-
lan›lan fon ç›k›fl›na eflit olaca¤›n› gösteren süre
hesaplan›r ve alternatif projeler içerisinde en az
geri ödeme süresine sahip olan proje tercih edi-
lir.  Sermaye bütçelemesinde kullan›lan dinamik
yöntemler ise, gelecekteki nakit girifl ve ç›k›fllar›-
n›n bugünkü de¤ere indirgemesini esas alan, di-
¤er bir ifadeyle paran›n zaman de¤erini göz önü-
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ne alan yöntemlerdir. Dinamik de¤erleme yön-
temlerinden biri net bugünkü de¤er yöntemidir.
Yöntemde projenin nakit girifllerinin bugünkü
de¤eri ile nakit ç›k›fl› aras›ndaki fark›n belirlenir
ve fark›n s›f›rdan büyük olmas› halinde projenin
kabul edilir. Birden çok proje söz konusu ise,
net bugünkü de¤eri en yüksek olan proje kabul
edilir. ‹ç kârl›l›k oran› yönteminde, yat›r›mdan
beklenen nakit girifllerinin bugünkü de¤erini, ya-
t›r›mda harcanacak paralar›n bugünkü de¤erine
eflit hale getirecek faiz oran› deneme-yan›lma yo-
luyla bulunmaktad›r. Yöntemde, iç kârl›l›k oran›
sermaye maliyetini aflan proje kabul edilmekte
aksi halde ise reddedilmektedir. Alternatif proje-
ler söz konusu oldu¤unda ise, iç kârl›l›k oran›
yüksek olan proje kabul edilmektedir. Kârl›l›k
endeksi yönteminde ise net nakit girifllerinin bu-
günkü de¤eri proje maliyetinin bugünkü de¤eri-
ne bölünerek fayda masraf oran› hesaplan›r.  Fay-
da masraf oran› 1’den küçük bulunan projeler
reddedilir. Birden fazla projenin de¤erlendiril-
mesi durumunda ise kârl›l›k endeksi en yüksek
olan proje seçilir.

Riskli yat›r›m projelerini analiz etmek.

Yat›r›m projelerinin de¤erlendirmede kullan›lan
statik ve dinamik yöntemler, iflletmenin risk du-
rumunu sabit bir faktör olarak kabul etmifllerdir.
Ancak gerçekte bütün yat›r›m projeleri farkl› risk
düzeylerine sahiptir. Bir yat›r›m projesinin riski,
fiilen sa¤layaca¤› net para girifllerinin beklenen
de¤erden farkl›l›k göstermesi olas›l›¤›d›r. Yat›r›m
projeleri ile ilgili riskleri hesaplamak ve analiz et-
mek güç olmakla birlikte, kullan›lan baz› yön-
temlerle projelerin risklili¤i belirlenebilmektedir.
Bu yöntemlerden ilki yat›r›m›n iskonto oran›n›
farkl›laflt›rma yöntemidir. Bu yöntem riskli yat›-
r›m projelerinin net bugünkü de¤erinin daha yük-
sek iskonto oranlar› kullan›larak hesaplanmas›
gerekti¤ini ifade etmektedir. Riskli yat›r›m proje-
lerinin de¤erlendirilmesinde kullan›lan ikinci
yöntem olan belirlilik efliti yaklafl›m›, yat›r›m›n
ekonomik ömrü boyunca sa¤layaca¤› nakit girifl-
lerini, risk derecesine göre düzelten bir yakla-
fl›md›r.   Üçüncü yaklafl›m olan olas›l›k da¤›l›m›
yaklafl›m›nda projenin sa¤layaca¤› nakit giriflleri-
nin y›llara iliflkin beklenen de¤eri, olas›l›klarla
çarp›larak elde edilmekte, olas›l›k da¤›l›m›ndan
sonraki net nakit giriflleri bulunmakta ve bulu-

nan de¤er risksiz iskonto oran› üzerinden bu-
günkü de¤ere indirgenerek proje de¤erlemesi
yap›lmaktad›r. Karar a¤ac› yaklafl›m›nda a¤aç
fleklindeki grafik çizimle gelecekteki seçenekle-
rin tamam› dikkate al›nabilmekte ve yat›r›mc›
hangi önlemleri daha önce almas› gerekti¤ine
karar verebilmektedir. Simülasyon yaklafl›m›nda
ise, beklenen de¤erler ve olas›l›k da¤›l›mlar› be-
lirlenerek, listelerde yer alan de¤erlerin rastgele
bileflimi al›nmakta ve projenin ortalama kârl›l›¤›
hesaplanmaktad›r.

Enflasyonun yat›r›m kararlar› üzerindeki etkisi-

ni aç›klamak.

Enflasyon ekonomik yaflant›n›n temel bir gerçe-
¤idir ve sermaye bütçelemesinde dikkate al›n-
mas› gerekmektedir. Enflasyonist ortamlarda ya-
t›r›m projeleri de¤erlendirilirken, enflasyonun
olmad›¤› durum ile farkl›l›klar›n ortadan kald›r›l-
mas› gerekmektedir.  Bu amaçla, gelecekteki na-
kit girifllerinin sabit fiyatlarla m›, yoksa cari fiyat-
larla m› hesaplanaca¤›, yeni bir iskonto oran›n›n
belirlenmesi ve gelecekteki piyasa fiyatlar›n›n
tahmini önem tafl›maktad›r.  Yüksek enflasyon
dönemlerinde sermaye bütçelemesi sürecinde,
de¤erlemede nominal nakit ak›fllar›n›n m› reel
nakit ak›fllar›n›n m› kullan›laca¤›na karar veril-
mesi gerekmektedir. Nominal akit ak›mlar› no-
minal oranlarla, reel nakit ak›mlar› ise reel oran-
larla iskonto edilmelidir.  Enflasyonun yat›r›m
projeleri üzerindeki etkisine yönelik iki temel
görüfl bulunmaktad›r. Bunlardan ilki enflasyo-
nun nakit giriflleri ile indirgemede kullan›lacak
iskonto oran›n› ayn› oranda etkileyece¤i yönün-
dedir. ‹kinci görüfl ise, enflasyonun nakit giriflle-
ri ile indirgemede kullan›lacak iskonto oran›n›
farkl› oranda etkileyece¤i yönündedir. Enflasyon
göreli fiyatlarda de¤iflime yol açt›¤› için talep ya-
p›s› da zaman içinde de¤iflmektedir. Bu neden-
le, proje de¤erlendirmede zamansal aç›dan fiyat-
lar› de¤ifltirmek tek bafl›na yeterli de¤ildir. Bu-
nun yan›nda talebin de yeniden tahmin edilme-
si gerekmektedir.
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1. Yat›r›lan sermayeye belirli bir faiz geliri sa¤lamak,
uzun süreli bir likidite rezervi yaratmak, iflletmenin eko-
nomik gücünü artt›rmak ve vergiye iliflkin avantajlar-
dan yararlanmak gibi amaçlarla yap›lan yat›r›mlar han-
gi tip yat›r›mlard›r?

a. Tevsii Yat›r›mlar›
b. Mali Yat›r›mlar
c. Dönen Varl›k Yat›r›mlar›
d. Maddi Yat›r›mlar
e. Entegrasyon Yat›r›mlar›

2. Üretilen mallar›n kalitesini yükselterek, pazar pay›n›
korumak ya da artt›rmak için, mamulün kalitesini yük-
seltici etki yapacak yat›r›mlara ne ad verilir?

a. Kalite Düzeltme Yat›r›mlar›
b. Entegrasyon Yat›r›mlar› 
c. Geçici Yat›r›mlar
d. Teknoloji Yat›r›mlar›
e. Mali Yat›r›mlar

3. Bafllang›ç yat›r›m tutar› T1.000.000 olan bir projeden
5 y›l boyunca s›ras›yla T500.000, T400.000, T300.000,
T200.000 ve T100.000 gelir getirmesi beklenmektedir.
Projenin geri ödeme süresi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 4 y›l
b. 1 y›l
c. 2,33 y›l
d. 3 y›l
e. 5 y›l

4. Makine, teçhizat vb. gibi yat›r›mlarda, bu yat›r›m›n
gerçekleflmesinden belli bir süre sonra makine ve teç-
hizat›n ekonomik ömrünü doldurmas› nedeniyle sat›l-
mas› halinde ele geçen tutara ne ad verilir?

a. Amortisman
b. Ekonomik Ömür
c. Yat›r›m Verimi
d. Yat›r›m Harcamas›
e. Hurda De¤er

5. Yat›r›m tutar› T10.000 ve ekonomik ömrü 2 y›l olan
bir projeden 1. y›l sonunda T8.000 ve 2. y›l sonunda
T5.000 nakit girifli beklenmektedir. ‹skonto oran› %10
ve ek risk primi %5 ise projenin iskonto oran› düzeltil-
mifl net bugünkü de¤eri kaç T olacakt›r?

a. 614 
b. 10.737 
c. 7561 
d. 737 
e. 3.044 

6. Yat›r›mdan sa¤lanan nakit girifllerinin bugünkü de-
¤erleri toplam›n› yat›r›lan sermayeye eflitleyen iskonto
oran›na ne ad verilir?

a. ‹ç kârl›l›k Oran›
b. Faiz Oran›
c. Büyüme Oran›
d. Likidite Oran›
e. Kârl›l›k Oran›

7. Ekonomik ömrü 3 y›l ve yat›r›m tutar› T60.000 bir
yat›r›mdan 3 y›l boyunca T30.000 nakit girifli beklen-
mektedir. ‹skonto oran› %20 ise projenin net bugünkü
de¤eri kaç T olacakt›r?

a. 50.00 
b. 13.094 
c. 63.094 
d. 75.000 
e. 3.194

8. Projenin nakit ak›mlar›n›n risklili¤inin zaman içinde
artt›¤›na iflaret ederek, risk primi etkisinin üssel oranda
artt›¤›n› ifade eden yöntem hangisidir?

a. Karar A¤ac› Yaklafl›m›
b. Yat›r›m›n ‹skonto Oran›n› Farkl›laflt›rma Yöntemi
c. Olas›l›k Da¤›l›m› Yaklafl›m›
d. Simülasyon Yaklafl›m›
e. Belirlilik Efliti Yaklafl›m›

9. Bafllang›ç yat›r›m tutar› T100.000 ve ekonomik öm-
rü 3 y›l olan bir yat›r›m için iskonto oran› %15 olarak
belirlenmifltir. Y›ll›k iflletme giderleri T25.000 ise proje-
nin y›ll›k eflde¤er gideri kaç T dir?

a. 44.000 
b. 132.000 
c. 25.000 
d. 75.000 
e. 68.798

10. Enflasyonist koflullar proje de¤erlendirmede zaman-
sal aç›dan fiyatlar› de¤ifltirme ile birlikte hangi faktör
yeniden de¤erlendirilmelidir?

a. Stoklar›n Art›r›lmas›
b. Talebin Yeniden Tahmin Edilmesi 
c. Likiditenin Azalt›lmas›
d. Kapasite Kullan›m›n›n Gözden Geçirilmesi
e. Pazarlama Faaliyetlerinin Azalt›lmas›

Kendimizi S›nayal›m
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‹flletme Stratejisi

Belirsizlik Alt›nda Karar Verme ve Reel Opsiyonlar  Pet-
rol fiyatlar›n›n 50 dolara yaklaflt›¤› bugünlerde bu art›-
fl›n birçok havayolu flirketini zor durumda b›rakaca¤›
düflünülüyor. 

Belirsizlik Alt›nda Karar Verme ve Reel 

Opsiyonlar

Petrol fiyatlar›n›n 50 dolara yaklaflt›¤› bugünlerde bu
art›fl›n bir çok havayolu flirketini zor durumda b›raka-
ca¤› düflünülüyor. Petrol al›fl fiyat›n› uzun dönemli va-
deli anlaflmalar ile sabitleyen uçak yolu flirketlerinin
bu krizden daha kolay ç›kaca¤›, öte yandan bu tip an-
laflmalar yapmayan ve zaten artan rekabet yüzünden
çok zor günler geçiren hava yollar›n›n da batabilece¤i
konufluluyor.
Pazardaki belirsizli¤in yaratt›¤› risklerin etkilerini bir öl-
çüde azaltmakta kullan›lan “opsiyonlar” (options) son
zamanlarda flirketlerin stratejilerini oluflturmas›nda, de-
¤iflik projelerin ve yat›r›mlar›n belirsizli¤i de göz önüne
alarak de¤erlendirmelerinde kullan›lmaya baflland›.
Opsiyonu basit olarak, “ileri de belirtilen bir zamanda,
belli bir eylemi yapabilme hakk› olarak” tan›mlamam›z
mümkün. Opsiyon bize belirtilen zaman gelinceye ka-
dar karar›m›z› etkileyebilecek belirsizlikler hakk›nda
daha çok bilgi sahibi olmam›z için gerekli zaman› ka-
zand›r›yor. Bu bilgiler ›fl›¤›nda üzerinde konuflulan ey-
lemi yapman›n bize avantaj sa¤lad›¤›n› düflünüyorsak
bu hakk›m›z› kullan›r›z.
Örnek olarak dolar› bundan bir sene sonra T1,900,000
’den sat›n alma opsiyonunu ald›¤›m›z› düflünelim. Bir
sene sonra dolar› piyasadan T1,800,000’ye alabilecek-
sek bu hakk›m›z› kullanmay›z. Öte yandan bir sene
sonra dolar piyasada T2,000,000 ise bu hakk›m›z kulla-
n›r›z. E¤er bu opsiyonu sat›n almak için ödedi¤imiz üc-
ret aradaki fark› karfl›layacak miktarda ise bu opsiyon
bize yarar sa¤lar. Di¤er durumda bu opsiyonu sat›n al-
maktan dolay› zarar etmifl olabiliriz.

Finansal olmayan kullan›mlar

Opsiyonlar tüm dünyada finansal piyasalarda yayg›n
bir flekilde al›n›p sat›l›yor. Bu opsiyonlar›n finansal ol-
mayan de¤erlerde kullan›lan türlerine ise “reel opsi-
yon” (real options) ad› veriliyor.
Asl›nda bu opsiyonlar›n ilk kullan›lmaya bafllanmas›, fi-
nansal olmayan de¤erlerin ticaretinde ortaya ç›km›flt›.

12. yüzy›lda tüccarlar›n fuarlarda ileride teslim edilecek
bir ürünü belli bir fiyattan satmay› kabul ettiklerini gös-
teren kontratlar› imzalad›klar›n› biliyoruz. Ayn› flekilde
1600’lerde Japon toprak a¤lar›n›n pirinci ileride belirle-
nen bir tarihte teslim etmek üzere belli fiyattan satt›kla-
r›n› da tarih kitaplar› yaz›yor. Hollanda’daki lale tüccar-
lar›n›n da laleyi ileride belli bir fiyattan alma veya sat-
ma haklar›n› aralar›nda al›p satt›klar› da tarih kitaplar›n-
da yer al›yor.
Her opsiyonun özelliklerini bu opsiyonun fiyat›, vade-
si, üzerinde anlafl›lan eylemi vakti  geldi¤inde gerçek-
lefltirmek için ödenecek opsiyonu gerçeklefltirme fiyat›
olarak listeleyebiliriz. Bunlara göre al›c› belli say›da op-
siyonu flimdi sat›n al›r. Tarihi  geldi¤inde de istedi¤i ka-
dar›n› gerçeklefltirir.

Tedarik zinciri iyi bir örnek mi?

Tedarik zincirinde üreticiler, perakendeciler ve tedarik-
çiler aras›nda yap›lan baz› anlaflmalar› da opsiyon ola-
rak genellefltirmemiz mümkün. Örnek olarak talebin
belirsizli¤inden dolay› üreticilerden ne kadar siparifl
vermesi gerekti¤ini belirleyemeyen bir haz›r giyim pe-
rakendecisini göz önüne alal›m. Çok fazla siparifl ver-
mesi durumunda satamad›klar› elinde kalabilir ve ucuz-
lukta satmak zorunda kalabilir. Çok az verdi¤inde de
talebe karfl›l›k vermeyebilir. Bu durumda tedarikçileri
ile talebi gördükten sonra tekrar siparifl verebilme ko-
nusunda yapaca¤› bir anlaflma talebin belirsizli¤inden
bir ölçüde korunmas›n› sa¤layabilir.  Buna göre belli
bir miktarda ürünü belli bir fiyattan flimdi alan peraken-
deci, baflka belirlenen bir miktara kadar ek ürünü de
belirlenen fiyattan ileri alabilme garantisini de flimdi sa-
t›n alabilir. Bu opsiyonun fiyat› üretici-tedarikçi iliflki-
sinde kimin daha kuvvetli oldu¤una, üreticinin mallar›-
na di¤er perakendecilerin talebine, tedarikçinin üretim
kapasitesine, talebin belirsizli¤ine ve belirlenen fiyata
ba¤l›d›r.   
Stratejiyi de bu genel opsiyon tan›m› ile bir opsiyonlar
portföyü olarak düflünmemiz mümkün.  Yöneticiler flir-
ket stratejilerini belirlerken, ileride oluflabilecek belirsiz-
likleri de göz önüne alarak de¤iflik alternatifler aras›n-
dan verilecek kararlar› olas› sonuçlar›na göre de¤erlen-
dirip flirketin amaçlar› do¤rultusunda seçip uygularlar. 
Örnek olarak yat›r›m kararlar›n› göz önüne alal›m. Pi-
yasa flartlar›n›n belirsizli¤inde yat›r›m karar› vermesi ge-
reken bir yönetici ya piyasa flartlar› nas›l olursa olsun
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çal›flacak bir strateji gelifltirip bunu uygulayacakt›r ya
da flu anki piyasan›n görüntüsü ve beklentileri ile en iyi
karar›n› verip piyasan›n gidifline göre kararlar› gözden
geçirecektir. Di¤er bir seçenek de beklenmeyen du-
rumlara flimdiden haz›rl›kl› olmay› sa¤layacak alterna-
tifleri de göz önüne almakt›r.

Di¤er alternatifler ne olabilir?

Genel opsiyon tan›m› ile de¤iflik yat›r›m kararlar›n› da
opsiyon olarak görmemiz mümkün.    Bir yat›r›m› flim-
di yapmak, yat›r›m karar›n› ertelemek, yat›r›mlar› afla-
ma aflama yapma, yat›r›mdan ileride ç›kabilmek veya
yat›r›m büyüklü¤ünü de¤ifltirebilmek seçeneklerinin
hepsi flirket için bir reel opsiyondur.
Piyasa flartlar›n›n oluflturdu¤u belirsizliklere karfl› bu
opsiyonlar kararlar›n flimdi de¤il zaman içinde piyasa
flartlar›n›n nas›l olufltu¤una göre de¤ifltirilme hakk›n›
vermektedir. Bu opsiyonlar›n da bir fiyat› vard›r. Bu ya-
t›r›m kararlar›n›n do¤ru de¤erlendirilmesi ancak bu be-
lirsizliklerin etkisini de içine alan bir opsiyon fiyatlama-
s› ile sa¤l›kl› bir flekilde yap›labilir.   Belirsizli¤i göz
önüne almayan de¤erlendirmeler baz› yat›r›m f›rsatlar›-
n›n kaç›r›lmas›na, baz› yap›lmamas› gereken yat›r›mla-
r›n da yap›lmas›na sebep olabilir. Sadece ortalama ta-
lep, ortalama döviz kuru, ortalama sat›fl gibi beklenen
de¤erlerle yap›ld›¤›nda reddedilen baz› stratejiler, belir-
sizli¤in göz önüne al›nmas› durumunda en do¤ru seçe-
nekler olarak karfl›m›za ç›kabilir.
Belirsizlikten dolay› baz› do¤ru kararlar baflar›s›zl›kla,
baz› yanl›fl kararlar da baflar› ile sonuçlanabilir.  Bir flir-
keti baflar›ya götürecek olan verilecek kararlar›n baflar›
flans›n› artt›ran bir yaklafl›m›n uygulanmas›d›r.  Reel op-
siyon yaklafl›m› da verilecek kararlar›n belirsizlik orta-
m›nda de¤erlendirilmesinde yard›mc› olabilecek bir
yöntem olarak kullan›labilir.
Prof. Dr. Bar›fl Tan
Eylül 2004

Kaynak: http://proje.capital.com.tr/isletme-stratejisi-
haberler/15992.aspx

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yat›r›m Kavram› ve Yat›r›m
Türleri”  konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yat›r›m Kavram› ve Yat›r›m
Türleri”  konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yat›r›m Alternatiflerinin
De¤erlendirilmesi”  konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yat›r›m Alternatiflerinin
De¤erlendirilmesi”  konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Riskli Yat›r›m Projelerinin
De¤erlendirilmesi”  konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yat›r›m Alternatiflerinin
De¤erlendirilmesi”  konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yat›r›m Alternatiflerinin De-
¤erlendirilmesi”  konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Riskli Yat›r›m Projelerinin
De¤erlendirilmesi”  konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yat›r›m Tekliflerinin Önce-
liklerine Göre S›ralanmas›”  konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Enflasyonun Yat›r›m Karar-
lar› Üzerindeki Etkisi”  konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

”
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S›ra Sizde 1

Duran varl›klara yap›lan yat›r›mlar, genellikle dönen
varl›klara yap›lan yat›r›mlardan daha büyük tutarlara
ulaflmaktad›r. Dönen varl›klara yap›lan harcamalar daha
bölünebilir bir nitelik tafl›rken, duran varl›k yat›r›mlar›
bir bütünlük göstermektedir. Dönen varl›klarla ilgili ka-
rarlar› revize etmek mümkün iken, duran varl›klara ilifl-
kin kararlar› k›sa aral›klarla düzeltme ve de¤ifltirme ola-
na¤› s›n›rl›d›r. Dönen varl›klar için yap›lan harcamalar›n
paraya çevrilme olas›l›¤› oldukça yüksektir, duran varl›k
yat›r›mlar›nda ise bu olas›l›k oldukça düflüktür. Dönen
varl›klar yat›r›mlar›n›n firman›n risk derecesi üzerindeki
etkisi s›n›rl›d›r. Duran varl›k yat›r›mlar› firman›n risk de-
recesini önemli ölçüde de¤ifltirmektedir.

S›ra Sizde 5

Enflasyonist koflullarda sermaye bütçelemesi sürecin-
de, enflasyonun olmad›¤› durum ile farkl›l›klar›n orta-
dan kald›r›lmas› gerekmektedir.  Bu nedenle gelecekte-
ki nakit girifllerinin sabit fiyatlarla m›, yoksa cari fiyat-
larla m› hesaplanaca¤›, yeni bir iskonto oran›n›n belir-
lenmesi ve gelecekteki piyasa fiyatlar›n›n tahmini önem
tafl›maktad›r. Yüksek enflasyon dönemlerinde sermaye
bütçelemesi sürecinde öncelikle, de¤erlemede nominal
nakit ak›fllar›n›n m› reel nakit ak›fllar›n›n m› kullan›laca-
¤›na karar verilmesi gerekmektedir. Nominal akit ak›m-
lar› nominal oranlarla, reel nakit ak›mlar› ise reel oran-
larla iskonto edilmelidir. Enflasyon göreli fiyatlarda de-
¤iflime yol açt›¤› için talep yap›s› da zaman içinde de-
¤iflmektedir. Bu nedenle, proje de¤erlendirmede za-
mansal aç›dan fiyatlar›n de¤ifltirilmesinin yan›nda tale-
bin de yeniden tahmin edilmesi gerekmektedir.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde 2

S›ra Sizde 3

Net bugünkü de¤eri pozitif oldu¤unda proje kabul edilecektir.

S›ra Sizde 4

r = %10 + %5 = %15

Net bugünkü de¤eri pozitif oldu¤unda proje kabul edilecektir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sermaye maliyeti ve sermaye yap›s› kavramlar›n› tan›mlayabilecek,
Sermaye maliyetinin hesaplanmas›nda kullan›lan yöntemleri uygulayabilecek,
A¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetini belirleyebilecek,
Sermaye yap›s› ile iflletme de¤eri aras›ndaki iliflkiyi de¤erlendirebilecek,
Sermaye yap›s› kararlar›yla ilgili modern teorileri aç›klayabileceksiniz.
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G‹R‹fi
‹flletmelerde genellikle hisse senetleri, imtiyazl› hisse senetleri ve borçlardan olu-
flan üç tür temel sermaye bilefleni bulunmaktad›r. Tüm bu sermaye bileflenleri tek
bir ortak özelli¤e sahiptirler. Bu özellik ise fonlar› sa¤layanlar›n yat›r›mlar›ndan ge-
tiri elde etmeyi beklemeleridir.

Beklenen getiri oran›, uygun bir iskonto oran› ve sermaye maliyeti terimleri he-
men hemen ayn› fleyi ifade ederler. Faaliyetler için gerekli olan fonlar›n sa¤lanma-
s›nda kaynaklar›n karfl›l›¤› olarak istenilen getiri oran› sermaye maliyetidir.

Sermaye maliyeti özellikle gelecekte elde edilecek nakit ak›mlar›n›n iskonto
edilmesinde kullan›l›r. Bu nedenle yat›r›mlarda, kullan›lacak fonlar›n maliyetini
ifade eden güncel sermaye maliyeti dikkate al›nmal›d›r. Sermaye maliyeti geçmifl-
te ç›kar›lm›fl sermaye bileflenlerinin tarihi maliyetleri de¤ildir. Sermaye unsurlar›n›n
tarihi maliyetleri ancak maliyetlerin de¤iflim göstermeyece¤inin kabulü ile kullan›-
labilir. Bir yat›r›m ile ilgili sermaye maliyeti o yat›r›m›n riskine ba¤l›d›r. E¤er risk-
siz bir yat›r›m› de¤erlendiriyorsak, sermaye piyasalar›ndaki risksiz yat›r›mlar için
istenen faiz oran›n› sermaye maliyeti olarak kullanabiliriz. E¤er yat›r›m projesi risk-
li ise sermaye maliyeti risksiz faiz oran›ndan daha yüksek olacakt›r.

‹flletmelerin kulland›klar› çeflitli sermaye bileflenleri sermaye yap›s›n› oluflturur.
‹flletmelerde hissedarlar›n refah düzeyini maksimize etme amac›n›n sa¤lanabilme-
si için kullan›lan kaynaklar›n maliyetlerinin bilinmesi ve borç ile öz kaynak aras›n-
daki en uygun bileflim oluflturularak maliyetleri düflürmek için çaba sarf edilmesi
önemlidir. ‹flletme de¤erinin en yükse¤e ç›kar›lmas› amac›n›n gerçeklefltirilebilme-
si için, kaynaklar›n optimal bir flekilde kullan›larak maliyetlerin minimize edilme-
sinin yan› s›ra iflletmenin ortalama sermaye maliyeti ile k›yasland›¤›nda net bugün-
kü de¤er yaratan yat›r›mlar›n da faaliyete geçirilmesi gerekir. 

Bu ünitede iflletmeler aç›s›ndan yüksek öneme sahip olan sermaye maliyeti ve
sermaye yap›s› kavramlar› üzerinde durulacakt›r. Ayr›ca sermaye maliyetini he-
saplamada gerekli olan bilgiler ve a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti hakk›nda
aç›klamalar ile sermaye yap›s›n›n oluflturulmas›nda esas al›nan teorik yaklafl›mla-
ra yer verilecektir. Sermaye maliyeti ve sermaye yap›s›ndaki de¤iflimlerin iflletme
de¤erini nas›l etkileyece¤i konusunda analize olanak sa¤layacak bilgiler verilme-
ye çal›fl›lacakt›r.

Sermaye Maliyeti ve
Sermaye Yap›s› Kararlar›



SERMAYE MAL‹YET‹
Sermaye maliyeti, iflletmeye kaynak sa¤layanlar›n ayn› risk düzeyindeki baflka
yat›r›mlara fon sunmay› seçmeleri halinde bu yat›r›mlardan elde etmeyi bekleye-
cekleri getiri oran›d›r. Sermaye maliyeti finansman kaynaklar›n›n kullan›m alanla-
r›n›n risklili¤ine ba¤l› olarak de¤iflir ve sermaye bütçelemesinde iskonto faktörü
olarak kullan›labilir. 

Sermaye maliyetinin sadece yat›r›mlar için gerekli fonlar›n nereden ve nas›l el-
de edildi¤ine ba¤l› olarak de¤iflen bir kavram olarak düflünülmesi yanl›flt›r. Banka-
dan %8 faiz oran›yla borç alan, %10 getirisi olan bir projeyi uygulamak isteyen bir
iflletme düflünelim. Bu iflletmenin proje ile benzer riske sahip %15 getirili menkul
k›ymet yat›r›m alternatifine sahip oldu¤unu kabul edelim. Ayn› riske sahip %15 ge-
tiri sunan menkul k›ymet yat›r›m› alternatifi mevcut oldu¤unda o iflletmede %10 ile
yat›r›m karar› al›nmas› anlams›zd›r. Örnekteki iflletmenin dikkate alaca¤› sermaye
maliyeti banka faiz oran› olan %8 de¤il, %15 olan alternatif yat›r›m›n getirisidir. Ör-
nekteki %15 oran›, proje ile ayn› risklili¤e sahip di¤er bir yat›r›ma fon sa¤layanla-
r›n bu yat›r›mlar›ndan bekledikleri getiri oran›n›, yani sermaye maliyetini gösterir. 

Sermaye maliyeti, iflletme yat›r›mc›lar›n›n tatmin edilebilmesi için gerekli olan
minimum getiri oran›d›r. ‹flletmelerde piyasa de¤erinin maksimize etme amac› iz-
lenilmesi gerekir. Bu amaç iflletme d›fl›ndaki ayn› risk düzeyine sahip yat›r›mlar›n
getiri oran›na, yani sermaye maliyetine eflit veya daha fazla getirinin iflletme yat›-
r›mc›lar›na sunulabilmesini ifade eder. 

Sermaye maliyeti riske ba¤l› bir ölçü oldu¤undan, sabit maliyetlerin yerine de-
¤iflken maliyetler tercih edilerek baflabafl noktas›n› düflürmek ve riskli faaliyet alan-
lar›ndan daha risksiz alanlara yönelmek gibi riski düflürmeye yönelik uygulamalar
ile maliyet azalt›labilir. Ancak, riskleri azaltmak kârl›l›¤›n düflmesine yol açabilece-
¤i için gelecekte elde edilecek nakit ak›mlar› azald›¤›ndan piyasa de¤erinde de¤i-
flim gerçekleflmeyebilir.

Sermaye maliyeti iflletmelerin performans de¤erlendirmesi için faydal› olabilir.
Örne¤in, T500.000 toplam kayna¤a sahip bir iflletme için sermaye maliyeti %12 ol-
du¤u kabul edilirse, bu iki de¤erin çarp›m› (500.000*0,12) olan T60.000 tutar› ifl-
letme performans›n›n de¤erlendirilmesinde kullan›l›r. E¤er iflletme varl›klar›n›n
kârl›l›¤› T60.000 de¤erinden daha düflük ise iflletme de¤erini düflürüyor, tam tersi
ise iflletme de¤erini artt›r›yor demektir. Sermaye maliyetine dayal› performans de-
¤erlemesi, çal›flanlar› ve yöneticileri hisse senedi fiyatlar›n›n artt›r›lmas› amac›na
yöneltir. 

Bir iflletmenin sermaye maliyetini bilmek ne tür faydalar sa¤lar? 

ÖZ KAYNAK MAL‹YET‹
Öz kaynak maliyeti hissedarlar›n iflletmeye sa¤lad›klar› fonlar karfl›l›¤›nda bekle-
dikleri getiri oran›d›r. Öz kaynak kapsam›na adi hisse senetleri, imtiyazl› hisse se-
netleri, da¤›t›lmayan kârlar ve amortisman fonlar› dahil edilmektedir. Ancak da¤›-
t›lmayan kârlar ve amortismanlar›n maliyetinin adi hisse senedi yat›r›mc›lar›n›n
bekledikleri getiri oran›na eflit olaca¤› görüflünün yan›nda, farkl› görüfller de bu-
lunmaktad›r.  E¤er öz kaynak kapsam›nda ele al›nan fonlar›n maliyetlerinin birbir-
lerinden farkl› oldu¤u kabul edilirse, her bir kayna¤›n maliyetinin öz kaynak içeri-
sindeki pay›na göre a¤›rl›kl› ortalama al›narak maliyet saptanabilir.
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Sermaye Maliyeti: Fon arz
edenler taraf›ndan sunulan
kaynaklar›n karfl›l›¤›nda
istenilen getiri oran›d›r.
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Öz Kaynak Maliyetinin Belirlenmesinde Kullan›lan 
Yöntemler
Öz kaynak maliyetini belirlemede “Sermaye Varl›klar› Fiyatland›rma Modeli
(SVFM)” ve “Cari Piyasa De¤erlerine Ba¤l› Olarak Tahmin” olmak üzere iki temel
yöntem bulunmaktad›r. Ayr›ca di¤er bir yöntem olarak yat›r›mc›lar›n gelecek geti-
rileri geçmiflte gerçekleflmifl getirilerin ortalamas› olarak tahmin etti¤i varsay›m›
kullan›labilir. Fakat etkin olmayan piyasalarda piyasa fiyatlar›ndaki dalgalanmalar
geçmifl piyasa getirilerinin ortalamas› ile cari piyasa de¤erine ba¤l› tahmine olan
güveni azaltacakt›r. Halka aç›k olmayan iflletmeler için geçmifl piyasa getirilerinin
mevcut olmamas› da ayr› bir sorundur. Bu durumda muhasebe getirilerinden ya-
rarlan›labilir. Muhasebe verileri kolayca manipüle edilebildi¤inden bu tür bir yak-
lafl›m izlenmesi de tercih edilmemektedir. 

Öz kaynak maliyetinin belirlenmesinde hangi yöntem tercih edilirse edilsin,
kullan›lan yöntemlerin hepsi bir ölçüde geçmifle dayanarak gelece¤i tahmin etme-
ye ba¤l› olacakt›r. Ekonomik koflullar›n h›zl› bir biçimde de¤iflim göstermesi geç-
miflin iyi bir tahmine olanak tan›mas›n› zorlaflt›raca¤›ndan, yöntemlerde iflletmenin
risk profilinin zaman içinde de¤iflime u¤ramayaca¤› varsay›m› kabul edilir. Öz kay-
nak maliyeti belirlenmesinde yap›lmas› gereken, birden fazla yöntem uygulayarak
elde edilen sonuçlar›n karfl›laflt›r›lmas› ve benzerlik gözlemlenmesi halinde tah-
minlere olan güvenin sa¤lanmas›d›r. Benzer özelliklere sahip farkl› iflletmeler için
hesaplanan öz kaynak maliyetlerinin karfl›laflt›r›lmas›yla da tahminlerin do¤rulu¤u
test edilebilir.

Cari Piyasa De¤erlerine Dayal› Öz Kaynak Maliyeti
Cari hisse senedi fiyatlar› üzerinden öz kaynak maliyeti hesaplanabilir. Kâr pay› is-
konto modeli veya Fiyat/Kazanç Oran› modeli yard›m›yla hisse senetleri fiyatlar›-
na yans›m›fl öz kaynak maliyeti bulunur.

Büyüme oran› ve öz kaynak maliyetinin sonsuza kadar sabit olaca¤› varsay›m›
ile Gordon Kâr Pay› ‹skonto Modelinin öz kaynak maliyetini ifade edecek flekilde
düzenlenmesi afla¤›da gösterilmifltir:

Kâr pay› iskonto modelleri ile ilgili ayr›nt›l› bilgilere sahip olmak için http://www.ekodia-
log.com/finansal_eko/fin_eko_konulari1.html internet adresinden faydalanabilirsiniz.

Eflitlikte:
ke = Öz kaynak maliyeti
P0 = Hisse senedinin cari piyasa fiyat›
g = Kâr paylar›n›n büyüme Oran›
Kâr Pay›0 = ‹flletmenin en son da¤›tm›fl oldu¤u kâr pay›n›n hisse bafl›na düflen

miktar›n› göstermektedir.

k =
Kâr payı * 1+ g

P
+ ge

0

0

( )

p =
Kâr payı * 1+ g

k0
0

-g

( )
e
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Eflitlikteki büyüme oran› (g)  iki yön-
tem izlenerek hesaplanabilir. E¤er kâr pay-
lar›n›n y›ll›k zaman serisi mevcut ise bu
seri üzerinden her y›l için büyüme oran›
hesaplan›r ve ortalamas› al›n›r. Örne¤in
afla¤›da geçmifl y›llara ait hisse bafl›na kâr
paylar› verilen bir iflletme için büyüme ora-
n›n›n hesaplanmas› gösterilmifltir.

g = 0,11 = %11 olmaktad›r. 

Bu flekilde hesaplama yan›nda alternatif olarak içsel büyüme oran› formülü
kullan›larak da kâr paylar›ndaki büyüme oran› hesaplanabilir. Bu metodolojiye gö-
re nakit ak›mlar›n›n yeniden yat›r›ma yönlendirilmesiyle gerçekleflen büyüme ora-
n› formülü afla¤›da gösterildi¤i flekildedir:

g = Öz kaynak kârl›l›¤› * (1 - Kâr Da¤›t›m Oran›)

Hisse senedinin piyasa fiyat› T20  ve kâr pay› da¤›t›m› T1 olan bir iflletmede öz
kaynak kârl›l›¤› %15 ve kâr da¤›t›m oran› %40 ise öz kaynak maliyeti afla¤›daki
gibi hesaplanabilir: 

g = 0,15* (1 - 0,40)
g = 0,09

ke = 0,14 = %14 olarak bulunur.

Yap›lan çal›flmalar iflletmelerin ço¤unlukla kâr da¤›tmayarak kârlar›n› iflletme-
de b›rakmay› tercih ettiklerini ortaya koymufltur. Bu durumda büyümenin hesap-
lanmas›nda kullan›labilecek kâr da¤›t›mlar› mevcut olmamaktad›r. Kâr paylar›nda-
ki büyüme yerine kazançlardaki büyümeyi esas alan Fiyat/Kazanç Oran› modeli-
nin kullan›lmas›, kârlar›n› da¤›tmayarak iflletmede de¤erlendiren iflletmeler için da-
ha uygun olabilir. Buna göre Gordon Modelinin yeniden düzenlenerek Fiyat/Ka-
zanç Oran›n›n bir fonksiyonu olarak gösterimi afla¤›da yer almaktad›r:

k =
Kâr payı * 1+ g

P
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Hisse bafl›na kâr paylar›

2006 T1

2007 T1,2

2008 T1,1

2009 T1,4

2010 T1,5

2011 T1,7

2012 T1,6
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Eflitlikte:
ke = Öz kaynak maliyeti
Hisse Bafl›na Kazanç0 = ‹flletmenin son dönem net kâr› / hisse senedi say›s›
g = Net kârlar›n büyüme oran›
Kâr Da¤›t›m Oran› = Da¤›t›lan kâr pay› / Net kâr 

Fiyat/Kazanç Oran› 12 olan bir iflletmede kâr da¤›t›m oran› %25 ve net kârlar›n
geçmifl y›llar için hesaplanan büyüme ortalamas› %20 ise iflletmenin öz kaynak
maliyeti afla¤›daki gibi hesaplanacakt›r:

Cari piyasa de¤erlerine dayal› hesaplamalarda geçmifl büyüme de¤erlerinden
ç›kar›m yap›l›r ve piyasan›n o zamanda yapt›¤› öz kaynak de¤erlemesinden yarar-
lan›l›r. E¤er geçmifl büyüme oranlar›n›n tekrarlanmayaca¤› ya da hisse senedi fiya-
t›n›n afl›r› veya eksik de¤erlenmifl oldu¤u düflünülüyorsa, yap›lan hesaplamalar›n
güvenilirli¤i flüpheli olacakt›r. 

Sermaye Varl›klar› Fiyatland›rma Modeli Yaklafl›m› (SVFM) ile
Öz Kaynak Maliyeti
SVFM’de  piyasa risk priminin iflletme getirilerinin piyasaya göre hassasiyetini yan-
s›tacak biçimde beta faktörü vas›tas›yla uyarlanmas› sa¤lan›r ve iflletmeye uyarla-
nan risk primine risksiz faiz oran›n›n eklenmesi yoluyla öz kaynak maliyeti sapta-
n›r. Model afla¤›da gösterilmifltir.

Öz Kaynak Maliyeti = Risksiz Faiz Oran› + [Beta Katsay›s›*(Piyasa Getirisi -
Risksiz Faiz Oran›)]

Modelde yer alan risksiz faiz oran› genellikle devlet iç borçlanma senetlerinin
vadeye kadar getirisi ile ifade edilir. 

Piyasa getirisi ile risksiz faiz oran› aras›ndaki fark piyasa risk primi olarak
adland›r›l›r. Piyasa risk primi, geçmifl ortalamalar›n gelecek tahmini için uygun ola-
ca¤› varsay›m›na dayanarak risksiz faiz oranlar› ile piyasa getiri oranlar› aras›ndaki
farklar›n (fazla getirilerin) ortalamas› al›narak bulunabilir. Piyasa getirileri, uygun
bir hisse senedi piyasa endeksi (örne¤in: ‹MKB 100 Fiyat Endeksi) ile temsil edilir. 

Piyasa getirilerindeki de¤iflime göre iflletme hisse senedi getirilerinin de¤iflimin-
deki hassasiyeti gösteren beta katsay›s›, iflletme getirileri ile piyasa getirileri ara-
s›ndaki kovaryans de¤erinin piyasa getirilerinin varyans›na bölünmesi ile bulunur. 

Bir iflletmenin beta katsay›s› hesaplanmak istenirse, ilgili hisse senedinin ve pi-
yasa endeksinin ayl›k olarak ald›¤› de¤erlere ihtiyaç duyulur. Hisse senedi ve pi-
yasa endeksi serileri kullan›larak hisse senedinin beta katsay›s› bulunabilir. Önce-
likle hisse senedinin ve piyasa endeksinin getirisini hesaplamak gereklidir. Dönem
fiyat›ndan önceki dönem fiyat›n›n ç›kar›l›p sonucun önceki dönem fiyat›na bölün-
mesi ile bulunan getiri serileri ve hesaplamalarda ihtiyaç duyulacak formüller afla-
¤›da gösterilmifltir. 
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Risksiz Faiz Oran›: Geri
ödenmeme riskinin mevcut
olmad›¤› kabul edilen
menkul k›ymetlerin
getirisidir.

Piyasa Risk Primi: Geçmifl
zamanlardaki risksiz faiz
oranlar› ile piyasa getirileri
aras›ndaki farklar›n
ortalamas›d›r.

Beta Katsay›s›: Piyasa
getirilerindeki de¤iflime
nazaran iflletme hisse
senedi getirilerinin
de¤iflimindeki hassasiyeti
gösteren de¤erdir.
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Kovaryans iki de¤iflkenin birlikte de¤iflimini aç›klarken, varyans bir de¤iflkenin
ortalamas›ndan ne kadar farkl›laflt›¤›n› ifade eder. Getiri serileri aras›ndaki kovar-
yans ve piyasa endeksinin varyans de¤erini elde etmek için serilerin ortalamalar›-
na ihtiyaç duyulur. Kovaryansta, hisse senedi ve piyasa endeksi getiri serilerinin
zaman periyotlar› itibariyle de¤erleri ortalamalar›ndan ç›kart›larak birbirleriyle çar-
p›l›r. Çarp›m sonuçlar› toplan›r ve elde edilen toplam örnek büyüklü¤ünün bir ek-
si¤ine bölünür. Varyansta, piyasa endeksi getiri serisinin ortalamadan farklar› bu-
lunacak, farklar›n kareleri al›narak toplanacak ve örneklem büyüklü¤ünün bir ek-
si¤ine bölünerek hesaplama ifllemi tamamlanacakt›r.

Betan›n hesaplanmas›nda tercih edilebilecek bir di¤er yöntem piyasa getiri ora-
n› ile hisse senedinin getiri oran› aras›nda regresyon analizi uygulamas›d›r. Piyasa
getiri oran›n›n ba¤›ms›z de¤iflken olarak hisse senedinin getiri oran›n›n ise ba¤›m-
l› de¤iflken olarak al›nd›¤› regresyon analizinde e¤im katsay›s› beta de¤erini verir.

Beta de¤erinin hesaplanmas› ve kullan›m› ile ilgili olarak http://investexcel.net/367/calcu-
late-stock-beta-with-excel internet adresinden yararlanabilirsiniz.

Beta katsay›s›, halka aç›k olmayan iflletmeler için benzer risk özelli¤ine sahip
iflletmelerin beta katsay›lar›n›n ortalamas› al›narak elde edilebilir. Seçilecek ifllet-
melerin ayn› sektörde olmas› farkl›l›¤› minimuma indirir. 

Beta katsay›lar› zaman içinde iflletme geliflimini sürdürdükçe ve sermaye yap›-
s›n› de¤ifltirdikçe dalgalan›rlar. Yüksek beta katsay›s›na sahip iflletmelerde iflletme
riski ve/veya finansal risk oldukça fazlad›r. Nakit ak›mlar›n›n ekonomik faktörlere
duyarl›l›¤› yüksek, borçlulu¤u fazla, sermaye yo¤un sektörlerde beta katsay›s› de-
¤erleri de yüksektir. 

‹flletme riski ve finansal risk hakk›nda detayl› bilgiye Osman Okka’n›n Finansal Yönetim
Teori ve Çözümlü Problemler (Ankara, 2010) kitab›ndan (s.411-412) eriflebilirsiniz.

Beta katsay›s›, piyasa risk primi ve risksiz faiz oran›n› tan›mlamak için gerekli
bilgilere sahip olundu¤una göre art›k sermaye varl›kl›klar› fiyatlama modeliyle öz
kaynak maliyetini hesaplayabiliriz. Risksiz faiz oran› %6,  piyasa risk primi (piyasa
getirisi ile risksiz faiz oran› aras›ndaki fark) %4 olan örnek bir durumda 0, 78 be-
taya sahip bir iflletme için öz kaynak maliyeti (ke) afla¤›daki gibi hesaplanabilir:

ke = 0,06+ (0,04 * 0,78)
ke = 0,0912
ke = %9

SVFM yaklafl›m›nda büyüme tahminleri yap›lmas›na gerek yoktur ve piyasan›n
anl›k etkinli¤i yerine uzun periyotlar süresindeki fiyatlar›na dayanan getiri oranla-

Beta =
Kovaryans

Varyans
(Hisse S., Piyasa E.)

(Piyassa E.)

(Hisse S., Piyasa E.)
HisKovaryans =

Getiri sse S. Hisse S. Piyasa E.- Ort. Getiri * Getiri - O( )∑ rrt. Getiri

Örneklem Büyüklüğü -1

Varya

Piyasa E.( )

nns =
Getiri - Ort. Getiri

(Piyasa E.)
Piyasa E. Piyasaa E.

Örneklem Büyüklüğü -1
( )∑

2
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r› kullan›l›r. SVFM modeli özellikle düzenli kâr pay› ödemesinde bulunmayan ifl-
letmelerin öz kaynak maliyetini hesaplamaya olanak sa¤lamas› ve riski aç›k bir fle-
kilde uyarlamas› bak›m›ndan avantaj sa¤lar. Modelde piyasa getirisini ifade etmek
için kullan›lan temsilci endekslerin ekonomideki risk faktörlerini tam olarak yans›-
tamayaca¤› elefltirilmektedir.

Herhangi bir iflletme için risksiz faiz oran›n›n, piyasa risk priminin ve iflletme beta katsa-
y›s›n›n de¤iflimi durumlar›nda iflletmenin öz kaynak maliyeti üzerinde nas›l bir etki mey-
dana gelecektir?

Adi Hisse Senetlerinin Maliyeti
Adi hisse senetlerinin maliyeti iflletme ortaklar›n›n bekledikleri getiri oran› olarak
ifade edilir. Adi hisse senetlerinin maliyeti temelde gelecekte gerçekleflecek kâr
pay› ak›mlar›na ba¤l› olarak belirlenir. Adi hisse senedi ihrac› ile sa¤lanacak fonla-
r› hisse senedi sahiplerine ödenecek kâr pay› ödemelerinin bugünkü de¤erine eflit-
leyen iskonto oran›, adi hisse senedi maliyetini ifade etmektedir. 

Piyasaya arz edilen hisse senedinin sat›fl fiyat› iflletmenin sa¤lad›¤› fonlar› gös-
termesine karfl›n, her zaman iflletmenin sa¤lad›¤› fonlar sat›fl fiyat›na eflit olmaya-
bilir. Bunun nedeni hisse senetlerinin ç›kar›m ve sat›fl maliyetlerinin bulunmas›d›r.
Bu faktör de göz önüne al›narak, adi hisse senedinin maliyeti piyasa koflullar›n›
içerecek flekilde hesaplanabilir.

Örne¤in, T20 tutar›nda bir hisse senedi ihrac›nda T1’lik ç›kar›m maliyeti oldu-
¤unu kabul edelim. Bu durumda iflletme  hisse senedi arz›ndan T19 nakit girifli el-
de edecektir. Hisse senedinin sürekli olarak (büyüme göstermeyen) T2 tutar›nda
y›ll›k kâr pay› ödemesi gerçeklefltirece¤ini kabul edersek, adi hisse senedinin ma-
liyeti afla¤›da gösterildi¤i flekilde hesaplanacakt›r:

Da¤›t›lmam›fl Kârlar›n Maliyeti
‹flletmeler için en önemli uzun vadeli sermaye kaynaklar›ndan birisi da¤›t›lmam›fl
kârlard›r. ‹flletmelerde elde edilen kârlar› maliyetsiz olarak görmek fleklinde bir ya-
n›lsama mevcuttur. Da¤›t›lmayan kâr paylar›n›n maliyeti; yat›r›mc›lar›n iflletme hisse
senetlerini sat›n al›rken bekledikleri getiri oran›, yani öz kaynak maliyeti olarak dü-
flünülebilir. Bu durum f›rsat maliyetini ifade etmektedir. ‹flletme ortaklar›na da¤›t›lan
fonlar üzerinden gelir vergisi ödeme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Da¤›t›lmayan kâr-
lar›n maliyeti belirlenirken vergilendirme konusuna dikkat edilmelidir. Kâr›n da¤›t›l-
mas› halinde yat›r›mc›lar elde ettikleri fonlar ile alternatif yat›r›mlarda bulunabilirler.
Öyleyse, iflletme ortaklar›n›n ayn› risk düzeyindeki alternatif yat›r›mlardan elde ede-
bilecekleri getiri oran›, da¤›t›lmam›fl kârlar›n maliyeti olarak düflünülebilir.

Amortisman Fonlar›n›n Maliyeti
Literatürde amortisman maliyeti ile ilgili çeflitli görüfller bulunmaktad›r. Amortisman
fonlar›n›n maliyetinin dikkate al›nmamas› gerekti¤i literatürde yer alan görüfllerden
bir tanesidir. Amortisman ile sa¤lanan fonlar›n maliyetinin hisse senedi bafl›na tah-

k = Kâr payı
P -

k = 2
20 -1

= 0,1052 = %

e
0

e

Çıkarım Maliyeti

110,52 olacaktır.

1054.  Ünite  -  Sermaye Mal iyet i  ve  Sermaye Yap›s ›  Karar lar ›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2



min edilen kâr›n, hisse senedinin de¤erine bölünmesiyle bulunan de¤er oldu¤u
söylenebilmektedir. Genellikle, amortisman fonlar›n›n bir f›rsat maliyetine sahip ol-
du¤u kabul edilir. ‹flletmenin a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti veya da¤›t›lmam›fl
kârlar›n maliyeti amortisman fonlar›n›n f›rsat maliyeti olarak ele al›nabilir.

Da¤›t›lmam›fl kârlar›n ve amortisman fonlar›n›n iflletmenin yararlanabilece¤i maliyetsiz
kaynaklar olarak kabul edilmesi do¤ru de¤ildir. Bu kaynaklar›n maliyeti konusunda çeflit-
li görüfller ortaya ç›km›flt›r.

‹mtiyazl› Hisse Senetlerinin Maliyeti
‹mtiyazl› hisse senetlerinin iflletme kâr›ndan öncelikli sabit miktarda y›ll›k ödeme-
ler gerektirmesi borç finansman›yla benzerlik oluflturur. Ödemelerin baz› zaman-
larda ertelenmesi ise öz kaynak benzeri bir özellik olarak görülür. ‹mtiyazl› hisse
senetleri melez finansman araçlar› olarak kabul edilmektedir. ‹mtiyazl› hisse se-
netlerinin maliyeti afla¤›daki eflitlikle hesaplanabilir.

Formülde “Pi” imtiyazl› hisse senedi fiyat›n›, “D1” y›ll›k kâr pay› ödemesini,
“kp” ise yat›r›mc›lar›n bekledikleri getiri oran›, yani imtiyazl› hisse senedinin mali-
yetini ifade etmektedir.

T150 de¤erinde ve yat›r›mc›s›na y›ll›k T18 sabit kâr pay› ödemesi sa¤layan bir im-
tiyazl› hisse senedinin sermaye maliyeti;

olacakt›r.

BORÇ MAL‹YET‹
Borç maliyeti, iflletme ve kredi sa¤layacaklar›n talep edecekleri getiri oran›d›r.
‹flletmenin mevcut yükümlülüklerinin faiz oranlar›, borç maliyetinin hesaplanma-
s›nda kullan›lmaz. Bu oranlar sadece borçlar sa¤land›¤› zamandaki maliyetini
gösterir. Ancak borçlanma maliyetlerinin zaman içinde de¤iflmeyece¤i varsay›l›r-
sa, geçmiflte kullan›lan borç kaynaklar›n›n maliyeti dikkate al›n›r. Borç maliyeti
yeni borçlanmalarda iflletmenin ödeyece¤i faiz oran›d›r ve piyasalar üzerinden
gözlemlenebilir. 

Piyasa faiz oranlar›, temerrüt riski ve vergi matrah›ndan düflülebilme avanta-
j› borç maliyeti üzerinde önemli etkilere sahiptir. Menkul k›ymet piyasalar›nda ifl-
lem gören ve ifllem görmeyen borç olmak üzere iki tür borç sermayesi bulunur.
Banka kredileri gibi birçok borç kayna¤› düzenli olarak piyasalarda ifllem görmez
ve tekrar fiyatlanmazlar. Bu tür piyasada ifllem görmeyen borçlar›n maliyeti piya-
sada ifllem gören benzer özelliklere sahip menkul k›ymetlerin getiri oranlar› üze-
rinden belirlenebilir.

Geçmiflte tahvil ihraç etmifl bir iflletme, tahviller ikincil piyasada ifllem görüyor-
sa,  borç sermayesinin maliyetini piyasada oluflan cari fiyatlar üzerinden hesapla-
d›¤› “vadeye kadar getiri” ile bulabilir. Hesaplanan vadeye kadar getiri iflletme-
nin mevcut borç sa¤lay›c›lar›n›n yat›r›mlar›ndan bekledikleri getiri oran›n› ifade et-
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Hem borç hem öz kaynak
sermayesinin özelliklerini
içeren imtiyazl› hisse
senedinden yat›r›mc›lar›n›n
bekledikleri getiri oran›
imtiyazl› hisse senetlerinin
maliyetini ifade eder.

Borç Maliyeti: Borçlanma
durumunda karfl›l›k olarak
iflletmeden talep edilecek
olan ve borç menkul
k›ymetlerinin vadeye kadar
getirisi ile aç›klanan
orand›r.

Temerrüt Riski: Sa¤lanan
fonlar için vadesinde faiz ya
da anaparan›n ödenmeme
riskini ifade eder.

Vadeye Kadar Getiri:
Tahvillerde anapara ve faiz
ödemelerinin bugünkü
de¤erini tahvilin piyasa
fiyat›na eflitleyen iskonto
oran›d›r.

Ö R N E K



mesinin yan›nda, yeni borç ihraçlar›ndaki beklenen getiri oran›n›n da iyi bir tah-
minidir. E¤er tahviller ikincil piyasada ifllem görmüyorsa piyasadaki benzer özel-
liklere sahip baflka bir iflletmenin tahvilleri üzerinden hesaplanan vadeye kadar ge-
tiri kullan›labilir.

Vadeye kadar getiri konusunda Ramazan Aktafl vd.’nin Finans Matemati¤i (Ankara 2009)
kitab›ndan (s.120-125) yararlanabilirsiniz.

Tahvilin gelecekteki anapara ve faiz ödemelerinin bugünkü de¤erini, tahvilin
piyasa fiyat›na eflitleyen oran (kd) vadeye kadar getiriyi verir. 

Ci = Tahvilin y›ll›k kupon (faiz) ödemesi
P0 = Tahvilin cari piyasa fiyat›
P = Tahvilin nominal de¤eri (ana para ödemesi)
kd = Vadeye kadar getiri (vergi öncesi borç maliyeti)
n = Vadeye kalan y›l say›s›

Vadeye kadar getirinin bulunmas›nda do¤rusal enterpolasyon yönteminden ve-
ya finansal hesap makinelerinden yararlan›labilir. Do¤rusal enterpolasyon yöntemi
ve vadeye kadar getiri hakk›nda ilave bilgiler kitab›m›z›n üçüncü ünitesinde yer al-
maktad›r.

Bir iflletmenin finansman ihtiyac›n› karfl›lamak için daha önceden ihraç etmifl ol-
du¤u T100 nominal de¤erli ve nominal de¤er üzerinden y›ll›k %7 faiz ödenmesi-
ni gerektiren tahvilinin piyasada ifllem gören fiyat› T90 ise ve son kupon ile ana-
para ödeme tarihine 3 y›l kalm›fl oldu¤u kabul edilirse, bu tahvil esas al›narak ifl-
letmenin borç maliyeti afla¤›da gösterildi¤i flekilde hesaplanabilir:

Ci = 100 * 0,07 = T7
P0 = T90
P = T100
n = 3
kd = ?

kd için deneme-yan›lma yöntemi izlenerek tahville ilgili faiz ve anapara ödeme-
lerinin tahvilin piyasa de¤erine eflitleyen iskonto oran› bulunur. ‹skonto oran› art-
t›kça tahvil de¤eri azalmaktad›r. Muhtemel oranlar içerisinde en yak›n de¤ere %11
ve %12 oranlar› ile ulafl›labilece¤i görülmüfltür. %12 denendi¤inde eflitli¤in de¤eri
negatif T1,79; %11 denedi¤inde pozitif T0,20 bulunmaktad›r. Bu durumda kd’nin
%11’den büyük %12’den küçük bir de¤er alaca¤› anlafl›l›r.
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Vadeye kadar getirinin do¤rusal enterpolasyon yöntemiyle hesaplanmas› afla¤›-
da gösterilmifltir:

‹flletmenin sahip oldu¤u borçla ilgili menkul k›ymetin piyasa fiyat›ndan yarar-
lanarak hesaplanan vadeye kadar getiri, vergi öncesi borç maliyetini gösterir. ‹fllet-
me için borç ödemelerinin vergiden düflülebilmesi bir avantajd›r ve maliyeti azal-
t›c› etki yapar. A¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti hesaplamalar›nda iflletmenin yü-
kümlü oldu¤u vergi oran› ile hesaplama yap›larak borcun bu avantaj›n›n maliyet
üzerindeki etkisini de dikkate almak amac›yla vergi sonras› borç maliyeti [borç ma-
liyeti * (1 - vergi oran›)] saptan›r.

Örne¤imizdeki tahvilin vadeye kadar getirisi (borcun vergi öncesi maliyeti)
%11,1 olarak hesaplanm›flt›. Bu durumda %20 vergi oran› ile borcun vergiden son-
raki maliyeti;

%11,1 * (1 - 0,2) = %8,88 olmaktad›r.

A⁄IRLIKLI ORTALAMA SERMAYE MAL‹YET‹
A¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti (AOSM) iflletmenin sermaye maliyetini gösterir
ve iflletmenin kulland›¤› çeflitli borç ve öz kaynak yat›r›mc›lar›n›n tahsis ettikleri
fonlar karfl›l›¤›nda bekledikleri getirilerin a¤›rl›kl› ortalamas› al›narak hesaplan›r.
A¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti, iflletmenin varl›klar›yla efl risklili¤e sahip alter-
natif yat›r›mlar›n maliyetidir. ‹flletmenin mevcut olan varl›klar› ile ayn› oldu¤u ka-
bul edilen yeni varl›klar›n de¤erlemesinde kullan›l›r.

Bir iflletmeye fon sa¤layanlar sadece hisse senetleri sahipleri olur ise, di¤er bir
ifade ile iflletme borç kullanm›yorsa iflletmenin sermaye maliyeti öz kaynaklardan
beklenen getiri oran› kadar olur.  ‹flletmeler sadece öz kaynaklarla de¤il az ya da
çok borç kaynaklar›ndan da faydalan›rlar. Risk farkl›l›klar›ndan yararlanmak için
iflletmeler farkl› sermaye bileflenleri kullanmaktad›rlar. Yararlan›lan farkl› menkul
k›ymetler için beklenen getiri oranlar› eflit olmad›¤›ndan, iflletmenin tüm sermaye
bileflenlerinin maliyetlerinin büyüklükleri ile a¤›rl›kland›rma yoluna gidilerek a¤›r-
l›kl› ortalama sermaye maliyetinden yararlan›l›r.  A¤›rl›kl› ortalama sermaye mali-
yetinin belirlenmesinde, sermaye bileflenlerinden borcun, vergi avantaj›n›n hesaba
kat›lmas› gereklidir. 

A¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti iflletmenin yat›r›mlar›nda ihtiyaç duydu¤u
kaynaklar›, yani sermaye yap›s›n› dikkate almas› bak›m›ndan önemlidir. Bunun
tersi olarak örne¤in bir iflletmenin %8 maliyetli borç ile finansman sa¤lad›¤› ve %10
beklenen getirili projelere yat›r›m yapt›¤› bir y›l düflünelim. Sonraki y›lda ise ifllet-
me %13 getirili yat›r›m alternatiflerine sahip olsun ve o y›lda sermaye yap›s› hede-
fine ba¤l› kalmak için hisse senedi ile %15.3 maliyet ile finansman sa¤lans›n. ‹kin-
ci senedeki yat›r›m projeleri, getirilerinden fazla maliyetleri oldu¤u için reddedile-
cektir. Böyle bir karar verilmesi durumunda iflletmenin %10 getirili projeleri uygu-
lamas›, ancak %13 getirili projeleri kabul etmemesi çeliflki yaratmaktad›r. Tam ter-
si durumda ilk y›lda hisse senedi, ikinci y›lda borç ile finansman sa¤lan›rsa ilk y›l-
da bütün yat›r›m projeleri reddedilecek, ikinci y›ldakilerin ise hepsi kabul edile-

k = 0,11+ %11 denendiğinde eş itliğin değeri
%11 ded nnendiğinde eş itliğin değeri - %12 denendiğinde eşş itliğin değeri

k = 0,11+ 0,2
0, 2 -d
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cektir. Dolay›s›yla hangi tür finansman sa¤land›¤›na ba¤l› olarak yat›r›m kararlar›-
n›n al›nmas› do¤ru bir uygulama olmayacakt›r. Bu nedenle iflletme yöneticileri ser-
maye bütçelemesi kararlar›nda iflletmenin sadece o y›lda sa¤lad›¤› kaynak maliye-
tini de¤il, iflletmenin tüm finansman kaynaklar›n›n a¤›rl›kl› ortalama sermaye mali-
yetini dikkate almal›d›rlar.

A¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti sermaye bileflenlerinin a¤›rl›klar› ve maliyet-
lerinin (beklenen getiri oranlar›n›n) çarp›lmas› ve elde edilen tutarlar›n toplanma-
s› ile bulunur.

kd : Vergi öncesi borç maliyeti
wd : Borcun a¤›rl›¤›
ks : Adi hisse senetlerinin maliyeti
ws : Adi hisse senetlerinin a¤›rl›¤›
kp : ‹mtiyazl› hisse senetlerinin maliyeti
wp : ‹mtiyazl› hisse senetlerinin a¤›rl›¤›
kr : Da¤›t›lmam›fl kârlar›n maliyeti
wr : Da¤›t›lmam›fl kârlar›n a¤›rl›¤›
ka : Amortisman fonlar›n›n maliyeti
wa : Amortisman fonlar›n›n a¤›rl›¤›

Sermaye Bileflenlerinin A¤›rl›klar›n›n Hesaplanmas›
Sermaye bileflenlerinin a¤›rl›klar›; bilançoda yer alan muhasebe de¤erlerine gö-
re, cari piyasa de¤erlerine göre ve iflletme yönetiminin hedef sermaye yap›s› kul-
lan›larak üç flekilde hesaplanabilir. Yeni yap›lan çal›flmalarda iflletmelerin büyük
ço¤unlu¤unun a¤›rl›klar›n› hedef sermaye yap›lar›na göre oluflturduklar› belirtil-
mifltir. A¤›rl›klarda hedef sermaye yap›s› kullan›m› yaklafl›m›n›n, gelecekteki ifl-
letme yat›r›mlar›n›n finansman fleklini daha iyi aç›klamas› bak›m›ndan uygun
olaca¤› kabul edilmektedir. E¤er iflletme d›fl›nda sermaye maliyeti hesaplanmas›
gerekiyorsa ve iflletmenin hedef sermaye yap›s›n›n ne oldu¤unu ö¤renme imkâ-
n› bulunmuyorsa bilanço veya piyasa de¤erleri üzerinden hesaplanan a¤›rl›klar
kullan›labilir. Bu iki yaklafl›m içerisinde ise piyasa de¤erlerinin kullan›m› daha
uygun olur. Çünkü iflletmelerin piyasa de¤erleri defter de¤erlerinin birkaç kat›n-
dan daha fazla olabilmektedir. Halka aç›k olmayan iflletmeler için, zorunluluk
nedeniyle, defter de¤erleri üzerinden öz kaynak ve borçlar›n a¤›rl›k hesaplama-
s› yap›labilir. 

A¤›rl›klar›n oluflturulmas›nda iflletmenin hedef sermaye yap›s› dikkate al›n›r. Hedef ser-
maye yap›s› bilinmiyor ise kaynaklar›n piyasa de¤erleri kullan›l›r. E¤er piyasa de¤erleri-
nin de saptanmas› mümkün olmuyorsa kaynaklar›n defter de¤erleri üzerinden a¤›rl›klar
belirlenir.

Piyasa de¤erlerine dayal› a¤›rl›klarda sermaye bileflenlerinin piyasa fiyatlar›na
dayanarak iflletmenin finansman›nda ne kadar a¤›rl›¤a sahip olduklar› bulunur. Öz
kaynaklar için, ç›kar›lm›fl hisse senedi âdeti ile hisse senedinin piyasa fiyat›n›n çar-
p›m› yap›l›r. Uzun vadeli borçlar için ise ç›kar›lm›fl tahvil âdeti ile tahvil fiyat›n›n
çarp›m› fleklindedir. E¤er farkl› tahvil ihraçlar› gerçekleflmifl ise bu ifllem her tahvil
için uygulan›r; daha sonra elde edilen tutarlar toplanarak uzun vadeli borç mikta-
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r› bulunur. Piyasalarda ifllem görmeyen borçlar için piyasadaki benzer bir borç
menkul k›ymeti için hesaplanacak vadeye kadar getiri oran› ile iflletme borçlar› is-
konto edilerek, piyasada ifllem görmeyen borcun piyasa de¤eri elde edilir. K›sa va-
deli borçlarda çok fazla fark olmayaca¤› için bu borçlar›n defter de¤erlerinin piya-
sa de¤erlerine eflit oldu¤u kabul edilebilir. 

Tüm sermaye bileflenlerinin tutarlar› belirlendikten sonra her bir bileflen topla-
n›r ve bu toplam içerisinde düzeylerine dayanarak sermaye bileflenlerinin a¤›rl›k-
lar› tespit edilir. Örne¤in, öz kaynaklar›n piyasa de¤eri 500.000 ve borçlar›n de¤er
300.000 ise sermaye bileflenleri toplam› 800.000 olur ve 500.000/800.000 (%62.5)
öz kaynaklar›n a¤›rl›¤›; 300.000/800.000 (%37.5) borçlar›n a¤›rl›¤›d›r. Öz kaynaklar
kapsam›ndaki amortisman fonlar›, da¤›t›lmam›fl kârlar, adi hisse senetleri, imtiyaz-
l› hisse senetleri gibi kaynaklar›n maliyetlerinin farkl› oldu¤u kabul edilirse her bir
bileflenin öz kaynak içerisindeki miktar› dikkate al›narak a¤›rl›klar›n›n hesaplan-
mas› gerekir.

‹mtiyazl› hisse senedi bulunmayan, yükümlü oldu¤u vergi oran› %20 olan,  borç/öz kaynak
oran› 1 ve amortisman fonlar›n›n, da¤›t›lmam›fl kârlar›n ve adi hisse senetlerinin maliyet-
lerinin eflit olarak %25 kabul edildi¤i bir iflletmede a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti
%19 ise vergi öncesi borç maliyetini hesaplay›n›z?

A¤›rl›kl› Ortalama Sermaye Maliyeti Kullan›m› ‹çin 
Gerekli Koflullar
Sermaye maliyeti gerçekte yat›r›m›n riskine ba¤l›d›r. Sermaye bütçelemesinde,
a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti kullan›labilmesi için iflletmenin mevcut de¤er-
leme iliflkilerini etkilemeyecek yat›r›m projelerini uyguluyor oldu¤u kabul edilir.
Örne¤in, yat›r›m projelerinin finansman fleklinin cari sermaye yap›s›n› de¤ifltirme-
yece¤i varsay›m›na dayanarak a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti esas al›nabilir.
Uzun vadede hedef sermaye yap›s›nda önemli de¤ifliklikler olmuyorsa sadece k›-
sa vadedeki sapmalar›n olmas› bu varsay›m› etkilemeyecektir. A¤›rl›kl› ortalama
sermaye maliyetinin kullan›labilmesi için bir di¤er varsay›m iflletmenin var olan fa-
aliyetleri ile ayn› sistematik riske sahip yat›r›m projelerini de¤erlendirmesidir. Kü-
çük ölçekli ve yenileme yat›r›mlar›nda bu varsay›mlar sa¤lanabilse de ürün gelifl-
tirme amaçl› büyük ölçekli yat›r›mlar için geçerli olmas› mümkün de¤ildir. Yine de,
risklili¤i farkl› yat›r›mlar›n de¤erlendirmesinde, a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti
iflletme yat›r›mlar›n›n ortalama riskini gösterdi¤i için iyi bir bafllang›ç noktas› ola-
bilir. Her yat›r›m için uygun de¤ildir; ancak yat›r›mlar›n göreceli riskini dikkate ala-
rak pozitif veya negatif yönde uyarlama de¤ifliklikler yap›labilir. A¤›rl›kl› ortalama
sermaye maliyeti iflletmenin toplam sermaye maliyetini gösterir. Bu nedenle a¤›rl›kl›
ortalama sermaye maliyeti iflletme de¤eri hesaplan›rken gelecekte beklenen faali-
yetlerden iflletmeye nakit ak›mlar›n›n iskonto edilmesinde kullan›l›r.

A¤›rl›kl› Ortalama Sermaye Maliyetini Etkileyen Faktörler
A¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti, iflletmenin kontrolü d›fl›nda ve iflletmenin kon-
trolü alt›nda olan birçok faktörden etkilenir. Faiz oranlar›n›n düzeyi, piyasa risk
primi ve vergi oran› iflletmenin kontrolünde olmayan en önemli üç faktördür. ‹fl-
letme, sermaye maliyetini, kontrolünde olan sermaye yap›s› politikas›, kâr pay› po-
litikas› ve yat›r›m politikas› ile etkileyebilir.

Faiz Oranlar›n›n Düzeyi: E¤er ekonomideki faiz oranlar› artarsa sermaye ma-
liyeti yükselir. Çünkü iflletmeler borç sermayesini elde etmek için tahvil sahipleri-
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ne daha fazla faiz ödemesi yaparlar. Ayr›ca sermaye varl›klar› fiyatland›rma teori-
sine göre hisse senetlerinin fiyatlar› da faiz oran›na ba¤l›d›r. Faiz oranlar›nda dü-
flüfl olmas› durumunda hem borç hem öz kaynak maliyetinin azalmas› iflletmeleri
yat›r›ma teflvik edecektir.

Piyasa Risk Primi: Hisse senetlerine özgü riskler ve yat›r›mc›lar›n riskten kaç›n-
mas› piyasa risk primini belirler. Piyasa risk primi, öz kaynak maliyetini do¤rudan
ve borç maliyetini ikame etkisiyle de¤ifltirerek a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti-
ni etkiler.

Vergi Oran›: Vergi oran›, iflletmeler daha uygun oranlar için hükümetler üzerin-
de bask› yapabilseler de, büyük ölçüde iflletmelerinin kontrolünün d›fl›ndad›r ve
borç maliyetinin hesaplanmas›nda kullan›ld›¤›ndan sermaye maliyeti üzerinde
önemli etkiye sahiptir. Vergi oran›, ayr›ca sermaye kazanc›n›n göreceli olarak da-
ha az vergilendirilmesi gibi durumlarda hisse senetlerine olan talebi artt›rarak öz
kaynak maliyetinin düflürülmesini sa¤layabilir.

Sermaye Yap›s› Politikas›: Vergi sonras› borç maliyeti, öz kaynak maliyetinden
daha düflüktür.  E¤er iflletme daha çok borç daha az öz kaynak kullanmaya yöne-
lirse, a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti azal›fl e¤ilimi gösterir. Ancak, borç kulla-
n›m›ndaki art›fl, hem borçlar›n hem de öz kaynaklar›n risklili¤ini, dolay›s›yla mali-
yetlerini artt›rarak sermaye yap›s›ndaki de¤ifliminin sermaye maliyeti üzerindeki
etkisini dengeleyebilir.

Kâr Pay› Politikas›: Kâr da¤›t›m oran› yüzdesindeki de¤iflimler öz kaynaklardan
beklenen getiri oran›n› etkileyerek, sermaye maliyetinin de¤iflmesine neden olabi-
lir. ‹flletmenin kâr da¤›t›m oran› çok yüksek ise yeni yat›r›mlar›n›n finansman› için
hisse senedi ç›karmas› gereklidir. Bu durumda karfl›lafl›lan ç›kar›m maliyetleri ser-
maye maliyetini etkileyecektir.

Yat›r›m Politikas›: Sermaye maliyeti tahmin edilirken iflletmenin hisse senetleri
ve tahvillerinden beklenen getiri oranlar› kullan›l›r. Bu oranlar iflletmenin sahip ol-
du¤u varl›klar›n›n riskini yans›t›r. ‹flletmelerin genellikle ayn› risklili¤e sahip yat›-
r›mlarda bulundu¤u varsay›l›r; ancak, iflletme yat›r›m politikas›n› önemli ölçüde
de¤ifltirebilir. Örne¤in, iflletme yeni ifl kollar›na yat›r›m yapmaya bafllad›ysa, marji-
nal sermaye maliyeti de bu ifl kollar›n›n riskini yans›tacak flekilde farkl›laflaca¤›n-
dan a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti de¤iflir. 

SERMAYE YAPISI
‹flletmede, çeflitli sermaye kaynaklar› kullanarak oluflturulan bileflim sermaye ya-
p›s› olarak adland›r›l›r. ‹flletme piyasa de¤erini maksimize edecek sermaye yap›s›-
n› belirlemeye çal›fl›r. 

Sermaye yap›s›n›n oluflturulmas›nda iflletmenin mevcut borç/öz kaynak yap›s›,
iflletme yat›r›mlar›n›n niteli¤i ve piyasa koflullar› belirleyici özellik gösterir. ‹flletme-
nin ne oranda borçlu oldu¤u, borçlar›n vadesi gibi durumlar› gösteren mevcut
borç/öz kaynak yap›s› unsurlar›n›n yan›nda, iflletmenin yat›r›mlar›n›n vadesi ve ge-
tirisini ifade eden yat›r›mlar›n niteli¤i ve beklenen enflasyon, ekonomik birimlerin
borçlanma gereksinimi gibi piyasa koflullar› iflletmenin sermaye maliyeti, dolay›s›y-
la sermaye yap›s› üzerinde etkili olur. 

Sermaye yap›s› kararlar›, en basit haliyle borç ve öz kaynak aras›nda yap›lacak
seçimden oluflur. Borç sermayesi genellikle öz kaynak finansman›na göre daha az
maliyetlidir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, borç sa¤lay›c›lar›n›n kendileri-
ne yap›lacak ödemelerde hisse senedi sahiplerinden öncelikli olmalar›, yani daha
az risk üstlenmeleridir. Di¤er nedenler; vergi hesaplanmas›nda borç ödemelerinin
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için kulland›¤› kaynaklar›n
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masraf olarak düflülebilmesi ve öz kaynak finansman›nda ç›kar›m maliyetlerinin
daha yüksek olmas›d›r. Borç görece düflük maliyetlidir. Ancak belli limitler dâhi-
linde kullanabilir. Çünkü borç, verenler aç›s›ndan az riskli bir yat›r›m oldu¤u hal-
de borç alan yani iflletmeler aç›s›ndan yüksek risk üstlenilmesine yol açabilir. Borç
finansman›n›n sermaye yap›s› içerisinde a¤›rl›¤›n›n artmas›, iflletmenin nakit ak›m-
lar›ndan öncelikli pay alma hakk›na sahip olmayan öz kaynak yat›r›mc›lar›na ya-
p›lacak ödemelerdeki belirsizli¤i, dolay›s›yla öz kayna¤›n maliyetini artt›r›r. Serma-
ye yap›s›ndaki artan borç finansman› e¤ilimi iflas ihtimalini ortaya ç›kard›¤›ndan
borç maliyeti de art›fl gösterir. 

Sermaye yap›s› kararlar› verilirken sadece sermaye maliyetinin düflürülmesine
de¤il, ayn› zamanda iflletmenin finansal riskinin düflürülmesini de dikkate alarak
uygun bir borç/öz kaynak dengesi belirlenmeye çal›fl›lmal›d›r. Kabul edilebilir risk
düzeyinde a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetinin en düflük düzeyde gerçeklefltiril-
mesine olanak veren sermaye yap›s› oluflturulmal›d›r. 

Sermaye yap›s›n› oluflturan öz kaynak ve borç unsurlar›n› karfl›laflt›r›n›z.

SERMAYE YAPISI VE A⁄IRLIKLI ORTALAMA 
SERMAYE MAL‹YET‹ ‹L‹fiK‹S‹
Sermaye yap›s› kararlar›n›n sermaye maliyeti ve buna ba¤l› olarak iflletme de¤eri
üzerindeki etkisini aç›klayan çeflitli görüfller bulunmaktad›r. Bu görüfller kapsa-
m›nda Net Gelir, Net Faaliyet Geliri, Geleneksel Görüfl ve Modigliani-Miller yakla-
fl›mlar› sermaye yap›s› ile ilgili klasik görüfller olarak da s›n›fland›r›l›rlar. Net Gelir
ve Geleneksel Görüfl yaklafl›mlar›nda sermaye yap›s›ndaki de¤iflimler ile a¤›rl›kl›
ortalama sermaye maliyetini etkilemek mümkün olurken, Net Faaliyet Geliri ve
Modigliani-Miller yaklafl›mlar›nda a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti sermaye ya-
p›s› kararlar›ndan ba¤›ms›zd›r.

A¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti (ka) iflletmenin sermaye yap›s›ndaki çeflitli
bileflenlerin maliyetini a¤›rl›klar›n› dikkate alarak aç›klayan ve iflletmeye nakit
ak›mlar› için uygun olan iskonto oran› olarak tan›mlanabilir. ‹skonto oran› nakit
ak›mlar›n›n indirgenmesinde kullan›ld›¤›ndan ve de¤er aras›nda ters yönde bir ilifl-
ki oldu¤undan a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti düflürülerek iflletme de¤eri artt›-
rabilir. Bu yüzden bir sermaye yap›s› di¤er bir sermaye yap›s›na göre daha az a¤›r-
l›kl› ortalama sermaye maliyeti sunuyor ise tercih edilebilir olmaktad›r. Yani opti-
mal sermaye yap›s›n› oluflturmak için iflletmedeki farkl› borç/öz kaynak oranlar›n-
daki öz kaynak maliyeti (ke) ve borç maliyeti (kd) ile a¤›rl›kl› ortalama sermaye
maliyetine dikkat edilmesi gereklidir. 

Net Gelir Yaklafl›m›
Net Gelir Yaklafl›m› bir iflletmenin sermaye yap›s›n›n iflletme de¤eri üzerinde et-
kisi oldu¤unu savunur. ‹flletmenin sermaye yap›s› içerisinde borç kayna¤›n›n pay›
artt›kça, a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetinin düflece¤ini aç›klar. Borç, yat›r›mc›-
lar aç›s›ndan daha az riskli oldu¤undan genellikle öz kaynaktan daha az maliyetli-
dir. Bu nedenle a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetinin düflürülmesine olanak sa¤-
lar. ‹flletme de¤erinin yükseltilmesi için borç kullan›m› maksimize edilmelidir. Net
Gelir Yaklafl›m’›na göre sermaye yap›s›ndaki de¤iflimlerin a¤›rl›kl› ortalama serma-
ye maliyeti üzerindeki etkisi fiekil 4.1’de gösterilmifltir.
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Sermaye yap›s› ile ilgili
klasik görüflleri Net Gelir,
Net Faaliyet Geliri,
Geleneksel ve Modigliani-
Miller yaklafl›mlar› oluflturur.

Net Gelir Yaklafl›m›:
Sermaye yap›s› içerisinde
borç kayna¤›n›n pay›
artt›kça a¤›rl›kl› ortalama
sermaye maliyetinde azal›fl
yaflanaca¤›n› belirten
yaklafl›md›r.



Net Faaliyet Geliri Yaklafl›m›
Net Faaliyet Geliri Yaklafl›m›’nda sermaye yap›s›n›n iflletme de¤erini etkilemedi-
¤i ifade edilir. Bu yaklafl›mda iflletme için optimal bir sermaye yap›s› yoktur. Çün-
kü finansman kararlar› a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti üzerinde bir de¤iflikli¤e
sebep olmaz. ‹flletme de¤eri sermaye yap›s› yerine faaliyet gelirleri ve iflletme ris-
kine ba¤l›d›r. Sermaye yap›s›ndaki de¤iflimler borç ile öz kaynak aras›nda risk ve
getiri uyarlanmas› ile sonuçlanarak, toplamda iflletmenin risklili¤ini de¤ifltirmez. ‹fl-
letme daha az maliyetli oldu¤u için borç kayna¤›na a¤›rl›k verdi¤inde, finansal risk
artt›fl›yla öz kaynak maliyeti yükselir. Çünkü hissedarlar yükselen risk için getiri ta-
lep ederler. Öz kaynak maliyetindeki art›fl, borcun etkisini dengeleyerek a¤›rl›kl›
ortalama sermaye maliyetinin sabit kalmas›n› sa¤lar. Net Faaliyet Geliri Yaklafl›-
m›’na göre iflletmenin farkl› sermaye yap›lar›nda ayn› a¤›rl›kl› ortalama sermaye
maliyetine sahip olmas› fiekil 4.2’de gösterilmektedir.

Geleneksel Görüfl
‹flletmede a¤›rl›kl› ortalama sermaye yap›s›n›n minimize edildi¤i bir optimal sermaye
yap›s›n›n bulundu¤u geleneksel görüflte belirtilir. Geleneksel Görüfl, ›l›ml› miktarda
borç kullan›m›n›n düzenli faiz ödemelerinin oluflturdu¤u finansal risk nedeniyle öz
kaynak maliyetini artt›raca¤›n› söylemektedir. Ancak bu art›fl›n çok yüksek düzeyde
olmayaca¤›n› ifade eder. ‹flletme borç oran›n› artt›rd›¤›nda önce yavafl bir biçimde öz
kaynak maliyeti artar. Daha sonra afl›r› borçluluk oranlar›na ulafl›ld›¤›nda ise öz kay-
nak maliyetinde oldukça yüksek bir art›fl gözlenir. Afl›r› borçluluk düzeylerinde borç
kayna¤› sa¤layanlar da kendilerine yap›lacak ödemelerin artan risklili¤ini göz önün-
de bulundurarak daha yüksek maliyet ile fon kulland›racaklard›r. Geleneksel Gö-
rüfl’te öz kaynak maliyetindeki art›fl bir noktaya kadar borcun yaratt›¤› maliyet avan-
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taj›n› karfl›layacak yükseklikte olmaz ve o noktada en düflük a¤›rl›kl› ortalama serma-
ye maliyeti ile maksimum iflletme de¤eri elde edilir. Borcun düflük maliyetli olmas›n-
dan yararlanarak a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetinin azalt›labilmesi, ›l›ml› düzeyler-
deki borç oranlar›nda öz kaynak maliyetinin yavafl bir flekilde yükselifli ve afl›r› borç-
luluk düzeylerinde hem borç hem öz kaynak maliyetindeki h›zlanan art›fl›n a¤›rl›kl›
ortalama sermaye maliyetini yükselifle yöneltmesi fiekil 4.3’te gösterilmifltir.

‹flletmenin nakit ak›mlar› için uygun bir iskonto oran› a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliye-
tidir. ‹skonto oran› ile de¤er aras›nda negatif yönlü iliflki bulunmas› dolay›s›yla AOSM’nin
düflürülmesi halinde iflletme de¤eri artacakt›r.

Modigliani-Miller Yaklafl›m›
Modigliani ve Miller (MM) güçlü varsay›mlar alt›nda, iflletme faaliyetlerinin nas›l
finanse edildi¤inin önemsiz oldu¤unu öne sürmüfllerdir. Mükemmel piyasa koflul-
lar›n› ifade eden varsay›mlar afla¤›da yer almaktad›r:

• Komisyon maliyetleri yoktur.
• Vergi yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
• ‹flas maliyetleri yoktur.
• Yat›r›mc›lar ve iflletmeler efl oranda borçlanabilmektedir.
• Bütün yat›r›mc›lar iflletmenin yat›r›m f›rsatlar› hakk›nda iflletme yöneticileri

kadar bilgiye sahiptir.
• Faiz ve vergi öncesi kâr borç kullan›m› ile etkilenmez.
Modigliani ve Miller’in varsay›mlar› dikkate al›nd›¤›nda sermaye yap›s›n›n nas›l

oluflturuldu¤una ba¤l› olarak iflletme de¤eri etkilenmeyecektir. Bu durumda kald›-
raçs›z iflletmenin a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti (kaKald›raçs›z) ve kald›raç
kullanan iflletmenin a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetinin (kaKald›raçl›) birbirine
eflit olaca¤› fiekil 4.4’de gösterilmektedir.
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Modigliani ve Miller yaklafl›m›n›n temelini oluflturan varsay›mlar gerçekçi olma-
d›¤› yönünde elefltirilse de hangi koflullarda sermaye yap›s›n›n iflletme de¤erine et-
kisi olaca¤›n› göstermesi bak›m›ndan öneme sahiptirler.

Borçla finansmandan yararlanmam›fl bir iflletmede sermaye yap›s› içerisinde borç finans-
man›na yer verilmeye bafllanmas› ve borcun a¤›rl›¤›n›n öz kaynaklar›n a¤›rl›¤›n› geçerek
yüksek düzeylere ulaflmas› durumlar›nda öz kaynak maliyeti, borç maliyeti ve a¤›rl›kl› or-
talama sermaye maliyetinin ne yönde de¤iflece¤ini yorumlay›n›z.

SERMAYE YAPISINI ETK‹LEYEN DURUMLAR
Sermaye yap›s› kararlar› vergi yükümlülükleri, iflas maliyetleri, temsil maliyetleri
ve piyasa zamanlamas› durumlar›na ba¤l› olarak farkl›laflabilmektedir.

Vergi Yükümlülükleri
Modigliani ve Miller 1963 y›l›ndaki çal›flmalar›nda vergi yükümlülü¤ü bulunma-
maktad›r varsay›m›n›n geçerli olmad›¤› durumu analiz ederek, 1958’de yapt›klar›
çal›flmalar›n› gelifltirmifl ve önemli sonuçlar ortaya koymufltur. Faiz ödemelerinin
masraf olarak vergi metrah›ndan düflülebilmesi, ancak hisse senedi sahiplerine
ödenen kâr paylar›nda bu flekilde bir avantaj›n olmamas› iflletmeleri borç kullan›-
m›na teflvik edecektir.  Di¤er varsay›mlar ayn› kalmak flart›yla, borcun vergi avan-
taj›n›n iflletmelerin sermaye yap›lar›nda tamam›yla borç bilefleni kullanma yönün-
de bir tercihe yol açaca¤› Modigliani ve Miller taraf›ndan gösterilmifltir.

Modigliani ve Miller taraf›ndan aç›klanan vergiden düflülebilme avantaj› nede-
niyle iflletmelerdeki borç finansman› sa¤lama yönünde e¤ilim olaca¤› görüflüne da-
ha sonra Merton Miller’›n bu durumun borç ve öz kaynak yat›r›mlar›ndaki farkl› ver-
gilendirme uygulamalar›yla öz kaynak lehine de¤iflebilece¤i görüflü eklenmifltir. 

Borcun vergiden düflülebilme avantaj› nedeniyle iflletmeler için borç finansman› kullan›m›
cazip hale gelebilmektedir.

Hisse senetleri hem kâr pay› kazanc› hem de sat›mdan do¤an sermaye kazanc›
üzerinden iki flekilde vergilendirilir. E¤er hisse senedi hiçbir zaman sat›lmayacak
ise sermaye kazanc› üzerinden al›nacak vergi ödenmeyecektir. Yani borç getirisi-
ne göre hisse senedi getirileri daha az vergilendirilecektir. Miller, düflük vergilen-
dirme avantaj› olmas› halinde borç verme yat›r›m›na k›yasla olmas› gereken risk
priminden daha az›n›n hisse senedi fiyatlar›na yans›yaca¤›n› söylemifltir. Öyleyse
böyle bir durumun meydana gelmesi halinde iflletmeler avantajl› olan hisse senedi
finansman›n› tercih edeceklerdir.

Öz kaynak yat›r›mlar›nda düflük vergilendirilme ya da borcun vergi matrah›ndan
düflülebilme avantajlar›ndan hangisinin iflletme üzerindeki net etkisinin fazla olaca-
¤›n› kesin olarak belirlemek mümkün olmayabilir. Genellikle borç finansman›ndaki
vergiden düflülebilme avantaj›n›n iflletmeler üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip ol-
du¤u kabul edilir. Borç, sermaye kazanc› ve kâr pay› üzerinden uygulanan vergi
oranlar›ndaki de¤iflimlere göre iflletmelerin sermaye yap›s› tercihleri de¤iflebilecektir.

‹flas Maliyetleri
Modigliani ve Miller iflas maliyetleri yoktur varsay›m›nda bulunmufltur. Gerçekte
iflas durumunda olan iflletmelerde muhasebe ve hukuk ile ilgili olarak ayr›ca müfl-
teri, tedarikçi ve personelin yeniden kazan›m›nda ciddi maliyetlere katlan›lmas› söz
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konusudur. Ayr›ca iflletme gelecekte daha yüksek de¤ere sahip olabilecek varl›kla-
r›n› satarak likit hale getirmek zorunda kalabilir. ‹flas durumunda olma tehlikesinin
bile bulunmas› bu tür maliyetlere yol açar. Önemli görevdeki çal›flanlar baflka ifllet-
melere transfer olur, finansal kurumlar yüksek faiz oranlar› talep eder ve teminat
yükümlülüklerini artt›r›r, tedarikçiler ticari kredi açmakta gönülsüz davran›r.

‹flas ile ilgili maliyetler iflletmenin sermaye yap›s›ndaki borç oran›na ba¤l› ola-
rak de¤ifliklik göstermektedir. Borçlar› ödeyemeyerek iflas durumuna geçme ihti-
mali iflletmede afl›r› oranlarda borç kullan›m›n› s›n›rlar. Kazançlar› dalgalanan özel-
likte olan iflletmelerde iflas maliyetleri ile karfl›laflma ihtimali daha yüksek oldu-
¤undan, daha az borç kullan›lmas› gerekir. Sermaye yap›s› üzerindeki bu tür etki-
ler Modigliani- Miller varsay›mlar› ile göz ard› edilmifltir.

Temsil (Acenta) Maliyetleri
Yönetici ve hissedarlar aras›nda amaç uyumsuzlu¤u olmas› temsil problemi ve ifl-
letme için maliyet unsuru oluflturur. Temsil problemine yol açan çat›flmalar daha
çok iflletme yöneticilerinin kullanabilece¤i nakit miktar›n›n fazla oldu¤u durumlar-
da ortaya ç›kmaktad›r. Yöneticiler pahal› ofisler, lüks araçlar sat›n alarak iflletme
de¤erinin maksimize edilmesi amac›yla uyuflmayan yat›r›mlarda bulunabilirler. ‹fl-
letme fazla nakit miktar›n› yüksek oranda kâr pay› da¤›tarak ya da hisse senedi sa-
t›n alarak kontrol alt›na alabilir. Bir di¤er yöntem ise sermaye yap›s›n› daha fazla
borç kayna¤›yla oluflturarak borçlar›n vadesinde ödenme yükümlülü¤ünün iflletme
yöneticilerini disiplinli davranmaya zorlamas›n› sa¤lamakt›r. Çünkü borçlar zama-
n›nda ödenemez ise iflletme iflasa sürüklenir ve yöneticiler ifllerini kaybederler. 

Borç ödemeleri iflletme içerisindeki gerekli olmayan harcamalar›n azalt›lmas›n›
sa¤lasa da iflletmenin iflas riskinin ortaya ç›kmas›na ve krizler gibi beklenmedik
durumlarda iflasa sürüklenebilmesine ve iflletmede pozitif net bugünkü de¤ere sa-
hip yat›r›mlar› uygulamada çekingen kal›nmas›na yol açabilir. Ayr›ca risk almak is-
temeyen yöneticilerin projeler baflar›s›z olursa ifllerini kaybetme olas›l›klar› bulun-
maktad›r. Yöneticilerin yat›r›mlar› gerçeklefltirmekten kaç›nma davran›fl› sergile-
meleri halinde hissedarlar›n önemli kazanç f›rsatlar›n› kaybetmeleri söz konusu ol-
makta ve temsil maliyeti oluflmaktad›r.

Temsil maliyetleri dikkate al›nd›¤›nda optimal sermaye yap›s› yöneticilerin or-
taklar›n refah›n› maksimize etme amac› do¤rultusunda davranmas›n› sa¤lamaya
yönelik olarak belirlenecektir. 

Piyasa Zamanlamas›
Modigliani ve Miller mükemmel piyasa koflullar›nda farkl› finansman kaynaklar›-
n›n maliyetlerinin birbirlerinden ba¤›ms›z olarak de¤iflmeyece¤ini aç›klam›flt›r. An-
cak bu varsay›m ço¤u zaman geçerlili¤ini yitirmekte ve borç ve öz kaynak aras›n-
da yap›lacak tercih ile piyasada oluflan f›rsatlar de¤erlendirilebilmektedir. 

‹flletmeler hisse senetlerinin piyasa fiyatlar› yükselifl gösterdi¤i zamanlarda öz
kayna¤›n sermaye maliyeti azald›¤›ndan borç finansman› yerine öz kaynaklar ile
fon sa¤lamay› tercih ederler. Hisse senedi fiyatlar› düflme e¤iliminde oldu¤u du-
rumda ise iflletmeler hisse senetlerini sat›n alma e¤iliminde olurlar. ‹flletmelerin
uzun vadeli faiz oranlar›n›n azalaca¤› beklentisi halinde k›sa vadeli kaynak kulla-
n›m› tercihi de piyasa zamanlamas›n› ifade eder. 
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Piyasa zamanlanmas›, iflletmelerde, piyasalar›n zaman içindeki seyrine ba¤l› olarak de¤i-
flen kaynak maliyetlerinin oluflturdu¤u f›rsatlardan faydalanma ya da finansal esnekli¤e
sahip olma amac›yla sermaye yap›s›n› de¤ifltirme davran›fllar›n› ifade eder.

Ekonomideki koflullar ne olursa olsun d›fl finansman sa¤layabilme olana¤› fi-
nansal esnekli¤in sa¤lanmas› aç›s›ndan önemlidir. Finansal esneklik piyasa zaman-
lamas› dikkate al›narak gerçeklefltirilebilir. Örne¤in iflletmelerde piyasalar›n daral-
ma dönemlerinde borç yenileme konusunda s›k›nt›ya düflülmemesi istendi¤i için
uzun vadeli borç kullan›m› yönünde tercihler söz konusu olabilir. 

Esneklik hakk›nda daha fazla bilgiyi Niyazi Berk Finansal Yönetim (‹stanbul, 2010) kita-
b›nda (s.277) detayl› olarak bulabilirsiniz.

SERMAYE YAPISI KARARLARIYLA ‹LG‹L‹ MODERN 
TEOR‹LER
Franco Modigliani ve Merton Miller’in 1958 y›l›ndaki çal›flmalar›ndan itibaren mo-
dern sermaye yap›s› teorisi ortaya ç›km›flt›r. Modigliani ve Miller’e göre iflletme de-
¤eri sermaye yap›s› kararlar›ndan ba¤›ms›zd›r. Ancak bu görüfl çeflitli varsay›mlara
dayan›r. Sermaye yap›s› teorileri Modigliani ve Miller’in varsay›mlar›n› de¤ifltirerek
daha gerçekçi teoriler sunmak amac›yla geliflim göstermektedir. 

Modigliani ve Miller’›n varsay›mlar›ndan vergi yükümlülü¤ü, iflas maliyetleri ve
temsil maliyetleri statik dengeleme teorisinin temelini olufltururken, asimetrik bilgi
ak›fl› varsay›m› ise finansal hiyerarfli ve sinyal teorilerinin temelini oluflturur.

‹flletmelerin sermaye yap›lar› ayn› sektör içerisindeki iflletmeler aras›nda dahi
de¤ifliklik gösterebilmektedir. Sermaye yap›lar›ndaki bu farkl›l›¤› aç›klamak için
birçok teori oluflturulmufltur. Optimal sermaye yap›s› hissedar de¤erini maksimize
edecek flekilde sermaye bileflenlerinin kullan›m›n› ifade eder. Sermaye yap›s› teori-
lerinde böyle bir durumun varl›¤› sorgulan›r.

Statik Dengeleme Teorisi
Statik Dengeleme Teorisi’nde iflletmelerin borcun vergi avantaj› ve iflas maliyet-
leri aras›nda seçim yaparak optimal sermaye yap›lar›n› oluflturduklar› belirtilmifltir.
Borç kayna¤› kullan›m›ndaki art›fllarda ortaya ç›kan iflas maliyetlerinin bugünkü
de¤erinin, art›fl sonucunda borcun sa¤lad›¤› vergi avantaj›n›n bugünkü de¤erini afl-
t›¤› noktaya kadar iflletmenin borç finansman›n› kullanmas›n›n uygun olaca¤› sta-
tik dengeleme teorisi ile aç›klanm›flt›r. ‹flletme, borç finansman›n› vergi avantaj›
sa¤lad›¤› için kullan›r. Düflük borç düzeylerinde iflas olas›l›¤› azd›r. Bu nedenle
borçlanman›n sa¤lad›¤› fayda maliyetinden daha fazlad›r. Yüksek borç düzeylerin-
de ise iflas maliyetleri borç finansman›n›n sa¤layaca¤› vergi avantaj›n› aflabilir. Te-
oride ileri sürülen maliyeti ya da riski düflürme konusundaki tercihin, sermaye ya-
p›s› kararlar›n› belirleyece¤idir. 

Statik Dengeleme Teorisi farkl› sektörlerdeki iflletmeler için de¤iflen kald›raç
düzeylerini aç›klamada baflar›l›d›r. Risk dikkate al›nd›¤›nda gelirleri dalgal› özellik
göstermeyen iflletmelerin yer ald›¤› sektörlerde sermaye yap›s›nda borç bilefleni
kullan›m› uygun olurken, varl›klar› riskli olan sektörlerde öz kaynak bilefleni a¤›r-
l›kl› sermaye yap›s› tercih edilebilir.  Teoriye göre her iflletme için optimal serma-
ye yap›s› noktas› bulunur ve iflletmeler bu optimal noktay› hedef alarak sermaye
yap›s› kararlar›n› almal›d›rlar. ‹flletmeler hedefledikleri optimal kald›raç düzeyine

1174.  Ünite  -  Sermaye Mal iyet i  ve  Sermaye Yap›s ›  Karar lar ›
S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

Statik Dengeleme Teorisi:
‹flas maliyetlerinin borcun
vergi avantaj›n› dengeledi¤i
noktada optimal sermaye
yap›s›na ulafl›laca¤›n›
gösteren teoridir.



ulaflmas›n› sa¤layacak alternatif sermaye yap›lar› belirleme yoluna giderek çeflitli
yaklaflma noktalar› oluflturabilir. ‹flletmelerde hedef sermaye yap›s›n› sa¤lamak için
çeflitli uyarlama maliyetlerine katlan›lmas› gerekir ve hedef sermaye yap›lar›ndan
sapmalar›na neden olan olaylar›n etkisinin h›zl› bir flekilde giderilmesi mümkün
olmayabilir. Bu nedenle iflletmeler sürekli olarak hedef sermaye yap›lar›nda faali-
yet gösteremezler. Ayn› sermaye yap›s›n› hedefleyen iflletmelerin gerçekleflen ser-
maye yap›lar› aras›nda rassal farkl›l›klar gözlenir. 

Sinyal Teorisi
Sinyal Teorisi iflletme yönetimi ve piyasa aras›nda bilgi asimetrisi oldu¤unu var-
sayar. Teoriye göre yöneticiler iflletmenin kârl›l›¤› ve riski hakk›nda bilgi iletmek
için sermaye yap›lar›n› de¤ifltirirler. Yöneticilere yap›lan ödemeler iflletme de¤eri-
ne ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterir.  Yöneticilerde kendilerine yap›lacak ödemeleri
garanti alt›na almak için flirket eksik de¤erlendi¤i zaman piyasay› bilgilendirme yö-
nünde bir davran›fl oluflur. Bilgilendirme do¤rudan flirketin eksik de¤erlendi¤ini
ilan etmek yoluyla yap›l›rsa inan›l›rl›¤› konusu flüpheli olacakt›r. Bu yüzden serma-
ye yap›s› kararlar› ile piyasaya sinyaller gönderilir. Sermaye yap›s› içerisindeki borç
kayna¤›n›n artt›r›lmas› iflas olas›l›¤›n› artt›r›r, ancak yöneticilerin böyle bir karar al-
mas› iflletmeye olan güveni gösterir. Bu durum piyasa taraf›ndan iflletmenin asl›n-
da hisse senedi fiyatlar›n›n yans›tt›¤› de¤erden daha iyi oldu¤u alg›lamas›na yol
açar. Kald›raç›n artt›r›lmas› pozitif sinyal gönderir. Borç finansman›n›n pozitif sin-
yal olarak alg›lanmas› sermaye yap›s› kararlar›n›n zamanlamas›na ba¤l› olarak da
aç›klanabilir. ‹flletmelerde hisse senedi fiyatlar› yükseldi¤i zamanlarda öz kaynak
finansman› sa¤lamak avantajl› oldu¤u gibi, iflletmelerin hisse senetlerinin düflük fi-
yatl› oldu¤u zamanlarda borç finansman› tercih edilmesi uygun olur. Piyasa, yöne-
ticilerin uygulad›¤› bu zamanlama davran›fl›n› bildi¤i için sermaye yap›s›nda borç
kullan›m› yönünde bir de¤ifliklik oldu¤unda hisse senedinin fiyat›n›n düflük oldu-
¤unu düflünür. Hisse  senedi fiyat›n›n düflük olmas› ileride de¤erlenece¤ini göster-
di¤inden piyasaya flirket hakk›nda olumlu sinyal gönderir.

Finansal Hiyerarfli Teorisi
‹flletmelerde kaynak ihtiyac›n›n karfl›lamas›nda sermaye bileflenleri aras›nda önce-
likli tercihler yap›ld›¤› Finansal Hiyerarfli Teorisi ile aç›klanmaktad›r. Tercihler ifl-
letme yöneticileri ve piyasa aras›ndaki bilgi asimetrisinden kaynaklanmaktad›r. ‹fl-
letme öncelikle yat›r›m f›rsatlar›na göre kâr da¤›t›m oranlar›n› oluflturarak ve gerek-
ti¤inde nakit varl›klar›n› kullanarak içsel fonlardan yararlan›r. ‹çsel fonlar›n yeterli
gelmedi¤i d›fl finansman kullan›m›n›n zorunlu oldu¤u durumda öncelikle en az
riskli borç kaynaklar›ndan, daha sonra riskli borç kaynaklar›ndan ve melez enstrü-
manlardan yararlan›l›r. En son tercih ise hisse senedi ihrac›d›r. Teoriye göre serma-
ye yap›s›nda uygulanan hiyerarflinin nedeni iflletmedeki borç alma kapasitesini s›-
n›rlamama, d›fl etkilere ba¤l›l›¤› azaltma, ç›kar›m maliyetlerine katlanmama ve piya-
saya olumsuz sinyal yollamama istekleridir. Borç sermayesi, sa¤lan›rken daha az ç›-
kar›m maliyetlerine katlan›ld›¤›ndan hisse senedi ihrac›na göre öncelikli alternatif-
tir. Borç finansman› sa¤lanmas›nda yönetim kurulu karar› zorunlu de¤ilken hisse
senedi ihraçlar›n›n genellikle yönetim kurulu onay› gerektirmesi sermaye yap›s› hi-
yerarflisinde en son s›rada yer almas›n›n nedeni olabilir. Hisse senedi ihrac›n›n en
son seçenek olarak ele al›nmas›n›n nedenlerinden biri de bu yolla piyasaya negatif
sinyal gönderilebilmesidir. ‹flletmeler hisse senedi fiyat› yükseldi¤i, iflletmenin afl›r›
de¤erlendi¤i zamanlarda yeni hisse senedi ihrac› gerçeklefltirme e¤ilimindedirler.
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Bu nedenle hisse senedi ihrac› piyasa taraf›nda iflletmenin afl›r› de¤erlendi¤inin dü-
flünülmesi yol açar. Hisse senedi ihrac› ile piyasaya gönderilen sinyal hisse senedi
fiyat›nda düflüfle ve sermaye maliyetinde art›fla sebep olabilir. 

Finansal Hiyerarfli Teorisi’nde belirlenmifl hedef sermaye yap›s› bulunmamak-
tad›r. Borç kullan›m› vergi avantaj›ndan yararlanma iste¤i yerine yat›r›m f›rsatlar›
ile içsel olarak yarat›lan fonlar aras›ndaki iliflkiye ba¤l›d›r. Finansal Hiyerarfli Teori-
si sektörler aras› farkl›l›klar› aç›klamada yetersiz kalabilir. ‹leri teknoloji kullan›lan,
yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerde d›fl finansman ihtiyac› fazla olma-
s›na karfl›n iflletmeler düflük borçlanma düzeylerinde faaliyet göstermektedir. Fi-
nansal Hiyerarfli Teorisi ile ba¤daflmayan bu durumun di¤er bir örne¤i dura¤an
sektörlerde borç finansman›n›n yüksek oranlarda kullan›lmas›d›r. Yat›r›m f›rsatlar›-
n›n fazla oldu¤u sektörlerdeki düflük borçlanman›n nedeni yat›r›m yap›lmas› ge-
rekti¤i zaman ihtiyaç duyulan fonlar›n kolayca elde edilmesi olarak ifade edilen fi-
nansal esnekli¤i sa¤lama düflüncesi olabilir.

Sermaye Yap›s›n›n Paydafl Teorisi
‹flletmenin paydafllar›yla etkilefliminin de optimal sermaye yap›s› üzerinde önemli
bir etken oldu¤u Sermaye Yap›s›n›n Paydafl Teorisi ile aç›klan›r. Paydafllar kapsa-
m›nda iflletmeye kaynak sa¤layanlar›n d›fl›nda müflteriler, tedarikçiler, çal›flanlar ve
iflletmenin faaliyette bulundu¤u toplum yer almaktad›r. E¤er iflletme finansal yön-
den s›k›nt› içerisindeyse paydafllar iflletme ile birlikte ifl yapma konusunda gönül-
süz davranma e¤iliminde olurlar.  ‹flas durumu söz konusu olmasa dahi borcun ifl-
letme kârl›l›¤› üzerinde olumsuz etkisi olacakt›r. Borçlulu¤u yüksek iflletmelerde
çal›flanlar›n geliflimi için kaynak ayr›lmada s›k›nt› yaflanaca¤›n›n düflünülmesi, ni-
telikli ifl gücünün iflletmeye çekilememesine neden olur. Çal›flanlar›n kald›raçl› ser-
maye yap›s›na sahip iflletmelerde çal›flmak istememelerinin di¤er bir nedeni de
konjonktür dalgalanmalar›nda borç oranlar› yüksek iflletmelerde daha çok iflten ç›-
kartmalar görülmesidir. Müflteriler borçlulu¤u yüksek iflletmelerin ekonominin da-
ralma dönemlerinde borç ödemeleri için gereken nakdi karfl›layamayarak s›k›nt›
içerisine düfleceklerini ve kalitesiz mallar üretmek durumunda kalacaklar›n› düflü-
nebilirler. Kaliteli mallar üreten istikrarl› bir iflletme olarak itibar sahibi olunmak is-
tendi¤inde yüksek kald›raç düzeyleri tercih edilmemektedir. ‹flletme uygun oran-
larda ve istedi¤i miktarda borç bulabilse de paydafllar›yla olan iliflkilerini korumak
amac›yla sermaye yap›s›n› oluflturur. 

‹flletme sermaye yap›s› kararlar›n› al›rken tüm paydafllar› ile olan iliflkilerini de göz önün-
de bulundurur.

Sermaye yap›s›nda öz kaynak a¤›rl›¤› fazla bulunan bir iflletmenin borç kayna¤› a¤›rl›kl›
sermaye yap›s› oluflturulmas› karar›n›n arkas›nda yatan sebeplerin neler olabilece¤ini
sermaye yap›s›n› aç›klayan teoriler do¤rultusunda aç›klay›n›z.

OPT‹MAL SERMAYE YAPISI
Yat›r›mc›lar kald›raç kullanan iflletmelerin finansal s›k›nt›ya düflebilece¤ini göz
önünde bulundurarak hisse senedi fiyatlamas›n› gerçeklefltirirler. Bu nedenle ifllet-
me de¤erinin saptanmas›nda de¤eri üç parçaya ay›rarak hesaplamaya olanak sa¤-
layan afla¤›daki eflitlikten yararlan›labilir. 
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‹flletme De¤eri = Sadece öz kaynak finansman› sa¤lan›l›rsa iflletme de¤eri +
Vergi avantaj›n›n bugünkü de¤eri - ‹flas maliyetlerinin bugünkü de¤eri

Statik dengeleme teorisine göre optimal sermaye yap›s› iflletmede finansal s›-
k›nt›n›n yarataca¤› marjinal maliyetin, borcun sa¤lad›¤› marjinal vergi avantaj›na
eflit oldu¤u noktada oluflur. Optimal sermaye yap›s›nda iflletme de¤eri ulaflabilece-
¤i maksimum düzeye ulafl›r ve daha sonra iflletme de¤eri gerilemeye bafllar.

‹flletme de¤erini maksimize eden sermaye bileflenleri kar›fl›m› olan optimal
sermaye yap›s› fiekil 4.5’de gösterilmektedir.

Grafikte iflas maliyetlerini dikkate almayan Modigliani ve Miller yaklafl›m›na
göre vergi yükümlülü¤ünün bulundu¤u ve bulunmad›¤› varsay›mlar› alt›nda ifllet-
me de¤erinin ne olaca¤› aç›klanm›fl, iflas maliyetlerini ve vergiyi hesaba katan sta-
tik dengeleme teorisine göre optimal sermaye yap›s›nda iflletme de¤erinin maksi-
mize edilmesi gösterilmifltir. MM teorisinde vergiler mevcut de¤il ise iflletme de¤e-
ri sermaye yap›s›ndan etkilenmeyecektir. Grafikteki yatay ok üzerinde iflletmenin
borçsuz oldu¤u durumdan %100 borçlanma düzeyine do¤ru iflletme de¤erinin sa-
bit kal›fl› vergisiz MM teorisini ifade etmektedir. Vergi oranlar›n›n dikkate al›nd›¤›
MM teorisine göre ise iflletmenin sermaye yap›s›nda borç finansman›n›n a¤›rl›¤›na
ba¤l› olarak iflletme de¤erinde yaflanan art›fl grafikte gösterilmifltir. Statik dengele-
me teorisinde düflük borçlanma düzeylerinde sermaye yap›s› ile iflletme de¤erin-
deki art›fl verginin dikkate al›nd›¤› MM teorisine paralel flekilde gerçekleflirken,
yüksek borçlanma düzeylerinde iflas maliyetleri borcun sa¤lad›¤› de¤er art›fl›n›n
üzerine ç›kabilir ve bu durumda borç finansman›na a¤›rl›k verilmesi iflletme de¤e-
rinde düflüfle yol açacakt›r. Grafikte iflas maliyetlerinin borcun vergi avantaj›n›
dengeledi¤i noktada ulafl›labilecek maksimum iflletme de¤eri yani optimal serma-
ye yap›s› aç›klanmaktad›r. 

Optimal sermaye yap›s›n›n belirlenmesi ile ilgi analizler hakk›nda Nurhan Ayd›n, Mehmet
Baflar ve Metin Coflkun’un Finansal Yönetim (Ankara, 2009) kitab›ndan (s.179-183) yarar-
lanabilirisiniz.

120 Finansal  Yönet im-I I

M
ax

im
um

 ‹fl
le

tm
e 

D
e¤

er
i

Optimal Borç Düzeyi

MM (Vergiler bulunmaktad›r)

Statik Dengeleme Teorisi

MM (Vergiler bulunmamaktad›r)

Toplam Borç

‹flletme De¤eri

Borcun Vergi Avantaj›n›n Net Etkisi

‹flas Maliyetleri

fiekil 4.5

Optimal Sermaye
Yap›s›

Kaynak: Ross,
Stephen.,
Westerfield,
Randolph., Jordan,
Bradford. (2002)
Fundamentals of
Corporate Finance.
ABD: McGraw Hill 

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T



Sermaye yap›s› iflletme için optimal olaca¤› bir düzeyde oluflturulmak istenebi-
lir. Bu optimal düzey hedef sermaye yap›s› olarak da isimlendirilmektedir. Örne-
¤in, %30 borç, %10 imtiyazl› hisse senetleri, %60 adi hisse senetleri fleklinde opti-
mal olan ve iflletme de¤erini maksimize edece¤i düflünülen hedef sermaye yap›s›-
n› gerçeklefltirmek isteyen bir iflletme olabilir. 

Hedef sermaye yap›s›n›n korunmas› istenen bir durum olsa da k›sa vadede
hedeften sapmalar görülmektedir. Hedeften sapman›n en önemli nedenlerinden
biri piyasa koflullar›n›n zaman içinde de¤iflim göstermesidir. Bu duruma örnek ola-
rak hisse senedi piyasas›n›n yükselme dönemlerinde iflletmelerin hisse senedi ç›-
kar›mlar›n› artt›rmas› verilebilir. ‹hraç maliyetleri, hedef sermaye yap›s›n›n tutturul-
mas›n›n önündeki di¤er bir engeldir. Bir sermaye bilefleninden yararlanmak için
çeflitli ihraç giderlerine katlan›l›r. Küçük miktarlardaki ç›kar›mlar için katlan›lan gi-
derler iflletme kârl›l›¤› üzerinde olumsuz etki ortaya ç›karacakt›r. ‹hraç maliyetleri
nedeniyle, iflletmeler bir sene sadece hisse senedi ç›kar›m›, di¤er sene sadece im-
tiyazl› hisse senedi ve sonraki sene sadece borç ihrac› fleklinde bir yöntem izleye-
bilirler. Bu durumda farkl›laflan sermaye yap›s›n›n eski durumuna geri gelmesi üç
sene alacakt›r. Öyleyse, iflletmenin her zaman optimal olan hedef sermaye yap›s›n-
da faaliyet göstermesi mümkün olmad›¤›ndan uzun dönemde hedef yap›ya dön-
me fleklinde bir yöntem izlenir. 

Her iflletme için uygun olan genel bir optimal sermaye kaynaklar› bileflimi mev-
cut de¤ildir. Optimal sermaye yap›s› iflletmeye özel ve iflletme d›fl›ndaki durumla-
ra ba¤l› olmakla beraber zaman içinde de¤iflim gösterir.
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Hedef Sermaye Yap›s›:
‹flletme için optimal oldu¤u
düflünülen ve iflletmede
oluflturulmas› arzu edilen
kaynak bileflimidir.
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Sermaye maliyeti ve sermaye yap›s› kavramlar›-
n› tan›mlamak.
Sermaye maliyeti yat›r›m›n riskine ba¤l›d›r. Ser-
maye maliyeti ayn› risk düzeyindeki farkl› yat›r›m-
lar için eflittir.  Finansman kaynaklar›n›n kullan›m-
lar›na ba¤l› olarak risk ve dolay›s›yla sermaye ma-
liyeti de¤iflir. Sermaye maliyeti iflletme yat›r›mc›la-
r›n› tatmin edebilmek, yani alternatif yat›r›mlardan
daha eksik getiriye yol açmamak için gerekli olan
minimum getiri oran›d›r. Finansman kaynaklar›-
n›n oluflturdu¤u bileflim sermaye yap›s› olarak ad-
land›r›l›r. Temel olarak  borç ve öz kaynak finans-
man› aras›nda yap›lacak seçimler sermaye yap›s›-
n›n konusudur. Sermaye yap›s› oluflumunda ifllet-
menin temel amac›na fayda sa¤layacak en uygun
bileflimi sa¤lamak için çaba harcan›r. 

Sermaye maliyetinin hesaplanmas›nda kullan›-
lan yöntemleri uygulamak.
Sermaye maliyeti iflletmenin geçmiflteki finans-
man tercihlerinden dolay› üstlendi¤i tarihi mali-
yetleri ifade etmedi¤inden piyasalardaki iflletme-
nin riski için uygun olan cari fon sa¤lama mali-
yetlerinin hesaplanmas› gerekir. Borçlar için bu
tür menkul k›ymetlerin piyasa fiyatlar›ndan yola
ç›karak hesaplanan vadeye kadar getiri ile ser-
maye maliyeti bulunabilir.  ‹flletmenin maliyetle-
ri de¤iflim göstermeyecektir varsay›m› yap›labili-
yorsa bu durumda daha önceden sa¤lanm›fl borç
kaynaklar›n›n maliyeti de uygun olabilecek bir
yöntemdir. Öz kaynaklar için sermaye maliyeti
hesaplan›rken, kâr pay› iskonto modeli ya da ser-
maye varl›klar› fiyatland›rma modeli kullan›l›r.

A¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetini belirlemek.
‹flletmede yararlan›lan farkl› kaynaklar›n maliyet
unsurlar› birbirlerine eflit olmad›¤›ndan kullan›lan
tüm sermaye bileflenleri için bir a¤›rl›kl› ortalama
sermaye maliyetinin hesaplanmas› gerekir. Serma-
ye bileflenlerinin a¤›rl›klar›; muhasebe de¤erleri,
cari piyasa de¤erleri ya da iflletme yönetiminin he-
def sermaye yap›s› esas al›narak hesaplan›r. Bu
a¤›rl›klar öz kaynak, borç gibi her bir finansman
kayna¤›n›n sermaye maliyeti ile çarp›l›r ve toplam-
da a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetine ulafl›l›r.
A¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetinin belirlenme-
sinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta
borcun vergi öncesi de¤il, vergi sonras› maliyeti-
nin kullan›lmas› gereklili¤idir.

Sermaye yap›s› ile iflletme de¤eri aras›ndaki ilifl-
kiyi de¤erlendirmek.
Sermaye yap›s›n› oluflturan bileflenlerin sermaye
maliyetleri, iflletmenin nakit ak›mlar›n›n indir-
genmesinde kullan›lan iskonto oran›n› (a¤›rl›kl›
ortalama sermaye maliyetini) belirler.
‹skonto oran› ile iflletme de¤er aras›nda ters yön-
de bir iliflki vard›r. Öyleyse, a¤›rl›kl› ortalama ser-
maye maliyeti düflürülerek iflletme de¤eri artt›ra-
bilir. Sermaye yap›s›ndaki de¤iflimlerin a¤›rl›kl›
ortalama sermaye maliyeti üzerinden iflletme de-
¤erini etkileyebilece¤ini ifade eden Net Gelir
Yaklafl›m› ile Geleneksel Görüfl ve bu türden bir
iliflki olmad›¤›n› savunan Net Faaliyet Geliri Yak-
lafl›m› ile Modigliani-Miller Yaklafl›m› bulunmak-
tad›r. Net Gelir Yaklafl›m›’nda borç kayna¤›na
a¤›rl›k verilerek iflletme de¤erinin artt›r›labilece-
¤i, Geleneksel Görüfl’te borç kayna¤›na a¤›rl›k
verilmesinin sermaye maliyetlerinde art›fla yol
açmas› nedeniyle bir noktaya kadar iflletme de-
¤erinin yükseltilebilece¤i, Net Faaliyet Geliri ve
Modigliani-Miller yaklafl›mlar›nda ise borç kay-
na¤›na a¤›rl›k verilmesinin iflletme de¤erinde de-
¤ifliklik meydana getirmeyece¤i belirtilmifltir.

Sermaye yap›s› kararlar›yla ilgili modern teorile-
ri aç›klamak.
Modigliani ve Miller, mükemmel piyasa koflullar›
alt›nda sermaye yap›s› kararlar›n›n iflletme de¤e-
rini artt›rma konusunda önemsiz oldu¤unu savu-
nur. Modigliani ve Miller’in varsay›mlar›n› farkl›-
laflt›rarak modern sermaye yap›s› teorileri ortaya
ç›km›flt›r. Statik Dengeleme Teorisi’nde borç kay-
na¤›n›n meydana getirdi¤i iflas maliyetleri nede-
niyle borcun sa¤lad›¤› vergi avantaj›n›n bir nok-
tadan sonra azalaca¤›, bu noktaya kadar iflletme
de¤erini artt›rmak için iflletmenin borç finansma-
n›n› tercih edece¤i belirtilir. Sermaye yap›s› ile il-
gili teorilerden Sinyal Teorisi’nde piyasaya, ifllet-
me de¤erine olumlu katk› yaratacak bilgi ulaflt›r-
ma amac›yla sermaye yap›s›n›n de¤ifltirildi¤inden
bahsedilir.  Finansal Hiyerarfli Teorisi’nde ç›kar›m
maliyetleri nedeniyle öncelikli olarak içsel fonla-
r›n tercih edilece¤i ve Sermaye Yap›s›n›n Paydafl
Teorisi’nde tüm iflletme paydafllar›n›n ç›karlar›
do¤rultusunda hareket edilerek sermaye yap›s›-
n›n oluflturulmas› gerekti¤i aç›klan›r.
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1. Afla¤›daki seçeneklerden hangisi sermaye maliyeti-
nin kullan›ld›¤› alanlardan birisini ifade etmektedir?

a. Sermaye bütçelemesi
b. Faaliyet kald›rac› derecesi hesaplanmas›
c. Gelir tablosu haz›rlanmas›
d. Dikey analiz
e. Teknik analiz

2. Sermaye maliyeti ile ilgili olarak afla¤›daki ifadeler-
den hangisi do¤ru de¤ildir?

a. Riske ba¤l› bir ölçüttür.
b. ‹flletme de¤erinin maksimize edilmesinde dik-

kate al›n›r.
c. Fon sa¤layanlar›n karfl›l›k olarak bekledikleri ge-

tiri oran›d›r.
d. ‹flletmeler için kapsam› borç maliyeti ile s›n›rl›d›r.
e. Nakit ak›mlar›n›n bugüne indirgenmesinde is-

konto faktörü olarak kullan›labilir.

3. Öz kaynak maliyetini hesaplamada piyasa risk pri-
mi, beta ve risksiz faiz oran›ndan yararlanan yaklafl›m
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sermaye varl›klar› fiyatland›rma modeli yaklafl›-
m›

b. Net gelir yaklafl›m›
c. Net faaliyet geliri yaklafl›m›
d. Oran analizi yaklafl›m›
e. Gordon büyüme modeli yaklafl›m›

4. Afla¤›dakilerden hangisi a¤›rl›kl› ortalama sermaye
maliyeti ile ilgili do¤ru bir aç›klamad›r?

a. ‹flletmenin sermaye yap›s›n› dikkate almaz.
b. ‹flletmenin geçmifl y›llardaki öz kaynak maliyet-

lerinin ortalamas›d›r.
c. ‹flletmenin kulland›¤› kaynaklar›n maliyetleri

toplam›n›n sat›fllara bölümüdür.
d. ‹flletmeye nakit ak›mlar›n›n iskonto edilmesinde

kullan›l›r.
e. ‹flletme sat›fllar›ndaki yüzde de¤iflime dayanarak

hesaplan›r.

5. ‹flletmenin a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetini be-
lirleyen unsurlar aras›nda afla¤›dakilerden hangisi yer
almaz?

a. Sermaye yap›s› politikas›
b. Piyasa risk primi
c. Gini katsay›s›
d. Kâr pay› politikas›
e. Vergi oran›

6. Sermaye yap›s› kavram› afla¤›daki seçeneklerin han-
gisinde tan›mlanmaktad›r?

a. Net iflletme sermayesinin brüt iflletme sermaye-
sine bölümüdür.

b. Öz kaynaklar içerisindeki hisse senetlerinin no-
minal de¤eridir. 

c. Çeflitli sermaye kaynaklar› kullan›larak oluflturu-
lan bileflimdir.

d. Sahiplik yo¤unlu¤unu gösteren oran›d›r.
e. Çokuluslu iflletmelerin ay›rt edilmesine olanak

sa¤layan yüzdedir.

7. Afla¤›daki seçeneklerin hangisinde sermaye yap›s›-
n›n iflletme de¤eri üzerinde etkisi oldu¤unu savunan iki
yaklafl›m yer almaktad›r?

a. Net gelir yaklafl›m› - Net faaliyet geliri yaklafl›m›
b. Net gelir yaklafl›m› - Geleneksel yaklafl›m
c. Geleneksel yaklafl›m - Net faaliyet geliri yaklafl›m›
d. Neoklasik yaklafl›m - Stratejik yaklafl›m.
e. Sistematik yaklafl›m - Neoklasik yaklafl›m

8. Finansal hiyerarfli teorisine göre iflletmelerin en ön-
celikli olarak tercih edece¤i kaynak afla¤›daki seçenek-
lerden hangisinde bulunmaktad›r?

a. D›flsal fonlar
b. ‹çsel fonlar
c. Tahvil ihrac›
d. Finansman bonosu ihrac›
e. Hisse senedi ile de¤ifltirilebilir tahvil ihrac›

9. ‹flletmelerin sermaye yap›lar›n› kârl›l›klar› ve riskleri
hakk›nda bilgi iletmek için de¤ifltirdiklerini aç›klayan
teori afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. Rasyonel bekleyifller teorisi
b. Sinyal teorisi
c. Modigliani-Miller teori
d. Statik dengeleme teorisi
e. Beklenti teorisi

10. ‹flas maliyetlerinin borcun vergi avantaj›n› denge-
ledi¤i nokta afla¤›daki kavramlardan hangisi ile ifade
edilir?

a. Optimal sermaye yap›s›
b. Baflabafl noktas›
c. Kâra geçifl noktas›
d. Farks›zl›k noktas›
e. Mali rantabilite

Kendimizi S›nayal›m
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Why Capital Structure Matters’dan Michael Milken’in 21
Nisan 2009 tarihinde The Wall Street Journal’da yay›n-
lanan makalesi...
40 y›l önce bir yüksek lisans tezinde ifade edilen ve da-
ha sonra deneyimlerim neticesinde onaylad›¤›m inan-
c›m, sermaye yap›s›n›n de¤eri ve riski büyük ölçüde et-
kiledi¤i yönündedir. En uygun sermaye yap›s› daima
de¤iflim yafl›yor. Bu nedenle baflar›l› flirket yöneticileri
flu alt› etmeni göz önünde bulundurmal›: flirket ve flir-
ket yönetimi, endüstri dinamikleri, sermaye piyasalar›-
n›n durumu, hükümet düzenlemesi ve sosyal e¤ilimler.
Bu faktörler ifl riskinin artt›¤›n› gösteriyorsa bir dolarl›k
bir borç bile baz› flirketler için çok fazla olabilir. 
Son k›rk y›lda, birçok flirket yanl›fl sermaye yap›s›yla
mücadele etti. Kredi geniflleme aflamas›nda flirketler ka-
ç›n›lmaz daralmalar› atlatmak için yeterli likiditeyi sa¤-
lama konusunda baflar›s›z oldular. ‹fllerin durgunlaflma-
s› s›ras›nda çok büyük borç yaflayacak olan tahmin edi-
lemeyen gelir kayna¤›na sahip iflletmeler savunmas›z
durumdalar. Bu 40 y›l önce gerçekleflti, 20 y›l önce ger-
çekleflti ve bugün yine gerçeklefliyor. 
1960’lardan itibaren hava yollar›, havac›l›k ve uzay sa-
nayisi ve teknoloji gibi birçok sanayide çok fazla kald›-
raç kullan›lmaya baflland›. 1970’lerde bu ifl alanlar›nda
yat›r›m riskinin artmas›yla birlikte bu sektörlerdeki borç
tahvillerinin fiyat› keskin bir düflüfl yaflad›. 
Kald›rac› azaltma veya artt›rma karar› piyasa flartlar›na
ve yat›r›mc›lar›n borç alma e¤ilimine ba¤l›d›r. 1970’lerin
sonundan 1980’lerin ortas›na kadar geçen dönem borç
finansman›n› destekledi. Daha sonra 80’lerin sonunda
hisse senedi piyasa de¤erleri, atölyeler ve donan›m gi-
bi bilanço varl›klar›n› 15 y›l sonra ilk defa yenilemek
için gereken masraf›n üzerine ç›kt›. Bu kald›raçlar›n
azalmas› konusunda bir sinyaldi. 
Tarih, hiç durmadan tekrar eden bir sinüs dalgas› de¤il-
dir. Bu, daha çok farkl› bir yörüngede etraf›nda benzer
olaylar getiren bir sarmala benziyor. Fakat günümüzde
flirketlerin borçlar›n› ve kredi ödemelerini ötelemek için
sermaye piyasalar›n› kullanmas› 1970’leri yans›t›yor. Bu
onlar›n nefes almas›n› sa¤lar ve tarihin güçlü bir ekono-
mik kurtarmayla tarihin yeniden tekerrür edece¤i umu-
dunu verir. fiirketin büyük veya küçük olmas› önemli
de¤il. Sermaye yap›s› önemlidir. Bu geçmiflte böyle ol-
mufltur, gelecekte de böyle olacakt›r.
The Wall Street Journal, 21 Nisan 2009, Michael Milken,
Why Capital Structure Matters

Kaynak: http://www.finansgundem.com/haber/
SERMAYE-YAPISI-NEDEN-ONEMLIDIR/7844

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sermaye Maliyeti” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sermaye Maliyeti” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Öz Kaynak Maliyeti” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “A¤›rl›kl› Ortalama Sermaye
Maliyeti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “A¤›rl›kl› Ortalama Sermaye
Maliyeti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sermaye Yap›s›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sermaye Yap›s› ve A¤›rl›kl›
Ortalama Sermaye Maliyeti ‹liflkisi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sermaye Yap›s› Kararlar›y-
la ‹lgili Modern Teoriler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sermaye Yap›s› Kararlar›y-
la ‹lgili Modern Teoriler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Optimal Sermaye Yap›s›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

‹flletme de¤erinin belirlenmesinde nakit ak›mlar› bu
ak›mlar›n riskini ifade eden uygun bir iskonto oran› ile
bugüne indirgenmesi gerekir. Sermaye maliyetinin bi-
linmesi iflletme de¤erinin hesaplanabilmesine olanak
sa¤lar. Sermaye maliyeti iflletmenin yat›r›m kararlar›nda
yani sermaye bütçelemesi uygulamalar›nda kullan›l›r.
Sermaye maliyetinin baflka bir kullan›m alan› da ifllet-
menin de¤er yaratma amac›na uygun olarak faaliyet
göstermedi¤inin denetimi için performans de¤erlendir-
mesinde göz önünde bulundurulmas›d›r.  Performans
de¤erlendirmesinde sermaye maliyetini ölçüt olarak al-
mak çal›flanlar› iflletme amac› do¤rultusunda davranma-
ya yöneltme konusunda fayda sa¤layabilir.

S›ra Sizde 2 

Risksiz faiz oran› öz kaynak maliyetini pozitif yönlü et-
kiler. Risksiz faiz oran›nda bir art›fl yafland›¤›nda ifllet-
menin öz kaynak maliyetinde artt›r›c› bir etki oluflur.

Yaflam›n ‹çinden 

”

“
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›



1254.  Ünite  -  Sermaye Mal iyet i  ve  Sermaye Yap›s ›  Karar lar ›

Risksiz faiz oran›ndaki de¤iflimler ve piyasa endeksi ge-
tirilerindeki de¤iflimler ile farkl›laflan piyasa risk primin-
deki yükselifller de öz kaynak maliyetini artt›r›c› etki or-
taya ç›kar›r. Beta katsay›s› iflletmenin öz kaynak maliye-
tinin piyasa risk primine duyarl›l›¤›n› göstermektedir.
Piyasa risk primi artsa bile beta katsay›s›nda yaflanan
bir azal›fl sonucunda öz kaynak maliyeti üzerindeki et-
ki dengelenebilir. Piyasa risk primi, risksiz faiz oran› ve
beta katsay›s› faktörleri farkl› yönlerde de¤iflim göstere-
bilece¤inden öz kaynak maliyetine olan etkilerini sap-
tayabilmek için tüm faktörleri birlikte ele alarak de¤er-
lendirmek gereklidir. Bu faktörlerdeki de¤iflimler sonu-
cunda oluflacak öz kaynak maliyeti sermaye varl›klar›
fiyatland›rma modeli ile belirlenmektedir.

S›ra Sizde 3 

A¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetinin belirlenmesinde
afla¤›daki formülden yararlan›l›r. ‹mtiyazl› hisse senetle-
ri bulunmad›¤› için sadece borçlar ve adi hisse senetle-
ri dikkate al›nacakt›r. 

Borç/Öz kaynak oran 1 oldu¤undan borçlar›n büyüklü-
¤ü öz kaynaklar›n büyüklü¤üne eflittir. Bu durumda her
birinin toplam sermaye yap›s› içerisinde a¤›rl›¤› %50
olacakt›r. A¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti %19, ver-
gi oran› %20 ve öz kaynak bileflenlerinin maliyetinin
%25 oldu¤u bilindi¤ine göre vergi öncesi borç maliyeti
(kd) afla¤›da gösterildi¤i gibi hesaplan›r.

kd = Vergi öncesi borç maliyeti = ?
wd = Borcun a¤›rl›¤› = 0,5
ke = Öz kaynak bileflenlerinin maliyeti = 0,25
we = Öz kaynak bileflenlerinin a¤›rl›¤› = 0,5
A¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti (AOSM) = 0,19

0,19 = 0,5 * kd * (1 - 0,2) + 0,5 * 0,25
kd = 0,16 = %16

S›ra Sizde 4

Borç sermayesi öz kaynak ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda genel-
likle daha düflük maliyete sahiptir. Çünkü öncelikli ola-
rak borç sa¤layanlara ödeme yap›ld›ktan sonra hisse
senedi sahipleri getiri elde ederler. Bu durumda borç
sermayesi arz edenler daha az risk üstlenirler ve daha
az getiri talep ederler. Öz kaynak yat›r›mc›lar›na yap›la-
cak ödemeler iflletmedeki borçluluk düzeyinin art›fl›yla
daha belirsiz hale gelir. Öz kaynaklar› arz edenler bor-

ca göre daha fazla risk üstlenirler ve daha yüksek geti-
ri talep ederler. Borç kayna¤› sabit ödeme gerektirmesi
nedeniyle iflletme aç›s›ndan risklili¤i yüksektir. Borç
ödemeleri vergi hesaplanmas›nda masraf olarak düflü-
lebilir. Öz kaynak finansman›nda ç›kar›m maliyetleri
daha yüksektir.

S›ra Sizde 5

E¤er hiç borç kullan›lmaz ise a¤›rl›kl› ortalama sermaye
maliyeti öz kaynak maliyetine eflittir. Borç finansman›
tercih edilmeye baflland›¤›nda ve borcun a¤›rl›¤› öz kay-
na¤›n a¤›rl›¤›n› geçerek yüksek düzeylere ulaflt›¤›nda
Modigliani-Miller ve Net Faaliyet Geliri yaklafl›mlar›na
göre iflletmenin a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetinde
bir de¤ifliklik olmayacakt›r. Çünkü öz kaynak maliyeti
borcun etkisini dengeleyecek biçimde artmaktad›r. Net
Gelir Yaklafl›m› esas al›n›rsa borç finansman› daha az
maliyetli oldu¤u ve öz kaynak maliyeti de¤iflmedi¤i için,
kullan›lmas› halinde a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliye-
tini düflürece¤i söylenir. Borç kullan›m›n›n yüksek dü-
zeylere ulaflmas›yla a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti
Net Gelir Yaklafl›m›’nda sabit olan borç maliyetine yak-
lafl›r. Geleneksel Görüfl’e göre ise borç maliyetinin dü-
flük olmas› nedeniyle borç finansman› tercihi AOSM’yi
azaltacakt›r ancak borç a¤›rl›¤›n›n yükselmesiyle öz kay-
nak ve borç maliyetleri artacak sonuçta AOSM’deki aza-
l›fllar belli bir noktaya kadar s›n›rlanacakt›r.

S›ra Sizde 6

Optimal sermaye yap›s›na ulaflmak için borcun yaratt›-
¤› iflas maliyetlerinin borç kullan›m›n›n sa¤lad›¤› fayda-
da azal›fla sebep olaca¤› düzeye kadar borç finansman›
tercih edilmesi gerekti¤i Statik Dengeleme Teorisi’nde
aç›kland›¤›ndan iflletme böyle bir amaç tafl›yarak ser-
maye yap›s›n› de¤ifltirmifl olabilir. ‹flletmenin borç kul-
lan›m›na a¤›rl›k vermesinin di¤er bir aç›klamas› da Sin-
yal Teorisi do¤rultusunda piyasaya iflletmenin borç öde-
melerini kolayl›kla yapabilecek kadar güçlü oldu¤u ve
öz kaynak finansman› tercih etmeyerek piyasa fiyat›n›n
eksik de¤erde oldu¤u mesajlar›n› iletmek olabilir. Fi-
nansal Hiyerarfli Teorisi’nde belirtilen iflletmede içsel
fonlar›n yeterli olmad›¤› ve borçlanmay› zorunlu k›lan
bir durum söz konusu olabilir.

AOSM =wd * kd * (1 - Vergi Oran›) + we * ke
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Kâr da¤›t›m politikas›n›n iflletme de¤eri üzerine etkilerini aç›klayabilecek,
‹flletmelerde kar da¤›t›m›n› etkileyen faktörleri belirtebilecek,
Kâr da¤›t›m politikas› türlerini aç›klayabilecek,
Kâr pay› ödeme yöntemlerini s›ralayabilecek,
Kâr da¤›t›m›yla ilgili hesaplamalar› yapabileceksiniz.
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G‹R‹fi
‹flletmelerin kurulufl ve faaliyet amaçlar›n›n yan› s›ra faaliyetlerin devaml›l›¤› aç›s›n-
dan önemli olan bir di¤er konu kârl›l›¤›n sa¤lanmas› ve bunun sürdürülebilir olma-
s›d›r. Kâr, iflletmenin baflar›s›n›n ve sermaye kullan›m etkinli¤inin bir sonucu olarak
ortaya ç›kmakta ve sonras›nda büyümenin finansman›nda kullan›lmaktad›r. Elde
edilen kâr›n ne kadar›n›n ortaklara, ne kadar›n›n iflletmeye b›rak›laca¤› konusu, fi-
nans yöneticisinin ve finansal yönetimin temel karar alanlar›ndan birisini olufltur-
maktad›r. Özellikle sermaye piyasas›n›n geliflmedi¤i, uzun vadeli finansman olana¤›-
n›n s›n›rl› oldu¤u ülkelerde kâr da¤›t›m politikalar› çok daha önemli olmaktad›r. 

Sermaye maliyeti ünitesinde de anlat›ld›¤› gibi kâr paylar›, hisse senedi sahipleri-
nin iflletmeye koymufl olduklar› sermaye karfl›l›¤›nda ald›klar› getiridir. ‹flletmeler el-
de ettikleri kâr› da¤›tmay›p, yeni yat›r›mlar›n finansman›nda kullansalar bile gelecek
dönemlerde hissedarlar›na karfl› daha yüksek oranlarda kâr pay› da¤›tma sorumlulu-
¤undad›rlar. Bu nedenle yönetim kurullar› ve karar al›c›lar hangi kâr da¤›t›m politi-
kas›n›n hisse senedi sahiplerine en iyi sonuç verece¤ini düflünmelidirler.

Kâr paylar› da¤›t›lmal› m›d›r? Elde edilen kârlar hisse senedi sahiplerinin gele-
cekteki faydalar›n› art›racak flekilde yeniden yat›r›ma m› yönlendirilmelidir? E¤er
kâr paylar› ödenecekse ne kadar ödeme yap›lacakt›r ve bu ödeme iflletmenin liki-
dite durumunu nas›l etkileyecektir? Stratejik öneme sahip bu sorular dikkatlice in-
celendi¤inde iflletmelerin kâr da¤›t›m›yla ilgili olarak bir politika benimsemeleri
gere¤i daha iyi anlafl›lacakt›r. 

Bu ünitede, iflletmelerin kâr da¤›t›m politikas›n›n oluflturulmas›nda göz önün-
de bulundurulmas› gereken ilkeler, kâr da¤›t›m politikas› türleri ve kâr da¤›t›m he-
saplamalar› üzerinde durulacakt›r.

KÂR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI VE ‹fiLETME DE⁄ER‹
Kâr da¤›t›m politikas›, elde edilen kâr›n ne kadar›n›n iflletme ortaklar›na da¤›t›la-
ca¤› ve ne kadar›n›n iflletme bünyesinde b›rak›larak otofinansman sa¤lanaca¤› flek-
lindeki kararlar› içerir. ‹flletmede b›rak›lan k›s›m ne kadar büyükse, ortaklara da¤›-
t›lan k›s›m o kadar küçük olacakt›r. Asl›nda elde edilen kâr›n paylafl›lmas›nda bir
di¤er taraf daha vard›r. Bu taraf, iflletmenin kâr› üzerinden, egemenlik hakk›na da-
yanarak, kâr›n belirli bir k›sm›n› vergi olarak alan devlettir. 

fiirketlerin kâr da¤›t›m politikalar›, piyasada hisse senetlerinin yat›r›mc›lar aç›-
s›ndan de¤erlendirilmesinde önemli bir gösterge oluflturabilir. Bununla birlikte, pi-

Kâr Da¤›t›m Politikas›



yasadaki yat›r›mc› beklentileri, flirketin kâr›n›n ne kadar›n› da¤›tmas› gerekti¤i ko-
nusunda da belirleyici olabilir. Teoriye göre kâr da¤›t›m politikas›, yat›r›mc›lar›n
kâr pay› elde etme veya gelecekte sermaye kazanc› elde etme tercihlerine en uy-
gun karfl›l›¤› verecek biçimde oluflturulmal›d›r. Bu durum yat›r›mc› beklentilerine
göre farkl›l›k gösterebilir. Örne¤in genç yat›r›mc›lar kâr pay›ndan daha çok serma-
ye kazanc› elde ederek portföylerini büyütmek isteyebilirler. Buna karfl›l›k, baz›
yat›r›mc›lar, firman›n büyüme amaçl› yeniden yat›r›m›ndan daha çok bugün elde
edecekleri getiriyi yani kâr pay› almay› tercih ederler. Bu nedenle bu tip yat›r›mc›-
lar, firman›n daha fazla kâr pay› ödemesini beklerler. 

Kâr da¤›t›m politikas›ndaki de¤iflmeler, yat›r›mc›lar üzerinde sinyal etkisi de
do¤urabilir. Buna göre, e¤er firma piyasa taraf›ndan tahmin edilenden daha fazla
bir kâr da¤›t›m› yapaca¤›n› aç›klam›flsa, bu firman›n çok kazançl› bir yat›r›m› oldu-
¤unun ve gelecekte de yüksek kâr paylar› da¤›taca¤›n›n sinyali olabilir. Firman›n
gelecekteki baflar›s› hakk›nda oluflan bu olumlu sinyal etkisinin sonucunda yat›-
r›mc›lar daha çok hisse senedi sat›n alacak ve talepteki art›fl sonunda hisse senedi
fiyatlar› yükselecektir. Tam tersi durumda, firma kâr paylar›n› beklenenden daha
az da¤›taca¤›n› aç›klam›flsa bu durumda olumsuz sinyal etkisi ortaya ç›kacak ve
hisse senetlerinin fiyat›n›n düflebilece¤ine iflaret edebilecektir. 

Kâr da¤›t›m politikas›na iliflkin en çok tart›fl›lan konu, iflletmelerin yat›r›m ka-
rarlar›, sermaye maliyeti ve sermaye bileflimlerinin veri olarak al›nd›¤› durumlarda,
izlenilen politikan›n iflletmenin piyasa de¤eri üzerine etkisinin ne olaca¤›d›r. Bu
konuda baz› görüfller kâr da¤›t›m politikas›n›n iflletmenin piyasa de¤erini etkileme-
yece¤ini savunurken, baz›lar› ise kâr da¤›t›m›n›n gelecek dönemlerde hisse senet-
lerinin piyasa fiyat›n› yükselterek, piyasa de¤erini etkileyece¤ini savunmaktad›rlar.

Afla¤›da bu görüfllerle ilgili aç›klamalar yer almaktad›r.

Miller-Modigliani (MM) Kâr Pay› ‹liflkisizli¤i Yaklafl›m› 
Bu yaklafl›ma göre kâr da¤›t›m politikas›n›n ve hissedarlara da¤›t›lacak kâr payla-
r›n›n iflletmenin piyasa de¤eri üzerine etkisi yoktur. MM’e göre iflletmenin piyasa
de¤eri, gelecekte iflletmenin kazanç yaratma gücüne ve faaliyet riskinin yap›s›na
ba¤l› olarak yükselir veya düfler. 

MM savunmufl olduklar› bu teorik görüflü bir tak›m varsay›mlara dayand›rmak-
tad›rlar. MM, yat›r›mc›lar›n yapm›fl olduklar› yat›r›mlarda, herhangi bir vergi ya da
komisyon ücreti ödemeyeceklerini, di¤er bir anlat›mla ifllem maliyetlerinin olmad›-
¤›n›, iflletmelerin iflas etmeyeceklerini, kâr da¤›t›m politikas›n›n sermaye bütçele-
mesi kararlar›ndan ba¤›ms›z oldu¤unu, iflletmenin büyüme sa¤layaca¤› yat›r›mlar-
da, kâr pay› da¤›tmas›yla, elde edilen kârlar›n iflletme bünyesinde b›rak›lmas›n›n
yat›r›mc›lar aç›s›ndan herhangi bir fark yaratmayaca¤› fleklinde varsay›mlara da-
yand›rm›fllard›r.

Gordon-Lintner Kâr Pay› ‹liflkisi Yaklafl›m›
Myron Gordon ve John Lintner taraf›ndan ileri sürülen bu yaklafl›m, “Eldeki kufl,
daldaki kufltan daha de¤erlidir” fleklinde özetlenebilir. Bu görüfle göre yat›r›mc›lar;
gelecekteki sermaye kazançlar› yerine, bugünden kâr pay› almay› tercih ederler.
Bunun nedeni kâr pay› kazançlar›n›n, yat›r›mc›lar için sermaye kazançlar›ndan da-
ha risksiz olmas›d›r. Gordon ve Lintner’e göre; piyasadaki belirsizlik ve di¤er et-
kenler, hisse senedi fiyatlar›nda dalgalanmalar nedeniyle risk yarat›r. Bu durum el-
de tutma dönemi sonunda hisse senedinin sat›fl›ndan elde edilecek sermaye ka-
zanc›n› daha riskli hale getirir. O nedenle da¤›t›lacak kâr paylar›n›n iflletmenin pi-
yasa de¤eri üzerine olumlu veya olumsuz etkisi vard›r.
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tercih edecekleri varsay›l›r.



Kâr pay› da¤›tmama karar› iflletmenin piyasa de¤erini ne flekilde etkiler?

Kâr da¤›t›m politikas›, iflletmelerin yat›r›m ve finansman kararlar› üzerinde etki-
li olmaktad›r. ‹flletmelerin yeni kaynak sa¤lamalar› güç ise, kâr›n ortaklara da¤›t›l-
mas›, iflletmenin gerçeklefltirece¤i yat›r›m tutar›n› azaltabilecektir. Bu durum, k›sa
vadede, kâr da¤›t›m›n›, iflletmenin büyüme amaçlar›n› aleyhine çevirecektir. ‹fllet-
me, yeni kaynaklar sa¤layabiliyorsa, kâr da¤›t›m› bir finansman karar› biçimine dö-
nüflecektir. Bu durumda finansman ihtiyaçlar›, kâr bünyede b›rak›larak veya ser-
maye art›r›m› yoluyla karfl›lanabilir.

Kâr da¤›t›m politikas›n›n temel sorunlar›ndan biri, bugünkü kâr da¤›t›mlar›n›n,
gelecekte ne büyüklükteki kâr da¤›t›mlar› ile ikame edilece¤i ile ilgili kararlar ver-
mektir. ‹flletme bugün ortaklar›na kâr da¤›tt›¤›nda bu, ortaklar›n kâr da¤›t›m›ndan
gelecekte alacaklar› paylar›n azalaca¤› anlam›na gelebilir. 

Kâr›n iflletmede tutulmay›p ortaklara da¤›t›lmas›, ortaklar›n ald›klar› kâr pay›y-
la, gelir vergilerini ödedikten sonra özgürce ve kendi iradeleriyle yat›r›m yapabile-
cekleri anlam›na gelirken; kâr›n da¤›t›lmay›p iflletmede tutulmas› ya da da¤›t›m›n›n
ertelenmesi, bu kâr›n ortaklar ad›na, genel kurul taraf›ndan iflletmeye yeniden ya-
t›r›lmas› anlam›na gelir. Rasyonel yat›r›mc›, her zaman daha ço¤u, daha aza tercih
edecektir. Genel kurulun görevi, rasyonel ortaklar›n bu beklentilerini karfl›layacak
bir politika belirlemektir. 

Ülkemiz aç›s›ndan düflündü¤ünüzde Modigliani Miller taraf›ndan ileri sürülen görüfl ne
kadar geçerlidir?

KÂR DA⁄ITIM POL‹T‹KASINI ETK‹LEYEN FAKTÖRLER
‹flletmelerin, kâr da¤›t›m politikas›n› etkileyen birçok faktör bulunmaktad›r. Bu
faktörler afla¤›da aç›klanm›flt›r.

Yasalar
‹flletmelerin da¤›tacaklar› kâr pay› ödemelerini etkileyen faktörlerden bir tanesi,
kâr da¤›t›m›na iliflkin yasal düzenlemeler ve flirket esas sözleflmesinde yer alan hü-
kümlerdir. Ülkemizde anonim ortakl›klara iliflkin genel hükümler Türk Ticaret Ka-
nunu (TTK), halka aç›k anonim ortakl›klar ise Sermaye Piyasas› Kanunu’nda (SPKa.)
düzenlenmifltir. Anonim flirketlerde kâr da¤›t›m› konusunda yasalar çerçevesinde
genel kurul yetkilidir.

Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için TTK’nun 455-458 ve 466, 467, 469 ve 470 maddeleri ile
SPKa’ya bakabilirsiniz. Halka aç›k anonim ortakl›klar›n temettü da¤›t›m yükümlülü¤ü ve
temettü avans› da¤›t›m›na iliflkin esaslar Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK) Seri: IV,
No:27 say›l› tebli¤i ile Seri:VIII, No: 54 say›l› tebli¤lerine bakabilirsiniz. Ayr›ca Yeni TTK
507-510 maddeler kâr da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri içermektedir.

TTK kâr da¤›t›m›yla ilgili üç temel ilkeden söz etmektedir. Bunlar; 
• Net Kâr ‹lkesi,
• Esas Sermayenin Korunmas› ‹lkesi,
• fiirketin Borçlar›n› Ödeme Gücüne Sahip Olmas› ‹lkesidir.
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Net kâr ilkesine göre, iflletmeler kâr elde etmedikçe veya geçmifl y›llardan dev-
reden kârlar› bulunmad›kça, ortaklara ya da hissedarlara kâr pay› da¤›tamazlar.
Esas sermayenin korunmas› ilkesi ise, sermaye azalt›m›n› önlemek amac›yla, flir-
ketin ancak elde etti¤i kârdan, kâr pay› da¤›tabilece¤ini belirtmektedir. fiirketin
borçlar›n› ödeme gücüne sahip olmas› ilkesi ise, iflletmenin borç ödeme kapasite-
si olmad›¤› halde, kâr pay› ödenmesini engellemeyi amaçlamaktad›r. Çünkü borç-
lar niteli¤i gere¤i belirli bir süre sonunda ödenmek zorundad›r. Aksi takdirde borç-
lar dururken, kâr pay› ödenmesi durumunda, iflletmenin varl›¤›n› tehlikeye soka-
bilecek birtak›m yasal yapt›r›mlar söz konusu olabilecektir.

Vergi Düzenlemeleri
fiirketlerin kâr da¤›t›m politikalar›n› etkileyen di¤er önemli bir unsur da vergi düzen-
lemeleridir. Vergi düzenlemelerinde temettü kazanc›n›n, sermaye kazanc›ndan fark-
l› oranlarda vergilendirilmesi, iflletme ortaklar›n›n ve hissedarlar›n›n içinde bulun-
duklar› vergi dilimi gibi faktörler kâr da¤›t›m politikalar› üzerinde etkili olmaktad›r.

Yap›lacak Yat›r›mlar
‹flletmelerin amaçlar›ndan birisi de yeni yat›r›mlar yapmakt›r. Yat›r›mlar için gerek-
li olan kaynaklar›n bir k›sm›, zaman zaman kâr›n da¤›t›lmayarak, iflletme bünye-
sinde tutulmas›yla sa¤lanabilir. Da¤›t›lmayan kârlar›n yeni yat›r›mlarda kullan›lma-
s› yaklafl›m›, bu yat›r›mlar›n uzun dönemde iflletmenin piyasa de¤erini ve dolay›-
s›yla da hissedarlar›n kazançlar›n› art›raca¤› fleklindeki beklenti sonucunda kabul
gören bir yaklafl›md›r. Aksi takdirde, gerekçesiz bir biçimde kâr da¤›t›m›n›n yap›l-
mamas›, yat›r›mc›lar üstünde bir güvensizlik sorunu yaratabilecektir. 

Likidite 
‹flletmelerin dönem içerisinde kâr elde etmifl olmalar›, kâr paylar›n› rahatça ödeye-
ce¤i anlam›na gelmemektedir. ‹flletmelerin likidite pozisyonlar›, kâr elde edilmifl
olmas›na ra¤men temettü da¤›t›m›na izin vermeyebilir. Kâr da¤›t›m› iflletme aç›s›n-
dan nakit ç›k›fl› gerektiren bir ifllemdir ve likiditeyi düflürücü niteliktedir. Dolay›-
s›yla likiditesi düflük olan bir iflletmenin, kâr pay› da¤›tarak, likiditesini daha da dü-
flürmesi, finasal yönetim aç›s›ndan uygun bir davran›fl de¤ildir. Ayr›ca Türkiye gi-
bi enflasyonist ekonomilerde faaliyet gösteren iflletmeler aç›s›ndan kâr da¤›t›m›, ifl-
letme sermayesi ihtiyac›n›n da artmas›na neden olmaktad›r. Enflasyon nedeniyle
oluflan fiktif kârlar, artan iflletme sermayesi ihtiyac› ile birlikte kâr da¤›t›m›n› daha
da güçlefltirmektedir.

Finansman ‹mkanlar›
‹flletmelerin kâr da¤›t›m politikas›n› etkileyen bir di¤er faktör de, para ve sermaye
piyasalar›ndan fon sa¤lama olanaklar›d›r. Halka aç›k olmayan bir iflletmenin, fon
sa¤lama kapasitesi oldukça s›n›rl›d›r. Gerek iflletme sermayesi gerekse de yat›r›m-
lar için ihtiyaç duyulan fonlar ancak para piyasas›ndan ve dönem içerisinde elde
edilen kârlardan karfl›lanabilmektedir. Dolay›s›yla bu tür iflletmelerde, kâr da¤›t›m›
daha düflük bir oranda yap›lacakt›r. Büyük iflletmelerde ise finansman sa¤lama
olanaklar› daha esnektir. Özellikle halka aç›k anonim flirketlerde, müflteri ve piya-
sa etkisinden dolay› daha yüksek oranlarda kâr pay› da¤›t›labilmektedir. Halka
aç›k flirketlerde, sermaye yap›s›ndan çok, ortak say›s›, kâr da¤›t›m politikas›nda
belirleyici olmaktad›r. 

SPK, her y›l kâr da¤›t›m›n› teflvik edici hükümler getirmektedir. Bunlar›n en
önemlisi, yasal yedek akçe ve birinci temettü ayr›lmad›kça, kâr üzerinden baflka hiç
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bir ödeme yap›lamamas›d›r. Birinci temettünün de SPK taraf›ndan belirlenen oran-
dan az olmamas› gerekir. Bu durumda, kâr da¤›t›m oran› yüksek ç›kabilmektedir.

Kârlar›n ‹stikrar›
Kâr da¤›t›m karar› finans yöneticisi için, yat›r›m kararlar›n› ve beraberinde iflletme-
nin piyasa de¤erini etkiler. Bu nedenle istikrarl› kâr paylar›n›n da¤›t›lmas› müflteri-
lerin güveni aç›s›ndan önemlidir. fiirketlerin elde ettikleri kârlar ne kadar öngörü-
lebilir ve istikrarl› ise, kâr pay› ödemelerinin yap›lmas› da o kadar kolay olmakta-
d›r. Bu istikrar› sa¤lamak için, yüksek kâr elde edilen dönemlerde daha fazla ye-
dek akçe ayr›lmas›na; düflük kâr elde edilen dönemlerde ise, kararl› düzeye geri
dönmek için önceki y›llarda ayr›lan yedek akçenin kâr pay› olarak da¤›t›lmas›na
baflvurulabilir.

Borç Düzeyi 
Bilindi¤i gibi borç, iflletmeler aç›s›ndan süreli bir kaynakt›r ve gerek ana para ge-
rekse de faiz ödemelerini içerir. ‹flletmeler vadesi gelen borçlar›n› ödemek zorun-
dad›rlar. Bu zorunluluk, iflletmenin varl›¤› aç›s›ndan önemlidir. ‹flletmelerin mev-
cut borçlar›n› ödemek için iki seçenekleri vard›r. Bunlardan birincisi, yeni borç al-
mak veya borçlar› yeniden yap›land›rmak, di¤eri ise faaliyetler sonucu elde edilen
kârlar› da¤›tmayarak borç ödemesinde kullanmakt›r. Bu seçeneklerden hangisinin
uygulanaca¤›, finans yöneticisinin yeni borçlanman›n, iflletmenin sermaye maliye-
tini ve piyasa de¤erini ne flekilde etkileyece¤i ile, kâr da¤›tmaman›n iflletmeye olan
maliyetini hesaplamas› sonucunda belirlenir.

Kâr da¤›t›m politikas› ile borçlanma politikas› aras›nda bir iliflki var m›d›r?

KÂR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI TÜRLER‹
‹flletmelerin elde etti¤i kârlar, faaliyetlerinde meydana gelen de¤ifliklikler nedeniy-
le(sat›fllar›n artmas› veya azalmas›, maliyetlerinin yükselmesi veya düflmesi, ola¤a-
nüstü durumlar›n ortaya ç›kmas› vb.), hiçbir zaman ayn› düzeyde veya sabit bir
oranda elde edilmez. Buna kârfl›l›k, istikrarl› ve güven verici bir kurum imaj›n›n
sa¤lanmas› ve yat›r›mc›lar›n beklentilerine kârfl›l›k verilmesi amac›yla, iflletmeler
kâr da¤›t›m politikalar›nda çeflitli da¤›t›m yöntemlerini benimseyebilir. Bu yöntem-
ler, iflletmenin piyasa de¤erine olumlu etki yapabilir ya da bunun belli bir düzey-
de kalmas›n› sa¤layabilir. ‹flletmeler taraf›ndan kâr da¤›t›m politikalar› oluflturulur-
ken bugün ödenecek temettü tutar› ile gelecekteki büyüme oran› aras›nda bir den-
genin sa¤lanmas› sonucunda, iflletmenin hisse senetlerinin de¤erinin art›r›lmas›
amaç olmal›d›r. ‹flletmeler taraf›ndan uygulanabilecek kâr da¤›t›m politikalar› afla-
¤›da aç›klanm›flt›r.

Sabit Miktarda Kâr Pay› Da¤›t›lmas›
Sabit miktarda kâr pay› da¤›t›m› politikas›, elde edilen kâr de¤iflse bile her y›l sa-
bit miktarda kâr pay› da¤›t›lmas› esas›na dayand›¤›ndan yat›r›mc›lar, her y›l ne ka-
dar kâr pay› alacaklar›n› bilerek, bir anlamda gelece¤in belirsizli¤inden kurtulmak-
tad›rlar. Bu politika, sabit gelir elde etmeyi arzulayan ve riski sevmeyen yat›r›mc›-
lar taraf›ndan tercih edilmektedir. Ancak, bu durumun birkaç sak›ncas› vard›r. His-
se senetleri, sabit getirili yat›r›m araçlar›na dönüflmektedir. Bunun yan› s›ra, enflas-
yon dönemlerinde, kâr pay› reel anlamda azalmakta veya kâr›n yüksek oldu¤u y›l-
larda, verilmesi gerekenden daha az kâr pay› verildi¤i kan›s› piyasada yayg›nlafla-
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fiyat›n› en yükse¤e ç›karan,
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bugünkü kâr paylar›n›n
da¤›t›m› aras›nda denge
kuran politika. 



bilmektedir. Sabit miktarda kâr pay› da¤›t›m›, hisse senetlerinin piyasa de¤erinin
de sabit bir düzeyde ya da oldukça dar bir fiyat aral›¤›nda kalmas›na yol açabil-
mekte ve sermaye kazanc› bekleyen yat›r›mc›lara cazip gelmeyebilmektedir. Dü-
flük kâr sa¤lanan veya zarar edilen dönemlerde ise, iflletme zor durumda kalabil-
mektedir. Bu nedenle, enflasyonun yüksek oldu¤u ülkelerde, sabit miktarda kâr
da¤›t›m› politikas›, yerini sabit oranda kâr da¤›t›m politikas›na b›rakm›flt›r. Bu po-
litikay› benimseyen flirketler, ödeyecekleri temettü miktar›n›, her y›l daha önceden
sabit olarak tespit ettikleri oranda art›rmak suretiyle belirlemektedir. Bir flirketin bu
tür bir politikay› sürdürebilmesi için büyüme h›z›n›n da, en az ödenecek temettü
tutarlar›nda yap›lacak art›fl› belirleyen oranda olmas› gerekmektedir 

Sabit Oranda Kâr Pay› Da¤›t›lmas›
Sabit oranda kâr pay› da¤›t›m politikas›nda, sabit bir miktar yerine, dönem kâr›n›n
sabit bir oran› kadar kâr pay› da¤›t›l›r. Bu durumda ödenen kâr pay›, kâr›n yüksek
ya da düflük ç›kt›¤› dönemler nedeniyle büyük dalgalanmalar gösterebilmektedir.
Bu nedenle, sabit oranda kâr pay› da¤›t›lmas› yat›r›mc›lar aç›s›ndan güvenilir bir
kâr da¤›t›m politikas› olarak görülmemektedir.

Sabit Miktar›n veya Oran›n Yan›nda Ek Kâr Pay›
Da¤›t›lmas›
Bu politika, di¤er iki politikaya göre kâr da¤›t›m›nda esneklik sa¤lamakta ve olumsuz
durumlar› giderebilmektedir. ‹flletme, bir “taban” kâr pay› da¤›t›m miktar› veya oran›
saptad›ktan sonra, özellikle büyüme dönemlerinin bafllang›c›nda ve ilk y›llar›nda, ya-
t›r›mc›lar›n hisse senetlerine ilgisini art›rmak ve elde edilen kâr ile ödenen kâr pay›n›
uyumlu hale getirmek için, kâr›n yüksek olmas› durumunda, normalde ödedi¤i sabit
oran veya miktar üzerine ek bir kâr da¤›tma yoluna gitmektedir.

Art›klar Oran›nda Kâr Pay› Da¤›t›lmas›
Bu politikaya göre, iflletmenin yat›r›mlar› için ihtiyaç duyaca¤› kaynaklar, elde edi-
len kârlardan sa¤land›ktan sonra kalan tutar›n kâr pay› olarak da¤›t›lmas› öngörül-
mektedir. Art›klar oran›nda kâr pay› da¤›t›lmas›, iflletmenin yat›r›m politikas›, borç-
lanma politikas› ve sermaye yap›s› ile yak›ndan ilgilidir. Yat›r›mc›lar aç›s›ndan risk-
li olarak kabul edilen bu politikada, her y›l da¤›t›lacak kâr paylar›n›n de¤iflmesi
söz konusudur. Buradaki en önemli konu, kâr›n da¤›t›lmad›¤› durumlarda, bu kâr-
lar›n yeniden yat›r›ma ne flekilde dönüfltürülece¤idir. Büyüyen iflletmeler ile yat›-
r›m kârl›l›¤› düflük olan iflletmeler aç›s›ndan durum farkl› olacakt›r. 

Hisse senedi sahiplerinin bekledikleri kârl›l›k oran›, kârlar›n da¤›t›lmay›p yeni
yat›r›mlara yönlendirilmesi sonucunda yat›r›mdan bekledikleri kârl›l›k oran›ndan
yüksekse, bu durumda kâr›n da¤›t›lmamas› iflletmenin piyasa de¤erini olumsuz et-
kileyecektir. Hissedarlar›n bekledikleri kârl›l›k oran›, yat›r›mdan beklenen kârl›l›k
oran›ndan daha düflükse, bu durumda iflletmenin piyasa de¤eri olumlu olarak et-
kilenerek, sonraki dönemlerde daha yüksek kâr paylar›n›n da¤›t›lmas›na neden
olabilecektir.

Temettü Avans› Ödemeleri
Bu politika yurtd›fl›nda flirketler taraf›ndan çok yayg›n bir flekilde uygulanmakta-
d›r. Sermaye Piyasas› mevzuat›na göre, ortakl›klar, sermaye piyasas› mevzuat›na
uygun olarak düzenlenmifl ve ba¤›ms›z s›n›rl› denetlemeden geçmifl 3, 6 ve 9 ay-
l›k dönemler itibar›yla haz›rlad›klar› ara mali tablolar›nda yer alan kârlar› üzerin-
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den nakit temettü avans› da¤›tabilirler. SPK, temettü avans› da¤›tacak ortakl›klar›n
ara finansal tablolar›n›n ba¤›ms›z özel denetlemeye tabi tutulmas›n› isteyebilir.

Temettü avans› da¤›tmak isteyen ortakl›klar›n esas sözleflmelerinde hüküm bu-
lunmas› ve genel kurul karar›yla ilgili y›lla s›n›rl› olmak üzere yönetim kuruluna
yetki vermeleri zorunludur. An›lan genel kurul toplant›s›nda, da¤›t›lacak temettü
avans›n›n, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluflmamas› veya zarar oluflma-
s› durumlar›nda, bir önceki y›la ait bilançoda yer alan ola¤anüstü yedek akçeler-
den mahsup edilece¤i hususunun da karara ba¤lanmas› gerekmektedir. 

Yönetim kuruluna genel kurul taraf›ndan temettü avans› da¤›t›m› için yetki ve-
rildi¤i takdirde, yönetim kurulu taraf›ndan, ilgili hesap döneminde her 3 ayl›k dö-
nemi izleyen 6 hafta içerisinde, temettü avans› da¤›tma veya da¤›tmama konusun-
da bir karar al›nmas› zorunludur. Temettü avans› da¤›t›m›na karar verilmesinde ve
avans›n ödenmesinde; TTK’n›n ve SPK’n›n kâr›n da¤›t›lmas›na iliflkin hükümlerine
ayk›r› davran›lamaz. Da¤›t›lacak temettü avans› tutar›n›n hesaplanmas›, imtiyazl›
pay sahiplerine, oydan yoksun pay (OYP) sahiplerine ve ortaklar d›fl›nda kârdan
pay alacak kifli ve/veya kurumlara temettü avans› da¤›t›lamamas›, ilan ve bildirim
esaslar›, temettü avans› da¤›t›m zaman› ve temettü avans› ödemeleri gibi temettü
avans›na iliflkin ayr›nt›l› düzenlemeler Seri: IV, No: 27 say›l› Tebli¤’de yer almakta-
d›r. Temettü avans› da¤›tacak olan ve paylar› Borsa’da ifllem gören ortakl›klar›n; ay-
r›nt›l› ara finansal tablolar›n›, Seri: IV, No: 27 say›l› Tebli¤in ekinde yer alan temet-
tü avans› da¤›t›m tablosunu ve ba¤›ms›z s›n›rl› veya özel denetleme raporunu ilgili
ara dönemi izleyen 6 hafta içerisinde Kurul’a ve Borsa’ya göndermeleri ve Türkiye
çap›nda yay›mlanan herhangi bir gazetede ve merkezlerinin bulundu¤u yerde ç›-
kan en yüksek tirajl› iki mahalli gazeteden birinde ilan ettirmeleri zorunludur.

KÂR PAYI ÖDEME YÖNTEMLER‹
‹flletmelerce ekonomik koflullara ve iflletmenin özelliklerine ba¤l› olarak de¤iflik
kâr pay› ödeme yöntemleri bulunmaktad›r. 

Nakit Olarak Yap›lan Kâr Pay› Ödemesi
‹flletmeler taraf›ndan ortaklar›na yap›lan en yayg›n kâr pay› ödeme yöntemidir. Bu
yöntem iflletmeden nakit ç›k›fl›n› gerektirdi¤inden, iflletmenin likidite durumunun
buna uygun olmas› gerekir.

Hisse Senedi fieklinde Yap›lan Kâr Pay› Ödemesi
Baz› iflletmeler, ortaklar›na kâr da¤›t›m›nda nakit yerine hisse senedi vermektedir-
ler. Hisse senedi fleklinde yap›lan temettü ödemesi, hisse senetlerinin itibari (no-
minal) de¤erinde herhangi bir de¤ifliklik meydana getirmemekle birlikte iflletme-
nin özsermaye bilefliminin de¤iflmesine neden olmaktad›r. Kâr pay› ödemesinin
hisse senedi fleklinde gerçeklefltirilmesi, iflletmeden nakit ç›k›fl› gerektirmedi¤in-
den, elde edilen kâr hem bünyede b›rak›lm›fl hem de da¤›t›lm›fl olmaktad›r.

Hisse senedi fleklinde kâr pay› ödemesi, piyasadaki hisse senedi say›s›n› art›raca¤› için fi-
yatlarda düflmelerin görülmesi bu yöntemin bir sak›ncas› olarak görülmektedir. Bununla
birlikte ortaklar›n elinde daha fazla say›da hisse senedi olaca¤›ndan gelirlerde bir azalma
olmayacakt›r.

Kendi Hisse Senetlerini Sat›n Alarak Kâr Pay› Ödemesi
‹flletmelerin kendi hisse senetlerini sat›n almalar›, kâr pay› ödemesinin bir alterna-
tifidir. ‹flletmeler kendi hisse senetlerini sat›n alarak piyasadaki hisse senedi mikta-
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r›n› azaltmakta, bu ifllem sonucunda hisse bafl› gelir artmaktad›r. Hisse bafl›na ge-
lirin artmas› sonucunda da, hisse senetlerinin piyasa fiyat› artmakta ve ortaklar na-
kit kâr pay› yerine, sermaye kazanc› elde etmektedirler. ‹flletmelerin kendi hisse
senetlerini geri almalar› yat›r›mc›lara iki ayr› avantaj sa¤lamaktad›r. Bunlardan ilki;
yat›r›mc›lar taraf›ndan hisse senetlerinin sat›lmas› sonucunda elde edilecek gelirin,
sermaye kazanc› niteli¤inde olmas› nedeniyle vergilendirilmesinin bu çerçevede
yap›lmas›d›r. Di¤eri ise, iflletmelerin hisse senetlerini geri alma talebi ile yat›r›mc›-
lara gitmeleri durumunda, yat›r›mc›lar›n hisse senetlerini satarak geliri hemen elde
etme veya hisse senetlerini ellerinde tutarak fiyat art›fl›ndan yararlanma konusun-
da bir tercihte bulunabilmeleridir.

Kâr pay› ödeme yöntemlerinden hangisi daha avantajl›d›r?

KÂR DA⁄ITIM HESAPLAMALARI
Daha önceki bölümlerde, bir iflletmenin dönem kâr›n› paylaflan taraflar›n devlet,
iflletme ve ortaklar oldu¤unu belirtmifltik. Dönem kâr›n›n (Muhasebe Kâr›) bir k›s-
m› kurumlar vergisi, gelir vergisi ve vergi fon paylar› olarak devlete ödenmekte;
geriye kalan›n bir k›sm› yedek akçe ve fonlar olarak (da¤›t›lmayan kârlar) iflletme-
de b›rak›lmakta, son k›s›m ise ortaklara temettü (kâr pay›) olarak da¤›t›lmaktayd›.
Böyle bir paylafl›m›n kurallara uygun bir biçimde yap›lmas› için iflletmelerin dü-
zenlemeleri gereken, tekdüzen hesap plan›na göre standart hale getirilmifl finansal
tablo, “Kâr Da¤›t›m Tablosu”dur. Bu tablo afla¤›da gösterilmifltir.

Kâr da¤›t›m tablosunun düzenlenme amac›, özellikle sermaye flirketlerinde dö-
nem kâr›ndan, ödenecek vergi ve fonlar›n, ayr›lan yedeklerin ve ortaklara da¤›t›-
lacak kâr paylar›n›n aç›kça gösterilmesi ve flirketlerin hisse bafl›na kâr ile hisse ba-
fl›na temettü tutar›n›n hesaplanmas›d›r.

Kâr da¤›t›m tablosu flu kurallara göre düzenlenir:
• Kâr da¤›t›m tablosunda dönem kâr›ndan yap›lan da¤›t›m ile yedeklerden ya-

p›lan da¤›t›mlar, ayr› ayr› gösterilir.
• Kâr da¤›t›m tablosunda, ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, ortakla-

ra ödenecek I. ve II. Tertip yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler,
ola¤anüstü yedekler ve kârdan ayr›lan özel fonlar aç›kça gösterilir. 

• ‹mtiyazl› paylar›n bulunmas› durumunda, imtiyazl› ve adi hisse senetlerine
ödenen kâr paylar›, tabloda belirtilen bölümlerde ayr› ayr› gösterilir. 

• Kat›lma intifa senedi, kâra ifltirakli tahvil ile kâr-zarar ortakl›¤› belgesi ihraç
edilmifl ise, bu senet sahiplerine ödenen paylar, kâr da¤›t›m tablosunda ay-
r›ca gösterilir.

Kâr da¤›t›m›nda en önemli konulardan biri, vergi yükümlülüklerinin nas›l ve
hangi hukuksal çerçevede yerine getirilece¤idir. Örne¤in anonim flirketlerde kâr›n
vergilendirilmesi, flah›s flirketlerinden farkl›d›r. Anonim flirketler, kâr ettikleri dö-
nemlerde, kâr› ortaklara da¤›tmadan önce flirket tüzel kiflili¤i ad›na vergi vermek
zorundad›rlar. Verecekleri vergi ise, kurumlar vergisidir. fiah›s flirketlerinde ise or-
taklar, bireysel olarak gelir vergisi öderler.

Mali kâr ile dönem kâr› ayn› anlama m› gelmektedir? Kurumlar vergisi hangisi üzerinden
hesaplan›r?
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... A.fi. 20... Y›l› Kâr Da¤›t›m Tablosu (T)

1. Ödenmifl/Ç›kar›lm›fl Sermaye ...

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kay›tlara Göre) ...

Esas sözleflme uyar›nca kâr da¤›t›mda imtiyaz var ise söz konusu
imtiyaza iliflkin bilgi

SPK’ya Göre
Yasal Kay›tlara (YK)

Göre

3. Dönem Kâr›

4. Ödenecek Vergiler (-)

5. Net Dönem Kâr› (=) (3 - 4) (3 - 4)

6.
Geçmifl Y›llar
Zararlar› (-)

7.
Birinci Tertip Yasal
Yedek (-)

[(5 YK - 6 YK) * 0,05] [(5 YK - 6 YK) * 0,05]

8.
NET DA⁄ITILAB‹L‹R
DÖNEM KÂRI (=)

(5 - 6 - 7) (5 - 6 - 7)

9. Y›l içinde yap›lan ba¤›fllar (+)

10.

Birinci temettüün
hesaplanaca¤› ba¤›fllar
eklenmifl net
da¤›t›labilir dönem kâr›

(8 + 9)

11.

Ortaklara Birinci Temettü (*) (10* Ortakl›k taraf›ndan belirlenen oran)

- Nakit

- Bedelsiz

- Toplam

12.
‹mtiyazl› Hisse Senedi
Sahiplerine Da¤›t›lan
Temettü

Esas sözleflme hükümleri çerçevesinde
imtiyazl› pay sahiplerine da¤›t›lacak
temettü tutar›

13.
Yönetim kurulu üyelerine,
çal›flanlara vb.’e temettü

14.
‹ntifa Senedi Sahiplerine
Da¤›t›lan Temettü

15. Ortaklara ‹kinci Temettü

16.
‹kinci Tertip Yasal Yedek
Akçe

[(11+12+13+14+15+20) - (1*%5)] * %10

17. Statü Yedekleri

18. Özel Yedekler

19. OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK 5 - (6+7+11+12+13+14+15+16+17+18) 5 - (6+7+11+12+13+14+15+16+17+18)

20.

Da¤›t›lmas› Öngörülen
Di¤er Kaynaklar
- Geçmifl Y›l Kâr›
- Ola¤anüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleflme
Uyar›nca Da¤›t›labilir Di¤er
Yedekler

Tablo 5.1



Anonim flirketlerde, vergiye esas olan kâr›n ne oldu¤unun belirlenmesi gerekir.
Vergiye esas olan kâr; vergi yasalar› taraf›ndan konulan kurallara göre bir hesap
dönemi için tespit edilen ve üzerinden vergi ödenen kâr› ifade eder. Bu kâr, mali
kâr ya da kurumlar vergisi matrah› olarak adland›r›l›r. Vergiye tabi kâr› bulabilmek
için hareket noktas› Dönem (Muhasebe) Kâr›d›r. 

‹flletmeler Kurumlar Vergisine tabi olarak dönem kâr› üzerinden vergi öderler.
Kurumlar Vergisine tabi iflletmelerin vergiye tabi kâr› bulurken kanunlarda yer
alan hükümlere göre bir tak›m ilaveler ve indirimlerin yapmas› gerekmektedir. Bu-
na göre Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) s›ralanm›fl olan baz› gelirler istisna
olarak kabul edilmifltir ve vergiden muaf gelir olarak adland›r›lm›flt›r. Bu durumda
söz konusu istisnalar ve kurumlar vergisinden indirilebilecek giderler dönem kâ-
r›ndan düflülecek, kanunen kabul edilmeyen giderler ilave edilecektir. 

Kurumlar Vergisinden Muaf Gelirler 
KVK iflletmelere baz› istisnalar tan›m›flt›r. KVK’n›n 8. maddesinde dönem kâr›ndan
düflülecek istisnalar afla¤›daki flekilde s›ralanm›flt›r: 

• fiirketlerin, tam mükellefiyete tabi baflka bir kurumun sermayesine ifltirakle-
rinden elde ettikleri kazançlar,

• fiirketlerin rüçhan hakk› kuponlar›n›n sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar›,
• fiirketlerin kurulufllar›nda veya sermayelerini art›rd›klar› s›rada ç›kard›klar›

hisse senetlerinin itibarî de¤erlerinin üzerinde elden ç›kar›lmas›ndan sa¤la-
nan kazançlar›,

• Yurt d›fl›nda yap›lan inflaat, onarma, montaj iflleri ve teknik hizmetlerden
sa¤lanan ve Türkiye’de genel netice hesaplar›na intikal ettirilen kazançlar 

KVK’ya göre vergiden muaf gelirler ve indirimler dönem kâr›ndan ç›kar›l›rken, kanunen
kabul edilmeyen giderler dönem kâr›na ilave edilirler. 

Kurumlar Vergisinden ‹ndirilecek Giderler 
KVK’n›n 14. Maddesinde ise kurum kazanc›n›n tespitinde, iflletmelerin baz› gider-
leri has›lattan indirebilecekleri aç›klanm›flt›r. Bu giderler flu flekilde s›ralanabilir:

• Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri, 
• ‹lk kurulufl ve örgütlenme giderleri,
• Genel heyet toplant›lar› için yap›lan giderlerle birleflme, fesih ve tasfiye gi-

derleri, 
• Sigorta ve reasürans flirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden si-

gorta sözleflmelerine ait karfl›l›klar, 
• Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine be-

lediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tan›nan vak›fla-
ra, kamu menfaatlerine yararl› say›lan derneklere ve bilimsel araflt›rma ve
gelifltirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kurulufllara makbuz karfl›l›¤›n-
da yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar›n toplam›n›n o y›la ait kurum kazanc›n›n %
5’ine kadar olan k›sm›, 

• 3289 say›l› Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri
Hakk›nda Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 say›l› Türkiye Futbol Federas-
yonu Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda Kanun kapsam›nda yap›lan sponsor-
luk harcamalar›n›n; amatör spor dallar› için tamam›, profesyonel spor dal-
lar› için % 50’si,
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• Kurumlar vergisi beyannamelerinde her y›l›n zarar› ayr› ayr› gösterilmek ve
befl y›ldan fazla nakledilmemek kofluluyla geçmifl y›llar›n mali bilançolar›na
göre meydana gelen zararlar,

• Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylar› ile özel finans kurumlar›n-
ca kâr ve zarara kat›lma hesab› karfl›l›¤›nda ödenen kâr paylar›.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Kanunen Kabul
Edilmeyen Giderler 
KVK Md. 15’e göre kurum kazanc›n›n tespitinde afla¤›da belirtilmifl olan indirimle-
rin yap›lmas› kabul edilmez. Bunlar;

• Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,
• Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,
• Sermaye flirketlerince da¤›t›lan örtülü kazançlar, 
• Her ne flekilde ve ne isimle olursa olsun ayr›lan ihtiyat akçeleri, 
• Dar mükellefiyete tabi kurumlardan ayr›ca;

o Bu kurumlar hesab›na yapt›klar› al›m sat›mlar için ana merkeze veya Tür-
kiye d›fl›ndaki flubelere verilen faizler, komisyonlar ve benzerleri,

o Ana merkezin veya Türkiye d›fl›ndaki flubelerin giderlerine veya zararla-
r›na ifltirak etmek üzere ayr›lan hisseler.

• Kurumlar Vergisi ile her türlü para cezalar›, vergi cezalar› ve Amme Alacak-
lar›n›n Tahsil Usulü Hakk›ndaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar,
gecikme zamlar› ve faizleri, 

• Kanunlarla veya kanunlar›n verdi¤i yetkiye dayan›larak tespit edilen hadler
sakl› kalmak üzere, menkul k›ymetlerin itibari de¤erlerinin alt›nda sat›fl›n-
dan do¤an zararlar ile ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler, 

• Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri,
• Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve

reklâm giderlerinin % 50’si, 
• Kiralama yoluyla edinilen veya iflletmede kay›tl› olan yat, kotra, tekne, sürat

teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava tafl›tlar›ndan iflletme-
nin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanlar›n giderleri ile amortismanlar›, 

• Bas›n yoluyla ifllenen fiillerden veya radyo ve televizyon yay›nlar›ndan do-
¤acak maddî ve manevî zararlardan dolay› ödenen tazminat giderleri.

Yukar›daki aç›klamalar ›fl›¤›nda mali kâr flu flekilde bulunur:

Bulunan mali kârdan ödenecek kurumlar vergisi oran› %20’dir. Bununla bir-
likte kâr da¤›t›m›nda I. temettü ve II. temettü üzerinde %10 gelir vergisi kesin-
tisi yap›lacakt›r.

Paylar› Borsa’da ‹fllem Gören fiirketlerin I. Temettü Oran›
ve Temettü Da¤›t›m›
Paylar› borsada ifllem gören ortakl›klar›n esas sözleflmelerinde birinci temettü ora-
n›n›n gösterilmesi zorunludur. Ortakl›klar›n birinci temettü tutar›, hesap dönemi
kâr›ndan kanunlara göre ayr›lmas› gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali
ödemeler ve varsa geçmifl y›l zararlar› düflüldükten sonra kalan da¤›t›labilir kâr›n
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%20’sinden az olamaz. Bununla birlikte Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK) Se-
ri:IV, No:27 say›l› Tebli¤’in “Hisse senetleri borsada ifllem gören ortakl›klarda birin-
ci temettü oran› ve temettü da¤›t›m›” bafll›kl› 5’inci maddesinin 4’ncü f›kras›na gö-
re halka aç›k anonim ortakl›klar›n faaliyetlerinden elde ettikleri kârlar›n da¤›-
t›m esaslar›n› belirlemektedir. 

Bununla birlikte, halka aç›k anonim ortakl›klar›n bir önceki hesap döneminde elde ettik-
leri kâr›n da¤›t›lmas›na iliflkin olarak; kâr da¤›t›m›n›n zorunlu k›l›n›p k›l›nmayaca¤› bafl-
ta olmak üzere asgari kâr da¤›t›m oran› vb. hususlar hakk›nda SPK taraf›ndan her y›l ka-
rar al›nmakta ve söz konusu Kurul karar›, Kurul’un internet sitesinden kamuya duyurul-
maktad›r. Bu nedenle halka aç›k anonim ortakl›klar›n kâr da¤›t›m›na iliflkin güncel gelifl-
meleri takip etmeleri gerekmektedir. Dolay›s›yla, fiili olarak mevcut durumda, paylar›
Borsa’da ifllem gören halka aç›k anonim ortakl›klar›n asgari kâr da¤›t›m zorunlulu¤u bu-
lunmamakta, paylar› Borsa’da ifllem görmeyen halka aç›k anonim ortakl›klar›n ise elde et-
tikleri kâr›n % 20’sini nakit olarak da¤›tma zorunluluklar› bulunmaktad›r

Paylar› borsada ifllem gören ortakl›klar, genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l›
olarak temettüü nakden, hisse senedi, k›smen hisse senedi k›smen nakit olarak da-
¤›tabilecekleri gibi kâr›n tamam›n›n ortakl›k bünyesinde b›rak›lmas› ve da¤›t›lma-
mas› da söz konusu olabilir. Ortakl›klar›n birinci temettü tutar›n› Tebli¤’de belirti-
len orana göre eksik olarak da¤›tmalar› durumunda, Kurul bu ortakl›klara eksik
da¤›t›lan temettü tutar›n› temettü da¤›t›m zaman› esas al›narak Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankas›’n›n k›sa vadeli avanslar için uygulad›¤› faiz oran› üzerinden
hesaplanacak faiz tutar› ile birlikte nakden veya ola¤anüstü yedek akçelerin ser-
mayeye ilave edilmesi suretiyle hisse senedi fleklinde da¤›t›lmas› zorunlulu¤unu
getirebilir.

Paylar› Borsa’da ‹fllem Görmeyen fiirketlerin I. Temettü
Oran› ve Temettü Da¤›t›m›
Paylar› borsada ifllem görmeyen ortakl›klar›n esas sözleflmelerinde birinci temettü
oran›n›n gösterilmesi zorunludur. Ortakl›klar›n birinci temettü tutar›, hesap döne-
mi kâr›ndan kanunlara göre ayr›lmas› gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve ma-
li ödemeler ve varsa geçmifl y›l zararlar› düflüldükten sonra kalan da¤›t›labilir kâ-
r›n %20’sinden az olamaz.

Paylar› borsada ifllem görmeyen anonim ortakl›klar›n birinci temettüü nakden
da¤›tmalar› esast›r. Ancak, bu ortakl›klardan Seri: IV, No: 39 say›l› “‹hraçç›lar›n Mu-
afiyet fiartlar›na ve Kurul Kayd›ndan Ç›kar›lmalar›na iliflkin Esaslar Tebli¤i”nin 4’ün-
cü maddesinin (a) bendinde yer alan ba¤›ms›z denetim muafiyeti kapsam›na girme-
yenler, birinci temettüü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde da¤›tabilirler.

Birinci temettüü k›smen veya tamamen hisse senedi biçiminde da¤›tmak iste-
yen ortakl›klar›n, y›ll›k ola¤an genel kurul toplant›s› için TTK’n›n 368’inci madde-
sinde öngörülen toplant›ya davete iliflkin sürenin bafllang›ç tarihinden en az bir ay
önce, biri Türkiye çap›nda yay›n yapan iki günlük gazetede olmak üzere Tebli¤
ekinde yer alan forma uygun olarak yap›lacak bir ilanla ortaklar›ndan talep topla-
malar› zorunludur. Talep toplama süresi en az 15 gün olmal›d›r. Talepte bulunma-
yan ve/veya bulunamayan ortaklar›n iradeleri temettüün nakden ödenmesi fleklin-
de de¤erlendirilir.

Temettüün hisse senedi olarak da¤›t›lmas› durumunda ihraç edilecek temet-
tüün hisse senedi biçiminde da¤›t›lmas›na iliflkin genel kurul karar›n›n al›nma-
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s›ndan sonra hisse senetlerinin Kurul kayd›na al›nmas› için Seri: I, No: 40 say›l›
“Hisse Senetlerinin Kurul Kayd›na Al›nmas›na ve Sat›fl›na ‹liflkin Esaslar Tebli-
¤i”nde belirtilen bilgi ve belgelerden ilgili olanlar› ile Kurul’a baflvuru yap›lma-
s› gerekmektedir.

Kâr Da¤›t›m Muafiyeti
Halka aç›k anonim ortakl›klar, SPK’n›n düzenlemelerine göre hesaplanan da¤›t›la-
bilir birinci temettü tutar›n›n, genel kurula sunulacak son y›ll›k mali tablolar›na gö-
re esas sermaye/ç›kar›lm›fl sermayenin % 5’inden daha düflük olmas› veya söz ko-
nusu mali tablolara göre net da¤›t›labilir dönem kâr›n›n T50.000’nin alt›nda olma-
s› hallerinde, ilgili hesap dönemleri için birinci temettü da¤›tmayabilir. Ancak, bu
hükme göre da¤›t›lmayan temettü, daha sonraki dönemlerde yap›lacak muafiyet
hesaplamalar›nda temettü kalemi olarak dikkate al›nacakt›r.

Tebli¤’de belirtilen tutar T50.000 olup her y›l yeniden de¤erlemeye tabi tutulmaktad›r.
2010 y›l› için bu tutar T57.000’dir.

Yasal Yedekler
TTK’ye göre dönem kâr›ndan ayr›lan yedek akçelerdir. Yasal yedekler, I. Tertip ve
II. Tertip yedek akçe olmak üzere ikiye ayr›lm›flt›r.

I.Tertip Yedek Akçe: Birinci tertip yasal yedek akçenin matrah›, yasal kay›tlar-
da yer alan net dönem kâr› (vergi sonras› kâr)’ndan, varsa yasal kay›tlara göre geç-
mifl y›l zararlar›n›n düflülmesi suretiyle bulunan tutard›r. Birinci tertip yasal yedek
akçe, TTK’n›n 466’nc› maddesi çerçevesinde, bu matrah›n %5’i al›narak hesaplan›r.
Buna göre hesaplamalar afla¤›daki formüller yard›m›yla yap›labilecektir:

I. Tertip Yasal Yedek Akçe Matrah› = Yasal Kay›tlara göre Net Dönem Kâr› - 
Yasal Kay›tlara Göre Geçmifl Y›l Zararlar›

I. Tertip Yasal Yedek Akçe (I.Tertip YYA) = I. Tertip Yasal Yedek Akçe Matrah›* %5

TTK’n›n 466’nc› maddesi uyar›nca, ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermayenin beflte birini
buluncaya kadar Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayr›lmas› zorunludur. Burada
an›lan Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe tavan›n›n belirlenmesinde nominal (öden-
mifl/ç›kar›lm›fl) sermaye rakam›n›n kullan›lmas› gerekmektedir.

II. Tertip Yedek Akçe: ‹kinci tertip yasal yedek akçe matrah›, pay sahiple-
riyle kâra ifltirak eden di¤er kimselere da¤›t›lacak tüm kâr pay› tutarlar›n›n top-
lam›ndan (birinci temettü, yönetim kurulu ve imtiyazl›lara temettü ve di¤er kay-
naklardan da¤›t›m), flirket’in ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermayesinin %5’i düflüldükten
sonra bulunan tutard›r. Bu matrah›n onda biri, ikinci tertip yasal yedek akçe
olarak hesaplan›p ayr›l›r

TTK 466’nc› maddesinde yer alan ödenmifl sermayenin beflte birine iliflkin üst s›n›r sa-
dece birinci tertip yasal yedek akçe için geçerli olup, söz konusu yasal haddin afl›ld›¤›
durumda dahi ikinci tertip yasal yedek akçe ayr›lmaya devam edilecektir.

‹ste¤e Ba¤l› Yedekler: ‹ste¤e ba¤l› olarak yönetim kurulunun teklifi ve ge-
nel kurul karar› ile ayr›labilecek yedek akçelerdir. 
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Halka Kapal› (Aile) fiirketlerinde I. Temettü Oran› ve
Temettü Da¤›t›m›
Halka kapal› flirketler de da¤›t›lacak kâr, kural olarak ortaklar›n sermaye taahhüt-
lerine karfl›l›k yapm›fl olduklar› ödemelerle oranlanarak da¤›t›l›r. Halka kapal› flir-
ketlerde I. Temettü oran› ödenmifl sermayenin %5’inden az olamaz. 

Halka Kapal› (Aile) fiirketlerde Kâr Da¤›t›m›
ÇINAR Anonim fiirketi bir aile flirketi olup 2011 dönem kâr› T150.000’dir. fiirketin
ödenmifl sermayesi T750.000 olup 100.000 adet hisseden oluflmaktad›r. fiirket kâ-
r›n›n tamam› muhasebe kâr› olup ilaveler ve indirimler yoktur. Ortaklara kâr pay-
ödenmesi 15.01.2012 tarihinde yap›lacakt›r. fiirketin flimdiye kadar ay›rd›¤› 1.
Tertip yedek akçe tutar› T90.000’dir. 

ÇÖZÜM:

fiirket 31.12.2011 tarihine kadar T90.000 I. Tertip yedek akçe ayr›ld›¤›na göre:
150.000 - 90.000 = T60.000 daha I. Tertip Yedek Akçe ay›rma zorunlulu¤u vard›r.
Bu dönem I. Tertip Yedek Akçe tutar› ise flöyledir:

I. Tertip Yedek Akçe: Dönem kâr› × %5
150.000 × %5 = T7.500

I. Temettü Hesaplamas›: Halka kapal› anonim flirketler ayr›ca ödenmifl ser-
mayenin %5’i kadar I. Temettü ay›rmak zorundad›r.

I. Temettü: 750.000 × %5 = T37.500’dir.

II. Tertip Yedek akçe, dönem kâr›ndan, kurumlar vergisi ve I.Tertip yedek ak-
çe ile I. Temettü düflüldükten sonra kalan kâr›n % 10’u kadar ayr›l›r. Buna göre:

II. Tertip Yedek Akçe Hesaplanmas› T

Dönem (Muhasebe) kâr› 150.000 

Kesintiler Toplam› (75.000)

Kurumlar Vergisi 30.000

I. Tertip Yedek Akçe 7.500

Ortaklara I. Temettü 37.500

I. Tertip Yedek Akçe Hesaplanmas› T

Ödenmifl Sermaye 750.000 

I. Tertip Yedek Akçe ay›rma s›n›r› 150.000

Kurumlar vergisi matrah›n›n hesaplanmas› T

Dönem kâr› 150.000 

‹ndirimler (-) 0

‹laveler 0

Mali kâr (kurumlar vergisi matrah›) 150.000

Kurumlar Vergisi (150.000 × 0,20) 30.000
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Gelir Vergisi Stopaj›n›n Hesaplanmas›:
I. temettü.......................................................................... T37.500 
II. temettü......................................................................... T67.500
Gelir vergisi stopaj› matrah› T95.000
Gelir vergisi stopaj›...............(T95.000 × %15) T14.250
Hisse bafl›na temettünün hesaplanmas› flöyledir:
Hisse bafl›na temettü = (I.temettü+II.temettü)/Hisse senedi say›s›
Hisse bafl›na temettü = (37.500 + 67.500) / 100.000 = T0.95
Hisse senedinin de¤eri = 750.000 / 100.000 = T7,5
Hisse bafl›na düflen temettü yüzdesi = Hisse bafl›na temettü tutar› / Hisse senedi

de¤eri
Hisse bafl›na düflen temettü yüzdesi = 0,95/ 7,5 = %12,66

BORAY Anonim fiirketi halka aç›k ve hisse senetleri borsada ifllem görmeyen bir flir-
kettir. fiirketin ödenmifl sermayesi T700.000’dir. fiirket nominal bedeli T1 olan
700.000 adet hisse senedine sahiptir. BORAY A.fi.’nin 31.12.2011 tarihli di¤er ve-
rileri afla¤›daki gibidir:

DÖNEM KÂRININ DA⁄ITIMI

1. DÖNEM KÂRI 150.000

2. ÖDENECEK VERG‹ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) (30.000)

DÖNEM NET KÂRI 120.000

3. GEÇM‹fi DÖNEM ZARARI (-) 0

4. I. TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-) (7.500)

DA⁄ITAB‹L‹R NET DÖNEM KÂRI 112.500

5. ORTAKLARA B‹R‹NC‹ TEMETTÜ (-) 37.500

KALAN KÂR 75.000

6. PERSONEL TEMETTÜ (-) 0

7. YÖNET‹M KURULUNA TEMETTÜ (-) 0

8. II. TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE(-) (7.500)

9. ORTAKLARA ‹K‹NC‹ TEMETTÜ 67.500

YEDEKLERDEN DA⁄ITIM 0

H‹SSE BAfiINA TEMETTÜ 0

- Hisse bafl›na temettü tutar› 0,95

- Hisse bafl›na temettü yüzdesi %12,66

II. Tertip Yedek Akçe Matrah› 75.000 

II.Tertip Yedek Akçe (%10) (7.500)

II. Temettü Tutar› 67.500
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SPK’ya Göre Yasal Kay›tlara Göre

Dönem Kâr› 440.000 600.000

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 150.000 150.000

Geçmifl Y›l Zararlar› 40.000 40.000



fiirket Genel Kurul’unda kâr›n tamam›n›n da¤›t›m› yönünde karar al›nm›flt›r.
Hisse senetlerine herhangi bir imtiyaz tan›nmam›flt›r. Buna göre yasal yedeklerin
ve temettülerin hesaplanmas› afla¤›daki gibi olacakt›r;

I. Temettünün Hesaplanmas›
Birinci Temettü = (Net Dönem Kâr› - Geçmifl Y›l Zararlar› - I. Tertip YYA +

Y›l ‹çinde Yap›lan Ba¤›fllar) × Ortakl›k Taraf›ndan Belirlenen
Kâr Da¤›t›m Oran›

Hisse Bafl›na Temettü = (I. Temettü + II. Temettü) / Hisse Say›s› 
= (77.900 + 248.940) / 700.000 = T0,4669 adet

Hisse Bafl›na Temettü Oran› = Hisse Bafl›na Temettü / Hisse Senedi De¤eri 
= 0,4669 / 1 = % 46,69 

II. Tertip Yedek Akçe Hesaplanmas›

Da¤›t›labilir Kâr 389.500 

V. I. Temettü (389.500 × %20) (77.900)

III. II. Tertip Yedek Akçe Matrah› 276.600

IV. II. Tertip Yedek Akçe (276.600 × %10) 27.660

II. Da¤›t›labilir kâr 389.500

III. I. Temettü (389.500 × %20) 77.900

IV. Ödenmifl Sermaye × %5 (700.000 × 0,05) 35.000

I. Tertip Yedek Akçe Hesaplanmas›

Dönem Kâr› 600.000 

Kurumlar vergisi (150.000)

Geçmifl Y›l Zararlar› (40.000)

I. I. Tertip Yedek Akçe Matrah› 410.000

II. I. Tertip Yedek Akçe (410.000 × %5) 20.500

Kurumlar vergisi matrah›n›n hesaplanmas›

Dönem kâr› 600.000 

‹ndirimler (-) 0

‹laveler 150.000

Mali kâr (kurumlar vergisi matrah›) 750.000

Kurumlar Vergisi (750.000 × 0,20) 150.000
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II. Temettünün Hesaplanmas›

III. Da¤›t›labilir kâr 276.600

V. II. Tertip Yedek Akçe (276.600 × %10) (27.660)

IV. II. Temettü 248.940



DÖNEM KÂRININ DA⁄ITIMI

1. DÖNEM KÂRI 600.000

2. ÖDENECEK VERG‹ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) (150.000)

DÖNEM NET KÂRI 450.000

3. GEÇM‹fi DÖNEM ZARARI (-) (40.000)

4. I. TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-) (20.500)

DA⁄ITAB‹L‹R NET DÖNEM KÂRI 389.500

5. ORTAKLARA B‹R‹NC‹ TEMETTÜ (-) 77.900

6. ÖDENM‹fi SERMAYEN‹N %5 35.000

KALAN KÂR 276.600

6. PERSONEL TEMETTÜ (-) 0

7. YÖNET‹M KURULUNA TEMETTÜ (-) 0

8. II. TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-) (27.660)

9. ORTAKLARA ‹K‹NC‹ TEMETTÜ 248.940

B. YEDEKLERDEN DA⁄ITIM 0

C. H‹SSE BAfiINA TEMETTÜ 0

- Hisse bafl›na temettü tutar› 0,4669

- Hisse bafl›na temettü yüzdesi %46,69

1455.  Ünite  -  Kâr  Da¤›t ›m Pol i t ikas›
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Kâr da¤›t›m politikas›n›n iflletme de¤eri üzerine

etkilerini aç›klamak.

‹flletmelerin temel amaçlar›ndan birisi de kâr elde
etmektir. Kâr, iflletmenin baflar›s›n›n sonucunda
ortaya ç›kan ve kullan›lan kaynaklar›n etkinli¤ini
gösteren bir kavramd›r. ‹flletmelerde elde edilen
kâr›n nas›l kullan›laca¤› di¤er bir anlat›mla elde
edilen kâr›n kimler aras›nda ne flekilde da¤›t›laca-
¤› konusu oldukça önemlidir. Anonim flirketlerde
kâr da¤›t›m›n›n iflletme de¤eri üzerine etkisi olup
olmad›¤› literatürde oldukça tart›flmal› bir konu
olmakla birlikte uygulama da kâr da¤›t›m karar›-
n›n ve kâr da¤›t›m politikas›n›n hisse senedi fiyat-
lar›n› ve dolay›s›yla iflletmenin piyasa de¤erini et-
kiledi¤i görüflü s›kça vurgulanmaktad›r.

‹flletmelerde kâr da¤›t›m›n› etkileyen faktörleri

belirtmek.

Kâr da¤›t›m karar›n› etkileyen bir çok faktör söz
konusudur. Öncelikli olarak kâr da¤›t›m› yasalar-
la belirlenmifl olup, iflletmeler bu konuda tama-
men serbest b›rak›lm›fl de¤ildir. Kâr da¤›t›m›n›n
yasalar taraf›ndan belirli ilke ve kurallara göre
yap›lmas›, elde edilen kâr›n bir çok ç›kar guru-
bunu etkileyecek bir konu olmas›ndand›r. Yasa-
lar›n d›fl›nda flirketin likiditesi, yeni yapaca¤› ya-
t›r›mlar, mevcut borç düzeyi ve gelecekte sa¤la-
yabilece¤i finansman olanaklar› gibi faktörler kâr
da¤›t›m karar›n› etkiler.

Kâr da¤›t›m politikas› türlerini aç›klamak.

‹flletmeler nakit olarak kâr da¤›tabilecekleri gibi,
hisse senedi vererek ya da kendi hisse senetleri-
ni sat›n alarak kâr da¤›t›m›nda bulunabilirler. ‹fl-
letmelerin ne flekilde kâr da¤›t›m›nda bulunacak-
lar› di¤er bir anlat›mla sabit miktarda, sabit oran-
da ya da ünite içerisinde belirtilen di¤er yöntem-
lerin hangisinin kullan›laca¤› konusu da iflletme-
nin yap›s›na ve yat›r›mc›lar›n beklentisine ba¤l›-
d›r. Daha öncede belirtti¤imiz gibi, kâr da¤›t›m›-
n›n yap›lmas› a¤›rl›kl› olarak yasalarla belirlen-
mifltir. Kâr da¤›t›m hesaplamalar›, iflletmelerin
halka aç›k ya da kapal› olmas›na ba¤l› olarak
farkl›l›k göstermektedir. Bu hesaplamalarda TTK
ve SPK yol göstericidir. 

Kâr pay› ödeme yöntemlerini s›ralamak.

‹flletmelerin, ekonomik koflullara ve iflletmenin
özelliklerine ba¤l› olarak de¤iflik kâr pay› ödeme
yöntemleri bulunmaktad›r. ‹flletmeler taraf›ndan
yap›lan en yayg›n kâr pay› ödeme yöntemi, na-
kit olarak yap›lan kâr pay› ödenmesidir. Bu yön-
tem d›fl›nda hisse senedi fleklinde yap›lan kâr pa-
y› ödemesi ve kendi hisse senetlerini sat›n alarak
yap›lan kâr pay› ödemesi yöntemleri de bulun-
maktad›r. Herbir yöntemin avantaj› ve dezavan-
taj› bulunmaktad›r. ‹flletmelerin koflullar›na han-
gi yöntem daha uygun geliyorsa o yöntemin uy-
gulanmas› daha do¤ru olacakt›r.

Kâr da¤›t›m›yla ilgili hesaplamalar› yapmak.

‹flletmelerin dönem kâr›n› paylaflan taraflar; dev-
let, iflletme ve ortaklard›r. Dönem kâr›n›n bir k›s-
m› kurumlar vergisi, gelir vergisi ve vergi fon pay-
lar› olarak devlete ödenmekte; geriye kalan›n bir
k›sm› yedek akçe ve fonlar olarak (da¤›t›lmayan
kârlar) iflletmede b›rak›lmakta, son k›s›m ise or-
taklara temettü(kâr pay›) olarak da¤›t›lmaktad›r.
Böyle bir paylafl›m›n kurallara uygun bir biçimde
yap›lmas› için iflletmelerin düzenlemeleri gereken,
tekdüzen hesap plan›na göre standart hale getiril-
mifl finansal tablo, “Kâr Da¤›t›m Tablosu”dur.
Kâr da¤›t›m›nda en önemli konulardan biri, ver-
gi yükümlülüklerinin nas›l ve hangi hukuksal
çerçevede yerine getirilece¤idir. Örne¤in ano-
nim flirketlerde kâr›n vergilendirilmesi, flah›s flir-
ketlerinden farkl›d›r. Anonim flirketler, kâr ettik-
leri dönemlerde, kâr› ortaklara da¤›tmadan önce
flirket tüzel kiflili¤i ad›na kurumlar vergisi ver-
mek zorundad›rlar. fiah›s flirketlerinde ise ortak-
lar, bireysel olarak gelir vergisi öderler.
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1. Elde edilen kâr›n da¤›t›lmayarak, iflletme bünyesin-
de b›rak›lmas›na ne ad verilir?

a. Karma finansman
b. Otofinansman
c. Hisse senedi yoluyla finansman
d. Tahvil yoluyla finansman
e. K›sa vadeli finansman

2. Modigliani ve Miller yaklafl›m› ile ilgili afla¤›daki ifa-
delerden hangisi yanl›flt›r?

a. Kazanç yaratma iflletmenin de¤erini etkileyen
faktörlerden biridir.

b. Faaliyet riski iflletmenin de¤erini etkiler.
c. Kâr da¤›t›m›n›n iflletmenin de¤eri üzerinde her-

hangi bir etkisi yoktur.
d. Varl›klar üzerinden sa¤lanacak kazançlar›n art-

mas›yla iflletme de¤eri yükselecektir.
e. Kâr da¤›t›m politikas›, yat›r›mc›lar›n tercihlerine

ba¤l› olarak iflletme de¤erini etkiler. 

3. Afla¤›dakilerden hangisi kâr da¤›t›m politikas›n› et-
kileyen faktörlerden biri de¤ildir?

a. Yasalar
b. Vergi düzenlemeleri
c. Yap›lacak yat›r›mlar
d. Likidite
e. Rekabet

4. Afla¤›dakilerden hangisi sabit miktarda kâr pay› da-
¤›t›m politikas›n›n özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Yat›r›mc›lar›n, her y›l ne kadar kâr pay› alacak-
lar›n› bilmesi.

b. Yat›r›mc›lar› gelece¤in belirsizli¤inden kurtarmas›.
c. Hisse senetlerini, sabit getirili yat›r›m araçlar›na

dönüfltürmesi.
d. Düflük kâr elde edilen dönemlerde iflletmeleri

zor durumda b›rakmas›.
e. Hisse senetlerinin fiyatlar›n›n zaman içerisinde

yükselmesine ba¤l› olarak kâr paylar›n›n artmas›.

5. Yat›r›mc›lar aç›s›ndan en riskli kâr da¤›t›m politikas›
türü afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sabit miktarda kâr pay› da¤›t›lmas›
b. Sabit oranda kâr pay› da¤›t›lmas›
c. Sabit miktar›n veya oran›n yan›nda ek kâr pay›

da¤›t›lmas›
d. Art›klar oran›nda kâr pay› da¤›t›lmas›
e. Temettü avans› fleklinde kâr pay› da¤›t›lmas›

6. Hisse bafl›na gelirlerin en çok artt›¤› kâr pay› ödeme
yöntemi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Temettü avans› ödemeleri
b. Nakit kâr pay› ödemesi
c. Hisse senedi fleklinde yap›lan kâr pay› ödemesi
d. Kendi hisse senetlerini sat›n alarak kâr pay› öde-

mesi
e. Mal olarak kâr pay› ödenmesi

7. Afla¤›dakilerden hangisi kanunen kabul edilmeyen
giderler aras›nda yer almaz?

a. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan
faizler

b. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesap-
lanan faizler 

c. Sermaye flirketlerince da¤›t›lan örtülü kazançlar 
d. Her ne flekilde ve ne isimle olursa olsun ayr›lan

ihtiyat akçeleri
e. Zarara kat›lma hesab› karfl›l›¤›nda ödenen kâr

paylar›

8. Afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? 

a. Hisse senetleri borsada ifllem görmeyen ortak-
l›klarda; birinci temettü oran›n›n gösterilmesi zo-
runludur.

b. Ortakl›klar›n birinci temettü tutar›, hesap döne-
mi kâr›ndan kanunlara göre ayr›lmas› gereken
yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve
varsa geçmifl y›l zararlar› düflüldükten sonra ka-
lan da¤›t›labilir kâr üzerinden hesaplan›r.

c. Birinci temettü tutar› da¤›t›labilir kâr›n % 30’un-
dan afla¤› olamaz.

d. Hisse senetleri borsada ifllem görmeyen anonim
ortakl›klar›n birinci temettüyü nakden da¤›tma-
lar› esast›r.

e. Hisse senetleri borsada ifllem gören ortakl›klar
temettüyü, belli oranda nakit belli oranda hisse
senedi olarak da¤›tma konusunda serbesttirler. 

Kendimizi S›nayal›m
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9 - 10. sorular afla¤›daki bilgilere göre yan›tlanacakt›r. 
T150.000 ödenmifl sermayesi bulunan halka kapal› BE-
RAY A.fi.’nin dönem kâr› T200.000’dir. Kanunen kabul
edilmeyen giderleri, geçmifl y›l zararlar›, istisna ve indi-
rime tabi gelirleri yoktur.

9. Bu bilgiye göre flirketin da¤›tabilece¤i I. Temettü tu-
tar› en az kaç T dir? 

a. 2.000
b. 3.000
c. 4.000
d. 7.500
e. 10.000

10. Yukar›daki bilgilere göre BERAY A.fi’nin halka aç›k
olmas› durumunda da¤›tabilece¤i I. Temettü tutar› en
az kaç T olur?

a. 8.600
b. 9.400
c. 30.400
d. 34.800
e. 38.000

Kâr pay› avans› ve örtülü kazanç iliflkisi

Soner ALTAfi 

Maliye Bakanl›¤›’n›n 6. Seri No.lu Kurumlar Vergisi Ge-

nel Tebli¤i 5 May›s 2012 tarihli ve 28283 say›l› Resmi

Gazete’de yay›mlanm›flt›r. An›lan tebli¤in 20’nci mad-

desi avans kâr pay› da¤›t›m›na iliflkindir. 6102 say›l› ye-

ni Türk Ticaret Kanunu ile anonim flirket pay sahipleri-

ne borçlanma yasa¤› getirilmesi, yine ayn› kanun ile ge-

tirilen kâr pay› avans›n›n önemini artt›rm›flt›r. Zira bu-

güne kadar sadece Sermaye Piyasas› Kanunu’na tabi

halka aç›k anonim ortakl›klar bu imkândan faydalana-

biliyor iken, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren halka

aç›k olmayan anonim flirketler de avans kâr pay› da¤›-

tabileceklerdir. Ayr›ca, kâr pay› avans› uygulamas›, ye-

ni TTK ile getirilen borçlanma yasa¤› karfl›s›nda pay sa-

hiplerine en önemli çözüm yolu olarak sunulmaktad›r.

Maliye Bakanl›¤›’n›n söz konusu tebli¤i bu yönüyle ifl

dünyas›n›n konunun vergisel boyutu aç›s›ndan merak-

la bekledi¤i bir düzenleme idi. Ancak, an›lan tebli¤de

avans kâr pay› uygulamas›n›n cazibesini azaltacak bir

yön dikkatimizi çekmifltir.

Tebli¤in 20’nci maddesinin 3’üncü f›kras›nda “Avans

kâr pay› da¤›t›lmas› halinde, transfer fiyatland›rmas› yo-

luyla örtülü kazanç da¤›t›m› hükümleri uygulanmaya-

cakt›r.” denilmektedir. Buna karfl›l›k, dördüncü f›krada

“Ancak, hesap dönemi itibar›yla zarar do¤mas› veya sa-

fi kazanc›n avans olarak da¤›t›m› yap›lan kârdan düflük

ç›kmas› halinde, transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü

kazanç da¤›t›m› hükümleri uygulanacakt›r.” denilmifltir.

Kan›m›zca, bu hüküm, kâr pay› avans›na zaten mesafe-

li duran ve flüpheyle bakan flirket ortaklar›n› tamamen

bu uygulamadan uzaklaflt›racak bir flekilde kaleme al›n-

m›flt›r. Çünkü an›lan düzenlemede yedek akçelerin hiç

dikkate al›nmad›¤› göze çarpmaktad›r. Oysa 6102 say›-

l› Türk Ticaret Kanunu’nun 509. maddesi kâr pay›n›n

net dönem kâr› yan›nda serbest yedek akçelerden da¤›-

t›lmas›na da izin vermektedir. Serbest yedek akçeler-

den kâr pay› da¤›t›labiliyorsa, kâr pay› avans›n›n da da-

¤›t›labilece¤inin kabulü gerekir.

Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n uhdesindeki Kâr Pay›

Avans› Da¤›t›m›na ‹liflkin Tebli¤ henüz yay›mlanmad›.

Yaflam›n ‹çinden

10 May›s 2012 
“
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Fakat bakanl›¤›n hangi kaynaklardan kâr pay› avans›

da¤›t›laca¤›n› aç›k bir flekilde düzenleyece¤ini, burada

da ilk olarak y›ll›k kâr›, onun yeterli olmamas› halinde

ise serbest yedek akçeleri dikkate alaca¤›n› düflünmek-

teyiz. Serbest yedek akçe deyince de akla yasal tavan›

aflan kanuni yedek akçeler ile iste¤e ba¤l› yedek akçe-

ler gelmektedir. Yani, anonim flirket pay sahiplerine

düzenli kâr pay› (ve avans›) da¤›t›lmas› amac›yla statü

ve ola¤anüstü yedek ayr›labilecek, yasal tavan› afl›p ser-

best nitelik kazanan kanunî yedek akçeler de kâr da¤›-

t›m›nda kullan›labilecektir.

Maliye Bakanl›¤› ise söz konusu Tebli¤i ile kâr pay›

avans›n›n da¤›t›m›nda sadece y›ll›k kâr› esas almakta-

d›r, bu yaklafl›m da Türk Ticaret Kanunu’nun düzenle-

meleri ile çeliflmektedir.

Daha somut olmas› bak›m›ndan konuyu bir örnekle

aç›klayal›m: (A) Anonim flirketi 2012 y›l›nda 2 milyon

TL kâr elde etmifl ve genel kurul vergi ile kanuni yedek

akçe gibi yasal kesintilerden sonra kalan tutar›n tama-

m›n›n yedek akçe olarak ayr›lmas›na karar vermifltir.

fiirketin esas sermayesi 500 binTL ve 2012 y›l› sonu iti-

bariyle ay›rd›¤› kanuni yedek akçe toplam› 750 bin

TL’dir. 2013 y›l› içerisinde pay sahiplerine toplamda 250

bin TL kâr pay› avans› da¤›t›lm›flt›r. fiirketin 2013 y›l› fa-

aliyetleri 150 bin TL safi kurum kazanc› ile neticelen-

mifltir. An›lan KVK Tebli¤i’ne göre, safi kurum kazanc›

avans olarak da¤›t›m› yap›lan kârdan düflük ç›kt›¤› için

örtülü kazanç hükümleri uygulanacakt›r. Oysa flirket

bünyesinde, safi kazanc› aflan avans kâr paylar›n› rahat-

l›kla karfl›layacak tutarda yedek akçe mevcuttur. Bu flir-

ket 2013 y›l›nda de¤il 150 bin TL kâr 200 bin TL zarar

etse dahi, flirketin hem bu zarar› hem de ortaklara da¤›-

t›lan kâr pay› avanslar›n› karfl›layacak tutar›n fevkinde

iç kayna¤›, yani yedek akçesi bulunmaktad›r.

Maliye Bakanl›¤›’n›n söz konusu düzenlemesi, bu yö-

nüyle, 6102 say›l› Türk Ticaret Kanunu’nun kâr pay› da-

¤›t›m›na ve yedek akçelerin kullan›m›na iliflkin hüküm-

lerinden uzak ve borçlanma yasa¤›n›n kapsam›na gir-

memek için kâr pay› avans› da¤›tmay› düflünen flirket

ortaklar›n› bir kez düflünmeye iten bir yap›ya sahiptir.

Oysa KVK Tebli¤i’nin 20’nci maddesinin üçüncü f›kra-

s›n›n ilk cümlesi “Ancak, hesap dönemi itibar›yla zarar

do¤mas› veya safi kazanc›n avans olarak da¤›t›m› yap›-

lan kârdan düflük ç›kmas› ve bu zarar›n/fark›n serbest

yedek akçelerle karfl›lanamamas› halinde, karfl›lanama-

yan k›sma transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü ka-

zanç da¤›t›m› hükümleri uygulanacakt›r.” fleklinde dü-

zenlense amaca daha uygun olurdu. Umar›z, Maliye Ba-

kanl›¤›, 6102 say›l› yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlü¤e

girmeden an›lan Tebli¤ hükmünü yeniden gözden ge-

çirir ve kâr pay› avans› da¤›tmay› düflünen flirket ortak-

lar›n›n tereddütlerini giderir.

Kaynak: ttp://www.dunya.com/kâr-payi-avansi-ve-or-

tulu-kazanc-iliskisi-153922h.htm

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kar Da¤›t›m Politikas›”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gordon-Lintner Kâr Pay›

‹liflkisi Yaklafl›m›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kar Da¤›t›m Politikas›n› Et-
kileyen Faktörler” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kar Da¤›t›m Politikas› Tür-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yan›lfl ise “Kar Da¤›t›m Politikas› Tür-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kar Da¤›t›m Politikas› Tür-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kar Da¤›t›m Hesaplamala-
r›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kar Da¤›t›m Hesaplamala-
r›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kar Da¤›t›m Hesaplamala-
r›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kar Da¤›t›m Hesaplamala-
r›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

”
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S›ra Sizde 1

Hisse senedi yat›r›mc›lar› iki tür beklentiyle iflletmenin
hisse senetlerine yat›r›m yaparlar. Bu beklentilerden bi-
rincisi sermaye kazanc› elde etmek, di¤eri ise kâr pay›
almak. Genel kurul taraf›ndan kâr da¤›tmama karar›
al›nm›flsa, bu durumda hisse senedi yat›r›mc›lar›n›n bek-
lentileri karfl›lanmam›fl olacakt›r. Böyle bir durumda ya-
t›r›mc›lar ellerindeki bu hisse senedini ç›karmay› düflü-
nebilirler. Bu durum ayn› zamanda o hisse senedine
yat›r›m yapacak potansiyel yat›r›mc›lar› da etkileyerek
iflletmenin piyasa de¤erini olumsuz etkileyebilecektir.

S›ra Sizde 2 

Merton Miller ve Franco Modigliani, kâr da¤›t›m›n›n ifl-
letme de¤eri üzerinde etkili olmayaca¤›, iflletme de¤eri-
nin kazanç yaratma gücü ve faaliyet riskine ba¤l› olarak
de¤iflece¤ini belirtmektedirler. Bu konu son derece tar-
t›flmal› olmakla birlikte yap›lan araflt›rmalar, da¤›t›lan
kâr paylar› ile iflletme de¤eri aras›nda bir iliflki oldu¤u
yönündedir. Özellikle geliflmemifl sermaye piyasalar›n-
da yat›r›mc›lar›n uzun dönemli pozisyon almad›klar›
göz önüne al›nd›¤›nda, MM’nin savundu¤u görüfllerin
aksine iflletme de¤eri ile kâr paylar› aras›nda bir iliflki
oldu¤u ülkemiz aç›s›ndan söylenebilir.

S›ra Sizde 3 

Evet vard›r. ‹flletmelerin mevcut borçlar›n› ödemek
üzere temelde iki seçenekleri vard›r. Bunlardan birinci-
si, yeni borç almak veya borçlar› yeniden yap›land›r-
mak, di¤eri ise faaliyetler sonucu elde edilen kârlar› da-
¤›tmayarak borç ödemesinde kullanmakt›r. Bu seçe-
neklerden hangisinin uygulanaca¤›, finans yöneticisinin
yeni borçlanman›n, iflletmenin sermaye maliyetini ve
piyasa de¤erini ne flekilde etkileyece¤i ile, kâr da¤›tma-
man›n iflletmeye olan maliyetini hesaplamas› sonucun-
da belirlenir.

S›ra Sizde 4

Hisse senedi fleklinde yap›lan kâr pay› ödeme yöntemi
iflletme aç›s›ndan daha avantajl›d›r. Bu ödeme yönte-
minde kâr paylar› için nakit ç›k›fl› söz konusu olmaz.
Bu nedenle elde edilen kâr hem da¤›t›lm›fl, hem de
bünyede b›rak›lm›fl olur.

S›ra Sizde 5

Dönem kâr› ile mali kâr ayn› anlamam gelmez. fiöyle ki
anonim flirketlerde vergiye esas olan kâr›n bulunmas›
gereklidir. Bu kâr mali kâr olarak tan›mlan›r ve ayn› za-
manda kurumlar vergisi matrah›n› oluflturur. Mali kâr
dönem kâr›na kanunen kabul edilmeyen giderlerin ek-
lenmesi ve bu tutardan vergiden muaf gelir ve indirim-
lerin düflülmesi sonucunda bulunur.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
Akgüç, Öztin (1998), Finansal Yönetim, (7.B). ‹stan-

bul: Muhasebe Enstitüsü E¤itim ve Araflt›rma Yay›n-
lar› No: 65.

Ayd›n, Nurhan; Baflar, Mehmet ve Coflkun, Metin. (2010).
Finansal Yönetim, Ankara: Detay Yay›nc›l›k.

Bayar, Do¤an ve di¤erleri (2000), Finansal Yönetim,

Eskiflehir: Birlik Ofset Yay›nc›l›k.
Bektöre, Sabri ve di¤erleri (2001), fiirketler Muhase-

besi, Eskiflehir: Birlik Ofset Yay›nc›l›k.
Ceylan, Ali (2000), ‹flletmelerde Finansal Yönetim

(6.B). Bursa: Ekin Kitabevi.
Gönenli, Atilla (1991), ‹flletmelerde Finansal Yönetim,

(7.B). ‹stanbul: ‹.Ü. ‹flletme Fakültesi Yay›n No: 250.
Korgun, Aynur, (1999), “Bir Temettü Politikas› Olarak

Temettü Avans›; Teorisi ve Türkiye’ye ‹liflkin Uygu-
lama Önerileri”, Ankara: SPK Araflt›rma Raporlar›.

Weston, J. Fred ve di¤erleri (1996) Essentials of

Managerial Finance (11.B). New York: The
Dreyden Press.

http://www.dunyagazatesi.com.tr
http://www.spk.gov.tr

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›





Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹flletmelerde birleflme kavram›n› aç›klayabilecek,
‹flletmelerde birleflme flekillerini tan›mlayabilecek,
‹flletmelerin birleflme nedenlerini aç›klayabilecek,
‹flletme birleflmelerinin baflar›s›zl›k nedenlerini s›ralayabilecek,
‹flletme de¤erinin saptanmas›nda kullan›lan yöntemleri aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Birleflme
• Sinerji
• Sat›n Alma
• Defter De¤eri

• Kartel
• ‹flleyen Teflebbüs De¤eri
• Tröst
• Expertiz De¤eri

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Finansal Yönetim-II Birleflme ve Sat›n
Almalar

• ‹fiLETMELER‹N BÜYÜMES‹
• B‹RLEfiME VE SATIN ALMALAR
• B‹RLEfiME fiEK‹LLER‹
• B‹RLEfiME NEDENLER‹
• ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹NDE

BAfiARISIZLIK NEDENLER‹
• B‹RLEfiME VE SATIN ALMALARDA

‹fiLETME DE⁄ER‹N‹N
SAPTANMASINDA KULLANILAN
YÖNTEMLER

6
F‹NANSAL YÖNET‹M-II



‹fiLETMELER‹N BÜYÜMES‹
Günümüz modern ekonomilerinde iflletmeler daha büyük ölçekte, daha genifl
bir co¤rafyada faaliyet göstererek, sat›fllar›n› ve kârl›l›¤›n› art›rmak, piyasada li-
der olmak, rakiplerinden daha önde olmak isterler. Finansal anlamda iflletmele-
rin tüm bu beklentilerini iflletmenin piyasa de¤erini en yükse¤e ç›karmak flek-
linde özetleyebiliriz.

Piyasa de¤eri yüksek, baflar›l› iflletmelerle büyük iflletmeler efl de¤er kabul edil-
mektedir. ‹flletmelerin büyüklükleri, büyüme h›zlar›, öz sermaye miktar›, sat›fl hac-
mi, üretim de¤eri, çal›flt›r›lan iflçi say›s›, aktiflerinin (yat›r›mlar›n›n) tutar›, sa¤lad›k-
lar› kâr gibi çeflitli göstergelerle ölçülebilir. Kuflkusuz her ölçe¤in, kullan›lma ama-
c›na göre belli bir anlam› ve önemi vard›r. ‹flletmenin ifl hacmi ve buna ba¤l› ola-
rak döner ve sabit de¤erlerden oluflan yat›r›m tutar›n›n, iflletmenin büyüklü¤ü ve
büyüme h›z›n›n ölçülmesinde daha kullan›fll› ölçekler oldu¤u ileri sürülebilir. Bü-
yüme; iç ve d›fl büyüme olarak iki flekilde olabilir.

‹ç büyüme, iflletmelerin normal faaliyetleri sonucu oluflturduklar› ya da d›fla-
r›dan sa¤lad›klar› kaynaklar› yeni yat›r›mlara yönelterek gerçeklefltirdikleri büyü-
melerdir. ‹ç büyüme sat›fllar›n art›r›lmas›, ürün ve hizmet yelpazesinin geniflletil-
mesi ve benzer yollarla olabilir. Günümüzde iç büyüme yolunu tercih eden ifllet-
melerin say›s›n›n azl›¤›n›n bafll›ca nedeni kaynak yetersizli¤idir. Kaynak yetersiz-
li¤ine ra¤men büyüme hedeflerini gerçeklefltirmek isteyen iflletmeler d›fl büyüme-
yi tercih etmektedirler.

D›fl büyüme, bir iflletmenin di¤er bir iflletme veya iflletmelerin tamam›n› veya
bir bölümünü ele geçirerek veya yönetimlerini denetim alt›na alarak büyümesi ola-
rak tan›mlanmaktad›r. Bu tür büyümeye “birleflme yoluyla büyüme” ad› da veril-
mektedir. ‹ç büyümeler gibi d›fl büyümelerde de esas amaç hissedarlar›n servetini,
di¤er deyiflle, iflletmenin piyasa de¤erini maksimum yapmakt›r. Bir iflletmenin ba-
¤›ms›zl›¤›n› kaybetmek pahas›na baflka bir iflletme ile birleflmesi genellikle isten-
meyen bir büyüme fleklidir. Bu nedenle ço¤unlukla iflletmeler önce içsel büyüme-
yi denerler. Ancak belirli bir ölçek büyüklü¤ünden itibaren iflletmelerin kendi ola-
naklar› ile büyümeleri zorlafl›r ya da pahal› hâle gelir. Bu durumda içsel büyüme
bir alternatif olmaktan ç›kmaktad›r. Pek çok ülkede konulan yasalar veya mevzu-
atta yap›lan düzenlemelerle d›flsal büyümenin, özellikle birleflme türünün rekabe-
ti ortadan kald›rmayaca¤›na karar verildikten sonra gerçekleflmesine izin verilmek-

Birleflme ve Sat›n Almalar

‹ç Büyüme: ‹flletmenin öz
veya yabanc› kaynaklarla
faaliyetlerini art›rmas›.

D›fl Büyüme: ‹flletmelerin
baflka iflletmelerle birleflerek
ya da iflletmeleri sat›n
alarak büyümesi.



tedir. Özellikle yasalar veya mevzuattan kaynaklanan bu zorluklar nedeniyle d›fl-
sal büyüme içsel büyümeye oranla daha güçlükle gerçekleflmektedir. 

D›fl büyümenin, iç büyümeye bir üstünlü¤ü daha k›sa sürede gerçekleflebilme-
sidir. Bu faktör, iflletmenin içinde bulundu¤u sektörün büyüme h›z›na göre daha
da önem kazanabilir. Örne¤in büyüme h›z› yüksek olan elektronik ve telekomini-
kasyon sektörlerinde d›fl büyümenin gittikçe daha çok tercih edilmesi sektörel bü-
yüme h›z›na uyum sa¤layabilme gere¤idir.

D›fl büyüme pek çok flekilde gerçeklefltirilebilir. Bunlar› afla¤›da belirtildi¤i gibi
üç ana grupta incelemek mümkündür:

1. Faaliyetlerin birlefltirilmesi ve tam kontrol olmamakla birlikte tröstleflme yö-
nünde ifl birli¤ine gitme flekilleri. 

2. Ba¤›ms›z birimlerin ba¤›ms›zl›klar›n› koruyarak oluflturduklar› ifl birli¤i flekilleri.
3. Ba¤›ms›z birimlerin ba¤›ms›zl›klar›n› ortadan kald›rarak oluflturduklar› ifl

birli¤i flekilleri.

‹flletmeleri birleflmeye yönlendiren en önemli nedenlerden biri, h›zl› bir flekilde büyüme
iste¤i olmaktad›r.

Faaliyetlerin Birlefltirilmesi ve Tam Kontrol Olmamakla
Birlikte Tröstleflme Yönünde ‹fl Birli¤ine Gitme fiekilleri 
Bu grupla ilgili olarak protokol, kartel, ç›kar gruplar› ve yönetim grubu üyelerinin
ayn› kifliler olmas› durumlar› say›labilir.

Çok k›saca, protokol, daha çok kartellerin yasak oldu¤u ülkelerde görülen bir
uygulama flekli olup genelde sözlü yap›lan ve yaz›ya dökülmeyen, iflletmelerin pi-
yasalardaki durumlar›n› iyilefltirmeye yönelik anlaflmalard›r. Hukuksal anlamda
zorlay›c›l›klar› söz konusu de¤ildir.

Kartel, en s›k rastlanan ifl birli¤i fleklidir. Ayn› üretim branfl›nda çal›flan iflletme-
lerin rekabeti ortadan kald›rmak veya azaltmak amac›yla hukuksal varl›klar›n› ko-
ruyarak oluflturduklar› ifl birli¤idir.

Ç›kar gruplar›nda çeflitli iflletmelerin hisse senetleri belli bir grubun elinde toplan-
maktad›r. Genellikle bu grubu aile üyeleri ya da birbirine çok yak›n kifliler oluflturur.
Söz konusu grup, ayr› ayr› iflletmeleri tek bir amaç do¤rultusunda yönetebilir.

‹ki veya daha fazla iflletmenin yönetim kurullar›n› ayn› kiflilerin oluflturmas› du-
rumunda, genellikle ayr› ayr› iflletmelerde, birlefltirilmifl bir politika söz konusudur.
Bu yol tröstleflme aç›s›ndan önemli oldu¤u için, çeflitli yasalarla önlenmeye çal›fl›l-
maktad›r. 

Ba¤›ms›z Birimlerin Ba¤›ms›zl›klar›n› Koruyarak 
Oluflturduklar› ‹fl Birli¤i fiekilleri 
Bu grupta ise tröst ve holdingler örnek verilebilir. Tröst, iflletmelerin hukuksal ba-
¤›ms›zl›klar›n› koruyup, ekonomik ba¤›ms›zl›klar›n› kaybederek oluflturduklar› ifl
birli¤i flekli olarak tan›mlanmaktad›r. Tröst günümüzde en yayg›n olarak ABD’de
görülmektedir. Bu ifl birli¤i türünün bafll›ca amac›, belirli bir sektördeki birden çok
iflletmenin yönetiminin ele geçirilmesi ve bu yolla o sektördeki ekonomik ege-
menli¤in kurulmas›d›r. Bu ifl birli¤i flekli tekelleflmeye yol açt›¤› için çeflitli ülkeler-
ce yasalarla engellenmeye çal›fl›lmaktad›r. 

Holdingler ise ticari veya s›nai bir faaliyette bulunmayan, baflka iflletmelerin
hisse senetlerini elde ederek, o iflletmelerin yönetimini ele geçirmek amac›yla fa-
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aliyet gösteren iflletmelerdir. Bir kiflinin, bir grup giriflimcinin veya bir ailenin bir-
çok alanda faaliyet gösteren iflletmeleri olabilir. Fazla büyük olman›n bir sonucu
ise bu iflletmelerin yönetimlerinin zorlaflmas› ve ortak bir misyon etraf›nda idare
edilme güçlü¤üdür. Böyle bir durumda iflletme sahipleri, bu iflletmeleri belli bir ça-
t› alt›nda toplamak isteyebilirler. Bunu da ya bir holding kurarak ya da bir iflletme-
ler grubu oluflturarak gerçeklefltirirler.

Tröst ile kartel aras›nda ne fark vard›r?

Holding iflletmeleri, üretim ve sat›fl türü faaliyetlerde bulunmayan, belli bir fa-
aliyet alan› olan iflletmelere ifltirak eden ve genellikle böyle iflletmelerin büyük or-
ta¤› durumunda olan anonim iflletmelerdir. Holding iflletmelerinin kurulufl ve va-
rolufl nedenleri birden çok iflletmeye ifltirak etmek ve bu iflletmeleri yönlendir-
mek/kontrol etmek oldu¤undan sermaye iflletmeleri s›n›f›nda bulunmaktad›rlar.
Holding iflletmelerinin sahipleri genellikle birçok iflletmein sahibi olduklar› için, bu
paylar›n› holdinglere devrederler ve bu yolla o iflletmelerin yönetimlerini tek elde
toplarlar.

Holdinglerde iflletme say›s› en az yedi (kanuni gereklilik) iken iflletmeler gru-
bunda genellikle iflletme say›s› fazla de¤ildir.

Ba¤›ms›z Birimlerin Ba¤›ms›zl›klar›n› Ortadan Kald›rarak
Oluflturduklar› ‹fl Birli¤i fiekilleri
Ba¤›ms›z birimlerin ba¤›ms›zl›klar›n› yitirerek oluflturduklar› ifl birli¤i flekillerine
örnek olarak birleflme ve sat›n almalar gösterilebilir. 

B‹RLEfiME VE SATIN ALMALAR
‹flletme birleflmeleri, iki veya daha fazla iflletmenin hukuksal ve ekonomik yönden
tek bir iflletme alt›nda bir araya gelmesi olarak tan›mlanabilir. K›saca, iki veya da-
ha fazla iflletmenin mülkiyet ve kontrolünün transfer hareketidir. Birleflmeler, dev-
ralma yolu ile (bir iflletmenin di¤er bir iflletmeyi-iflletmeleri- devralmas› durumu),
ya da yeni bir iflletmenin kurulmas› (iki veya daha fazla iflletmenin varl›¤› sona
ererken yeni bir iflletme kurulmas› durumu) ile gerçekleflir.

Yeni bir iflletme kurulmas› (konsolidasyon) durumunda, her iki iflletmenin tü-
zel kiflili¤i sona ermekte ve yeni bir tüzel kiflilik oluflturulmaktad›r. Birleflen ifllet-
melerin varl›klar›n›n ve borçlar›n›n tamam› yeni kurulan iflletmeye devredilmekte-
dir. Yine, birleflen iflletmelerin ortaklar›n›n haklar› korunarak, orta¤› olduklar› ifllet-
menin hisselerine karfl›l›k, yeni kurulan iflletmenin hisselerinden vermek veya bafl-
ka bir menkul k›ymet yahut nakit para ödemek de mümkün olmaktad›r. 

Devralma yolu ile birleflme durumunda ise devral›nan iflletmenin tüzel kiflili-
¤inin sona ermesine karfl›l›k, devralan iflletmenin tüzel kiflili¤i devam etmektedir.
Bu tür birleflmelerde bir iflletme sona ererken di¤er iflletme varl›¤›n› sürdürmekte-
dir. Bu süreçte devral›nan iflletmenin varl›klar› ve borçlar› devralan iflletmeye geç-
mekte ve devralan iflletme, devrald›¤› iflletmenin hisselerini; kendi hisse senetleri-
ni, tahvillerini vererek veya nakden ödeme yaparak sat›n almaktad›r.

Literatürde birleflme yerine kullan›lan di¤er sözcükler nelerdir?
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Devralma: Bir iflletmenin
baflka iflletmeleri sat›n
alarak, bünyesine katmas›.

Konsolidasyon: ‹ki veya
daha fazla iflletmenin yeni
bir tüzel kiflilik alt›nda bir
araya gelmesi.
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Konu ile detayl› bilgilere; fiirket Birleflmeleri, Sat›n Almalar ve Yeniden Yap›land›rma, Ce-
vat Sar›kam›fl (Avc›ol Bas›m Yay›n, ‹stanbul, 2003) kitab›ndan ulaflabilirsiniz.

B‹RLEfiME fiEK‹LLER‹
Literatürde birleflmeler; yatay birleflmeler, dikey birleflmeler, karma (çapraz) birlefl-
meler ve s›n›r ötesi birleflmeler olmak üzere dört flekilde s›n›fland›r›lmaktad›r.

Yatay Birleflme
Ayn› mal ya da hizmeti üreten iki iflletmenin birleflmesi yatay birleflmedir. ‹flletme-
leri bu tür bir iflleme yönelten etmenler flunlard›r:

• Pazar pay›n› art›rmak,
• Piyasada tekel yaratmak ya da bütünleflme derecesini yükseltmek,
• Pazarlamada ek tasarruflar sa¤lamak,
• Rekabeti azaltmak,
• Ölçek ekonomilerinden yararlanmak.
Yatay birleflmelerin tekelci etkisi, kamu otoritelerinin bu alanda s›n›rlay›c› ted-

birler almas›na yol açm›flt›r. Nitekim tekelci faaliyetler rakip iflletmeler ile rekabe-
tin korunmas› ve tüketicilerin korunmas› yönünde sorunlara sebep olabilmektedir.
Birçok ülke bu alandaki giriflimleri düzenleyici özerk otoriteler kurmufltur. Türki-
ye’de Rekabet Kurumu, Avrupa Birli¤i Rekabet Politikas› çerçevesi alt›nda kurul-
mufl olup, birleflme ve sat›n almalar› düzenlemek ile sorumludur.

Türkiye’de Osmanl› Bankas› ve Garanti Bankas›n›n birleflimi yatay birleflmeye
örnek verilebilir.

Dikey Birleflme
Birbiri ile al›c›-sat›c› iliflkisi bulunan ya da daha genel bir ifadeyle, bir ürünün üre-
tim süreci üzerinde farkl› aflamalarda faaliyet gösteren iflletmelerin birleflmesi di-
key birleflmedir. Bu sayede birleflen iflletmeler ürettikleri ürünün tedarik, üretim
veya pazarlama kaynaklar›n›n kontrolünü sa¤lam›fl olurlar.

E¤er birleflme-sat›n alma geriye do¤ru dikey ise, yani iflletme kendine ham
madde, yar› malzeme sa¤layan bir iflletme ile birlefliyor ya da bu iflletmeyi sat›n al›-
yor ise, gerekli girdileri istenen zamanda, istenen kalitede ve istenen miktarda te-
min edebilme imkân› yarat›r. Bunun yan›nda önceden daha yüksek maliyetle sa¤-
lanan girdiler bu yolla daha düflük maliyetle üretilebilir.

Birleflme-sat›n alma ileriye do¤ru dikey ise bu hâlde, iflletme üretti¤i mal›n pa-
zarlanmas›nda karfl›laflt›¤› sorunlar konusunda birtak›m avantajlar kazan›r. Mamul
stokunu azaltabilir, üretim planlar›n› daha gerçekçi yapabilir.

Türkiye’de Kordsa Kord Bezi Sanayi ve Ticaret ile Dusa Endüstriyel ‹plik Sanayi
ve Ticaretin, Kordsa çat›s› alt›nda birlefltirilmesi, dikey birleflmeye örnek verilebilir.

Karma Birleflme
Benzer ürün satan, ortak bir piyasay› paylaflan, da¤›t›m kanallar› ve üretim aflama-
lar› ortak olan iflletmelerin ya da hiçbir ortak ba¤lar› bulunmayan iflletmelerin bir-
leflmesidir. Farkl› iflletme alanlar›ndan olan iki iflletmenin birleflimi de bu kategori-
ye girmektedir.

Karma birleflmeleri üç grup alt›nda ele almak mümkündür.
• Ürün Geniflletme: Bu tür birleflmelerde, birleflen flirketlerin üretim veya da-

¤›t›m bölümleri fonksiyonel olarak birbirine benzemektedir ve üretilen ürün-
ler bak›m›ndan flirketler aras›nda do¤rudan bir rekabet bulunmamaktad›r.
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• Pazar Geniflletme: Bu tür karma birleflmelerde, birleflen flirketler ayn› ürünü
üretirler fakat farkl› co¤rafi pazarlarda pazarlama faaliyetlerinde bulunurlar.
A Bölgesinde ürünlerini üreten ve pazarlayan bir firman›n, B Bölgesinde ay-
n› faaliyette bulunan bir iflletme ile birleflmesi bu tür birleflmeye bir örnek
olabilir. Böylece birleflme yoluyla flirketler ürünlerini daha genifl alanlarda
pazarlama olana¤›na kavuflmaktad›rlar.

• Saf Karma Birleflmeler: Bu tip birleflmelerde, flirketler aras›nda ne üretim ne
de pazarlama alan›nda herhangi bir iliflki bulunmamakta, birleflme tamamen
farkl› alanlarda faaliyette bulunan flirketler aras›nda yap›lmaktad›r.

Türkiye’de Koç Grubu’ndaki Arçelik, Türk Elektrik Endüstrisi, At›l›m ve Geliflim
iflletmelerinin birlefltirilmesi, karma birleflmeye örnek gösterilebilir.

S›n›r Ötesi fiirket Birleflmeleri
Ülke s›n›rlar› d›fl›nda yatay-dikey ya da karma flekillerde birleflerek uluslararas› bo-
yutta faaliyet göstermeyi amaçlayan birleflmelerdir. Günümüzde özellikle geliflmifl
ülkelerin flirketleri do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda daha küresel hâle gelmifllerdir.
Bu flirketler uluslararas› üretim a¤› kurabilmek için üretim faktörlerinde avantaj
sa¤lamak veya yeni piyasalarda faaliyet gösterme çabas›ndad›r. Bu tür flirketlerin
yurt d›fl›nda da faaliyet göstermelerinin en uygun yollar›ndan biri de baflka bir flir-
ketle birleflmesidir. Yap›lan araflt›rmalarda son y›llarda direkt yabanc› yat›r›mlar
içinde s›n›r ötesi flirket birleflmelerinin gittikçe artt›¤› görülmektedir.
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fiekil 6.1

Strateji Belirleme

• Bir büyüme stratejisi olarak
  flirket evlilikleri
• Stratejik olarak / Finansal
  ortak
• Yeni sektörler veya mevcut
  uzmanl›k alanlar›
• Dikey / Yatay entegrasyon
• Birleflme ve sat›n alma
  yap›s› (JV, kontrol hissesi
  veya %100 hissedarl›k)

Ön Fizibilite

• Piyasa ön incelemesi
• Mevzuat›n incelenmesi
• ‹fl plan›n›n haz›rlanmas›
• ‹lk görüflmeler ve
  müzakereler
• Ön de¤erleme çal›flmas›
• Niyet mektubu ve ilk
  fiyat teklifi
• Vergi planlamas›

Özel ‹nceleme

• Özel inceleme çal›flmalar›
  (finans,vergi,hukuk,
  operasyonlar, çevre, bilgi
  sistemleri, insan kaynaklar›)
• Taslak Hisse Devir ve
  Hissedarl›k Sözleflmesi
• Nihai de¤erleme çal›flmas›
• Vergi yap›land›rmas›
• Fiyat müzakereleri

Strateji
Belirleme

Ön
Fizibilite

Özel
‹nceleme

Al›m
Sat›m
‹fllemi

‹fllem
Sonras›
Entegrasyon

Olas›
Ç›k›fl
Alternatifleri

Birleflme ve Sat›n
Alma Süreci

Kaynak:
Pricewaterhouse
Coopers

Al›m Sat›m ‹fllemi

• Birleflme ile ilgili sözleflmelerin
  haz›rlanmas› ve hukuki prosedürün
  yönetimi
• Hisse Devir ve Hissedarl›k
  Sözleflmesinin imzalanmas›
• Sürecin vergi mevzuat›na uygunluk
  aç›s›ndan izlenmesi
• Kapan›fl öncesi süreç / yap›land›rma
• Kapan›fl hesaplar›n›n incelemesi /
  denetimi

‹fllem Sonras› Entegrasyon

• ‹lk 100 gün aksiyon plan›

• fiirket / ‹fl birimlerinin entegrasyonu

• Öngörülen sinerjilerin elde edilmesi

  için planlama

• Yap›land›rma ifllemlerinin

  gerçeklefltirilmesi

• Tan›t›m ve piyasa faaliyetleri

Strateji
Belirleme

Ön
Fizibilite

Özel
‹nceleme

Al›m
Sat›m
‹fllemi

‹fllem
Sonras›
Entegrasyon

Olas›
Ç›k›fl
Alternatifleri
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B‹RLEfiME NEDENLER‹
‹flletmeleri birleflmeye sevk eden çok say›da neden bulunmaktad›r. Afla¤›da ne-
denlerin bafll›calar› üzerinde durulacakt›r. 

Büyüme
Hemen hemen tüm iflletme sahibi ve yöneticilerinin hayali iflletmelerinin büyüme-
sidir. Günümüzde iflletmelerin amac›; varl›klar›n› korumak, varl›klar›na yönelebile-
cek tehlikeleri di¤er bir deyiflle riskleri en düflük düzeye indirmek, büyüme h›zla-
r›n› en yüksek düzeye ç›karmak, ba¤›ms›zl›klar›n› koruyabilmek ve büyümenin
gerektirdi¤i finansman gereksinmesini k›smen de olsa karfl›layabilmek için yeterli
ölçüde kâr sa¤lamakt›r. Bu amac›n genel bir flekilde ifadesi; iflletmenin piyasa de-
¤erini maksimize etmektir.

Dinamik pazar koflullar›nda iflletmeler genel ekonominin ve içinde bulunduk-
lar› sektörlerin büyüme h›z›na yetiflmek zorundad›rlar. Bunu gerçeklefltiremeyen-
lerin ise bu durum süreklilik arz ederse varl›klar›n› korumakta güçlük çekecekle-
ri aç›kt›r. Di¤er bir ifade ile zaman iflletmenin lehine ve aleyhine olabilecek önem-
li bir faktördür. ‹flletme kendi olanaklar›yla gerekli büyüme h›z›n› tutturam›yorsa
bir problem var demektir ve büyüme h›z› yüksek bir iflletmeyle birleflmek çözüm
olabilir.

Çeflitlendirme
Çeflitlendirme, genel olarak, bir iflletmenin faaliyette bulundu¤u sanayi dallar›n›n
say›s›n› artt›rarak gelirlerindeki istikrars›zl›¤› ve dalgalanmalar› gidermesi amac›yla
tercih edilen bir yoldur. Tüm iflletmelerin dönemsel dalgalanmalara karfl› ayn› de-
recede hassas olmamalar› iflletmeleri çeflitlenmeye yönlendirebilmektedir.

Sinerji
Bir birleflme, birleflen iflletmelerin birleflme sonucundaki net bugünkü de¤er ve
kârlar›, birleflme öncesindeki toplam net bugünkü de¤erleri ve kârlar› toplam›ndan
daha fazlaysa ekonomik aç›dan anlaml›d›r. Bu ise genelde “sinerji” olarak adland›-
r›lan olgunun neticesidir. Sinerji, 2 + 2 = 5 olarak aç›klanabilir. Bir baflka deyiflle,
bütünün ayr› ayr› parçalar›n toplam›ndan fazla olmas›n› ifade eder. ‹ki iflletmenin
kar›fl›m› ile ortaya ç›kan yeni iflletmenin de¤eri onu oluflturan iflletmelerin de¤erle-
rinin toplam›ndan daha fazla olmaktad›r.

http://www.deloitte.com/view/tr_TR/tr/fikirlervecozumler/yayinveraporlar/mnaseri-
si/7e64f1c353ea4310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm adresinden 2011 Y›l› Birleflme
ve Sat›n Almalar Raporu’nu indirebilirsiniz.

Büyük Ölçekte Faaliyette Bulunmak
Ölçek ekonomileri, genellikle üretim faaliyetleriyle birlikte an›l›r. Ancak günümü-
zün de¤iflen ve geliflen piyasa ve rekabet flartlar›nda pazarlama, da¤›t›m, finans ve
yönetim faaliyetlerinde de söz konusudur.

Birleflme sonucu büyük ölçekte faaliyette bulunma, mevcut makine ve gereçle-
rin daha verimli bir flekilde kullan›lmas›na olanak verdi¤i gibi üretimin, pahal› ol-
makla beraber, verimi ve kapasitesi daha yüksek makinelerle gerçeklefltirilmesini
ekonomik aç›dan hakl› k›labilir.
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Birleflme, iflletmeler aras› teknik bilgi ak›fl›n› kolaylaflt›rd›¤› gibi büyük araflt›r-
ma gelifltirme projelerinin uygulanmas›na da olanak verebilir. Büyük çapl› araflt›r-
ma ve gelifltirme faaliyetleri, ancak büyük iflletmeler taraf›ndan finanse edilebilir.
Bir merkezde toplanan, bir merkezden yönetilmesi yararl› görülen faaliyetlerin ba-
fl›nda araflt›rma faaliyetleri yer al›r. Araflt›rma faaliyetlerinin sonucundan çeflitli bö-
lümler yararlanmak olana¤›n› elde ederler. Bu nedenle tek iflletme aç›s›ndan, ifllet-
menin ölçe¤inin küçük olmas› nedeniyle ekonomik bulunmayan bir araflt›rma ge-
lifltirme projesi, birleflme hâlinde ekonomik hâle gelebilir ve finansman› daha ko-
layl›kla sa¤lanabilir.

Birleflme sonucunda iflletmenin büyümesi, piyasadaki gücünü, a¤›rl›¤›n› artt›r-
d›¤› gibi pazarlama fonksiyonunun da etkili biçimde yürütülmesine olanak verebi-
lir. Örne¤in iflletme, tüketicileri, rakiplerinden ziyade, kendi üretti¤i mal ve hizmet-
leri almaya zorlayabilir; birleflen iflletmeler birbirinin tamamlay›c›s› mallar üretiyor-
larsa, flartl› veya ba¤l› sat›fllar yapabilir; izlenecek fiyat politikas›yla potansiyel ra-
kiplerin o alana girmeleri önlenebilir. Da¤›t›m kanallar› birlefltirilebilir, da¤›t›mda
etkinlik artt›r›labilir.

‹flletme, büyümenin bir sonucu olarak baz› girdilerini daha ucuza temin etmek
olana¤›n› elde edebilir. Al›mlar büyüdükçe miktar iskontosunun artmas›, büyük
parti mal al›fllar›nda tafl›ma giderlerinde sa¤lanan tasarruf, daha ucuz girdi temini
olana¤›na kavuflabilir.

Organizasyon alan›nda da birleflme önemli tasarruflar getirebilir. ‹flletmelerde
ayn› fonksiyonlar› yapan servislerin birlefltirilmesi (muhasebe, finansman, pazarla-
ma, personel gibi) yoluyla hizmetlerin görülmesindeki çiftelik giderilece¤i, bunun
sonucu önemli personel tasarrufu sa¤lanabilece¤i gibi daha iyi bir teflvik sistemi ile
personelin yarat›c›l›k kapasitesi gelifltirilebilir.

Kaynaklar›n Verimli Kullan›m›
Pek çok küçük iflletme, büyük iflletmelerle, küçük iflletmenin baflar›s› için gerekli
olan flartlar› sa¤layabildi¤i için birleflmektedir. Küçük iflletme, özel bir ürün gelifl-
tirmifl ancak bu ürünü büyük ölçekte üretebilecek ve pazarlayabilecek mühendis-
lik ve sat›fl organizasyonlar›ndan yoksun olabilir. ‹flletme böyle bir durumda, ge-
rekli mühendislik ve sat›fl çal›flmalar›na s›f›rdan bafllayabilir ancak bu servisleri her
iki iflletmeye de rahat rahat yetecek kadar verebilecek durumda olan bir büyük ifl-
letmeyle birleflmek daha çabuk ve daha az maliyetli olabilir. Böyle bir durumda bu
iki iflletmenin tamamlay›c› kaynaklar› var demektir. Her iflletme di¤erinin ihtiyac›
olana sahiptir ve birleflmek ekonomik aç›dan anlaml›d›r. Bu iki iflletmenin birlefle-
rek oluflturacaklar› de¤er, birleflme öncesi toplam de¤erlerinden daha fazla olacak-
t›r (sinerji etkisi). Her iki iflletme kendinde olmayan ve kendi bafl›na temin etmeye
çal›flsa da çok daha pahal›ya maledece¤i bir fleye, birleflme sayesinde daha az ma-
liyetle kavuflmufl olacakt›r.

Kaynaklar›n verimli kullan›m› konusu özelikle ülkemiz gibi kapasite kullan›m
oran› hayli düflük ekonomiler için özel bir önem arz etmektedir. Esasen, a¤›rl›kl›
olarak küçük ölçekli iflletmelerden oluflan ekonomilerde bu sorun mevcuttur. Ay-
n› makinelere sahip ancak makine kapasitesinin % 40 ve % 50’sini kullanacak fle-
kilde siparifl ve üretim program› olan iki küçük iflletme birleflerek, bu makinelerin
yaln›zca birini kullanarak, % 90 gibi bir kapasite kullan›m oran›yla ayn› miktarda
mal› üretebilecektir. Ayr›ca di¤er makineyi elden ç›kararak hem kendilerine hem
de baflka alanlara yat›r›m yapmak üzere kaynak sa¤layabilir.

160 Finansal  Yönet im-I I



Sürekli gerçekleflen teknolojik de¤iflikler, her geçen gün fliddetlenen uluslara-
ras› rekabet ve hepsinden öte, ard› arkas› kesilmeyen maliyetleri düflürme taleple-
ri, birleflmelerin alt›nda yatan ve her geçen y›l daha yüksek oranda gerçekleflmesi-
ne sebep olan nedenlerdir.

‹flletme Baflar›s›zl›klar›
Baflar›s›zl›k ekonomik ya da finansal sebeplere ba¤l› olarak gerçekleflebilir. Eko-
nomik baflar›s›zl›k gelirlerin maliyetleri karfl›layamama durumudur. Ekonomik ola-
rak baflar›s›z olan iflletmeler için yap›lacak en iyi fley, tasfiye yoluna gitmektir.

Finansal baflar›s›zl›k, ekonomik baflar›s›zl›¤a ba¤l› de¤ildir. E¤er iflletme cari
borçlar›n› ödeyemiyorsa teknik aç›dan nakit s›k›nt›s› içerisinde oldu¤u kabul edi-
lir. Böyle bir nakit darl›¤› geçici nitelikte oldu¤unda çözümü mümkün olabilir. Di-
¤er taraftan, iflas durumu ise iflletmenin borçlar›n›n varl›klar›n› aflmas› demektir.
Finansal baflar›s›zl›k ise bu uçlar aras›ndaki bütün durumlar› kapsar.

Ülkemiz aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, en önemli finansal problem olarak iflletmele-
rin yeterli iflletme sermayelerine sahip olmamalar› öne ç›kmaktad›r. Yeterli iflletme
sermayesine sahip olmamas›n›n iflletme aç›s›ndan çok yüksek maliyeti vard›r. ‹fllet-
me sermayesi yetersizli¤inin s›kça neden oldu¤u problemler flöyle s›ralanabilir:

• Tam kapasite ile çal›fl›lmas›n› engeller. 
• Üretimde kesintilere neden olur. 
• Maliyetleri yükseltir. 
• Müflteri isteklerinin, siparifllerinin zaman›nda ve tümüyle karfl›lanmas›n› ola-

naks›z hâle getirir, böylece sat›fl f›rsatlar›n›n kaç›r›lmas›na yol açar. 
• ‹flletmenin süresi gelmifl yükümlülüklerini yerine getirememesine de yol

açar.
Böyle bir durum, iflletmeleri önce teknik aç›dan yükümlülüklerini yerine geti-

remez duruma düflürmekte, gerekli önlemler al›nmad›¤› takdirde, iflletme sermaye-
si noksan›, iflletmenin nihai olarak tasfiyesine neden olmaktad›r. Gelece¤i parlak
olabilecek birçok iflletme, bafllang›çta iflletme sermayesi yetersizli¤i nedeniyle ve-
ya iflletme sermayesi yönetimindeki hatalar sonucu baflar›s›zl›¤a u¤ramaktad›r. Bu
noktada “birleflme” devreye girerek bir çözüm olabilmektedir.

Rekabetin Azalt›lmas›
Yatay birleflmeler, teorik olarak rekabetin azalt›lmas›nda etkili olabilir. ABD’de ilk
birleflme faaliyetleri bu amaca yönelik olarak gerçekleflmifltir. Ancak bu durumun
makroekonomi aç›s›ndan zararlar› belirmeye bafllay›nca, çeflitli anti-tröst kanunlar-
la bu durum engellenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Günümüz flartlar› ise küçülen dünya, aç›lan pazarlar ile daha farkl›d›r. Art›k bir
yüzy›l öncesindeki kapal› ekonomilerin flartlar› yerini günümüz uluslararas› pazar-
lar›na, son derece rekabetçi pazarlara b›rakm›flt›r. Bu flartlar alt›nda, iflletmelerin
birleflme amaçlar› rekabeti azaltarak tekelci güç oluflturmak de¤il, yaln›zca biraz
daha güçlenerek, ayakta kalabilmek konusunda bir ad›m daha atmak olmaktad›r.

Borçlanma fiartlar›n› ‹yilefltirmek
Borçlanma flartlar›n›n iyilefltirilmesiyle kastedilen, iflletmelerin birleflerek, piya-

sadan ayr› ayr› bulup borçlanabilecekleri faiz oran›ndan daha düflük faiz oranlar›y-
la borç bulabilecekleridir. Bu tabii ki iyi iflleyen bir tahvil piyasas›n›n varl›¤› ile
mümkündür.

‹flletmeler birleflmeden önce, ayr› iken birbirlerinin borçlar›ndan sorumlu de¤il-
lerdir. Birleflme durumunda ise iflletmenin faaliyette bulundu¤u bir sektörde ifller
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iyi gitmiyor bile olsa, tahvil sahipleri paralar›n› al›rlar. Bu karfl›l›kl›, çift tarafl› ga-
ranti, verilecek borcun geri al›namama riskini düflürdü¤ü için borç verenler daha
düflük bir faiz oran› talep ederler.

At›l Fonlar›n Kullan›m›
Bir iflletmenin doymufl, büyümesini tamamlam›fl bir sektörde faaliyet gösterdi¤ini
düflünelim. Belli bir düzeyde nakit ak›fl› ve kâr oran› olan ancak kârl› yat›r›m f›r-
satlar›ndan yoksun bir sektör olsun. Böyle bir durumda iflletme ideal olarak nakit
fazlas›n› temettü ödemelerini art›rmak suretiyle hisse sahiplerine da¤›tabilir.

E¤er iflletme bunu yapmazsa baflka iflletmelerin hisselerini almak yoluna gide-
bilir. Yani nakit fazlas› olup, iyi yat›r›m f›rsatlar› olmayan iflletmeler, baflka iflletme-
lerle sermayelerini yeniden planlamak, da¤›tmak amac›yla nakit karfl›l›¤› birleflme-
yi düflünebilirler. Bunu yapmayan iflletmeler ise yani hem nakit fazlas› olan hem
de bunu bir flekilde da¤›tmayan iflletmeler kendilerini bunu onlar›n yerine yapma-
ya hevesli iflletmelerin hedefleri olarak bulabilirler.

‹yi Bir Yönetime Sahip Olma
‹yi bir yönetici, bölünemeyen bir üretim faktörüdür. Böyle bir yöneticiden tam an-
lam›yla yararlanabilmek için iflletme ölçe¤inin belirli bir seviyeye ç›km›fl olmas› ge-
rekir. Yetenekli bir yönetimden yoksun olan ve yüksek yetenekli yöneticileri istih-
dam etme olanaklar› s›n›rl› olan iflletmeler, birleflme yoluyla yönetim sorunlar›na
çözüm arayabilirler. ‹yi bir yönetime sahip bir iflletme ile birleflme yap›ld›¤› takdir-
de soruna bir çözüm getirebilme flans› do¤ar. Birleflme yolu ile pazarlama, finans,
uluslararas› ifllemler alan›nda gereksinim duyulan deneyimli, bilgili yöneticiler sa¤-
lanabilir. Ciddi yönetim sorunlar› olan ve yaln›z bafllar›na bu sorunlar›na çözüm
bulamayan iflletmeler her zaman iyi yönetilen iflletmelerin eline geçmeye adayd›r. 

Psikolojik Etmenler
Birleflmelerde ekonomik nedenlerin ön planda olmas›na karfl›n zaman zaman psi-
kolojik etmenlerin de rol oynad›¤› görülüyor. Kiflinin, yönetim veya finans alan›n-
daki yeteneklerini gösterme arzusu, daha büyük bir organizasyonu yönetme tutku-
su, iflletmenin devam›n› emniyet alt›na alma duygusu, demode olma kayg›s› gibi
kiflisel güdülenmeler de birleflme kararlar›nda etkili olabilmektedir. Baz› yönetici-
lerin h›zl› büyümedikleri takdirde, rakipleri taraf›ndan ezilecekleri korkusuna ka-
p›lmalar› da birleflmelere neden olmaktad›r. Örgüt yap›lar› eskidikçe bürokratik
gelenekler yerleflmekte, sistemde kat›l›k artmakta, kiflisel yarat›c›l›¤a ve giriflim gü-
cüne daha az yer kalmaktad›r. Bu durumun kaç›n›lmaz sonucu olarak, organizas-
yon de¤iflen koflullara uyum kabiliyetini ve esnekli¤ini kaybetmektedir. Baz› yöne-
ticiler organizasyonu yenileyebilmek ve yeni kan afl›layabilmek için birleflmeyi ge-
rekli görmektedir.

De¤erli S›nai Haklara Sahip Olma
‹flletmeler, de¤erli s›nai haklardan, onlara sahip di¤er iflletmelerle birleflerek yarar-
lanabilir, yeni bulufl kapasitelerini geniflletebilirler ya da patent aç›s›ndan gelecek-
te sorun yaratabilecek iflletmeleri sat›n alarak patent durumlar›n› güçlendirebilirler. 

Vergi Avantajlar›
Birleflme ve sat›n alma durumlar›nda vergisel yönden baz› avantajlar söz konusu
olabilir. Kurumlar Vergisi Kanunu(KVK) birleflme ve devire iliflkin vergisel uygu-
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lamalar› ayr› ayr› aç›klam›flt›r. Buna göre, birleflme durumunda, birleflme kâr›n›n
tasfiye kâr› gibi hesaplanarak vergiye tabi olaca¤›n› belirtmifltir. KVK, birleflme ifl-
lemini vergiyi do¤uran olay fleklinde görmekte ve vergilendirilmesi gereken gelir
unsurlar›n›n, vergi d›fl›na ç›kmas›na engel olmaya çal›flmaktad›r. Devir olarak ka-
bul edilen ifllem nedeniyle devir tarihine kadar elde edilen kazançlar vergilendi-
rilip do¤rudan do¤ruya devirden do¤an kârlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez.
Kârl› iflletmelere devrolunan zararl› iflletmelerin zararlar› indirilecek gider olarak
dikkate al›n›r. Örne¤in; 2003 y›l› zarar› T5.000.000, 2004 y›l› zarar› T2.500.000
olan bir iflletme 2004 y›l› kâr› T10.000.000 olan bir iflletmeye devredilmifl olsun.
Devir sonras›nda vergiye tabi net kâr T2.500.000 (10.000.000-5.000.000-2.500.000)
olacakt›r.

Di¤er Etmenler
Birleflme nedenleri aras›nda yukar›dakilerin yan› s›ra bir ürüne afl›r› ba¤l›l›¤› azalt-
mak, parçalanan bir sanayi ifl kolunu yeniden düzenlemek, iflletmenin stratejik ör-
gütlenmesini yapabilmek, iflletmenin stratejik yönünü de¤ifltirmek, içsel gelifltirme-
ye oranla zamandan tasarruf etmek, piyasada iflletmeye prestij sa¤lamak, hedef ifl-
letme hakk›nda di¤er iflletmeler taraf›ndan bilinmeyen önemli bilgilere sahip olma
iste¤i, ekonomik krizlere karfl› daha dayan›kl› hâle gelmek gibi nedenler de yer al-
maktad›r. Gerçekte iflletmeleri birleflmeye iten pek çok neden olmas›na ra¤men,
iflletmelerin büyüklü¤ü, yönetim felsefesi, iflletmenin içinde yer ald›¤› çevrenin di-
namik olup olmamas›, ülkenin geliflmifllik düzeyi ve benzeri içsel ve d›flsal faktör-
lerin etkisiyle bu nedenlerin çeflitlili¤i ve önem derecesi farkl› farkl› olmaktad›r.

‹flletme birleflmelerinin dezavantajlar› neler olabilir?

‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹NDE BAfiARISIZLIK
NEDENLER‹
‹flletme birleflmelerinde bafll›ca baflar›s›zl›k nedenleri flöyle s›ralanabilir:

• Bafllang›çta, birleflmenin yararl› olup olmad›¤›n›n ve uygulama olana¤›n›n
yeterince veya gerçekçi bir flekilde analiz edilmemesi,

• Devral›nan iflletmenin üstün ve sak›ncal› yönlerin iyi de¤erlendirilmemesi,
özellikle al›nan iflletmenin çeflitli eksikliklerinin (yönetim, finans, yetenekli,
personel gibi ) iyi saptanamamas›, 

• Birleflen iflletmelerin büyüklüklerinin çok farkl› olmas› nedeniyle iflletme yö-
neticileri aras›nda diyalo¤un kurulamamas› ve küçük iflletmenin yöneticile-
rine hakim olan tereddütlere karfl› büyük iflletme yöneticilerinin küçük ifllet-
menin sorunlar› hakk›nda yeterince bilgi sahibi olmamas›n›n, politikalar›n
birlefltirilmesinde ve her iki iflletmeyi da kapsayacak bir plan›n gelifltirilme-
sinde yaratt›¤› güçlükler.

• Devir al›nan iflletmenin baflar›s›z yöneticilerinin de¤ifltirilmemesi veya mev-
cut yönetimin daha verimli çal›flmas› için özendirici tedbirlerin al›nmamas›,

• Birleflen iflletmelerin yönetici kadrolar›n›n, yeni kuruluflun yönetici gerek-
sinmesini karfl›layamamas›, yönetim fonksiyonlar›n›n baflar›l› flekilde yürü-
tülmesine yeterli olmamas›.

• Devir alan iflletme ile devir al›nan iflletme aras›nda iyi bir raporlama sistemi-
nin kurulamamas›, bilgi ak›fl›n›n sa¤lanamamas›, devral›nan iflletmenin etki-
li bir flekilde kontrol edilememesi,
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• Devir alan iflletmenin bilinçli bir birleflme program›, stratejisi olmamas›, s›rf
cazip gördü¤ü flartlardan yararlanmak amac›yla gelifligüzel iflletme sat›n al-
ma giriflimlerinde bulunmas›,

• Devir alan iflletmenin, izledi¤i strateji ile tutarl› olarak iflletme sat›n al›nmas›y-
la ilgili kriterleri saptamam›fl olmas› veya bu kriterleri titizlikle uygulamamas›,

• Sat›n al›nan iflletmenin ek fon gereksinmesinin, oldu¤undan daha az tahmin
edilmesi ve birleflmeden sonra ana iflletmeden ba¤l› kurulufla önemli ölçüde
kaynak aktar›lmas› zaruretinin duyulmas›, ayr›ca sat›n al›nan iflletmenin sorun-
lar›n›n çözümlenmesinin ana iflletme yöneticilerinin uzun zaman›n› almas›.

• Ölçek ekonomilerinin, di¤er bir deyimle büyük ölçekte faaliyette bulunma-
n›n yarataca¤› ekonomilerin, uygulamada teoride görüldü¤ü flekilde ve öl-
çüde gerçekleflmemesi

B‹RLEfiME VE SATIN ALMALARDA
‹fiLETME DE⁄ER‹N‹N SAPTANMASINDA
KULLANILAN YÖNTEMLER
Birleflme ve sat›n almalarda üzerinde en fazla tart›fl›lan, en karmafl›k konulardan
biri iflletme de¤erinin belirlenmesidir. De¤erin do¤ru belirlenmesi, birleflme ve sa-
t›n almalarda baflar›y› yak›ndan etkileyen faktörlerden biridir. Afla¤›da iflletme de-
¤erinin belirlenmesinde kullan›labilecek yöntemlere yer verilmektedir.

Defter De¤eri Yöntemi
Defter de¤eri (muhasebe de¤eri), belirli bir tarihte, tarihî de¤erle kay›tl› varl›klar›n
muhasebe kay›tlar›na göre belirlenmifl de¤eridir. Bu de¤er, bilanço kalemleri kul-
lan›larak hesaplanmaktad›r. De¤iflik muhasebe tekniklerinin kullan›lmas› sonucu
varl›klar›n defter de¤erleri farkl› olacakt›r. Örne¤in, kur farklar› aktiflefltirilerek ya-
t›r›mlara dahil edilebilece¤i gibi giderlefltirilerek gelir tablosuna da yans›t›labilir.
Böyle bir durumda varl›klar›n defter de¤eri farkl› olacakt›r. Ayn› flekilde, farkl›
amortisman ay›rma yöntemi ve stok de¤erleme yöntemi uygulan›yor olabilir. His-
se senetlerinin defter de¤eri, öz sermaye toplam›n›n hisse senedi say›s›na bölün-
mesiyle elde edilir ve ço¤unlukla hisse senetlerinin kay›tl› de¤erinden farkl›d›r.
Defter de¤erine öz sermaye de¤eri de denilmektedir.

Defter de¤eri ile piyasa de¤eri; enflasyon, demode olma ve organizasyon ser-
mayesi gibi nedenlerden dolay› farkl› olabilmektedir. Örne¤in, 1991 y›l› sonunda
Microsoft’un piyasa de¤eri defter de¤erinin 10 kat›ndan fazla gerçekleflmifltir. ‹fllet-
menin varl›klar›n›n piyasada ticareti yoksa veya teknolojik geliflmeler sonucu de-
mode olma söz konusu ise bu varl›klar›n piyasa de¤erinin tespiti güçleflecektir.
AT&T’nin teknolojik geliflmeler sonucu bak›r telefon hatlar› yerine digital telefon
hatlar› kullanmaya bafllamas› sonucu bak›r telefon hatlar› de¤erini yitirmifl ve ifllet-
menin defter de¤eri piyasa de¤erinden yüksek ç›km›flt›r. Enflasyon ile demode ol-
ma faktörleri ters yönlü çal›flmaktad›rlar. Enflasyon varl›klar›n nominal de¤erini ar-
t›r›rken teknolojik eskimeler de¤erin düflmesine neden olmaktad›r. Dolay›s›yla bir-
leflmelerde iflletme de¤erinin belirlenmesinde defter de¤eri genellikle fazlaca göz
önüne al›nmamaktad›r.

Defter de¤eri sadece cari de¤erleri göstermemesi nedeniyle de¤il ayn› zaman-
da, farkl› iflletmelerde farkl› muhasebe yöntemleri kullan›lmas› nedeniyle de sorun
yaratabilir.
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‹flleyen Teflebbüs De¤eri Yöntemi
‹flleyen teflebbüs de¤eri, pazar de¤erinin araflt›r›lmas›nda kullan›lan bir kavramd›r.
‹flletmenin bir bütün olarak devredilmesi hâlinde bulunacak de¤er olarak tan›mla-
n›r. Sinerji etkisine göre bütünün de¤eri parçalar›n de¤erlerinin toplam›ndan daha
fazla olacakt›r. Dolay›s›yla iflleyen teflebbüs de¤erine göre iflletmenin bir bütün
olarak de¤eri onun parçalar›n›n de¤erleri toplam›ndan daha büyüktür. Bu yöntem-
de de¤erin hesaplanmas›nda iflletmenin mevcut kazançlar›n›n yan›nda gelecekte
elde edebilece¤i potansiyel kazançlar›n›n da dikkate al›nmas› gerekmektedir. 

‹flleyen teflebbüs de¤erinde iflletmenin beflerî sermayesi de dikkate al›nmakta-
d›r. ‹fl gücü, müflteri portföyü, iflletmeye mal ve hizmet sa¤layanlar ve nihayet yö-
neticilerin bir ahenk içerisinde çal›flmalar› iflletmenin de¤erini yükselten önemli
beflerî sermaye unsurlar› aras›nda say›lmaktad›r. Bu nedenle organizasyon serma-
yesini içeren iflleyen teflebbüs de¤eri bu unsurlar› içermeyen defter de¤eri yönte-
minden yüksek olmaktad›r. Defter de¤eri ile iflleyen teflebbüs de¤eri aras›ndaki
fark, literatürde flerefiye/pefltemallik (goodwill) olarak adland›r›lmaktad›r.

‹flletme birleflmelerinin gerçeklefltirilmesinde arac›l›k eden en önemli finans kurumlar›
hangileridir?

Tasfiye De¤eri Yöntemi
Tasfiye de¤eri, iradi ya da mecburi bir tasfiye düflünülüp düflünülmedi¤ine göre
farkl›l›k göstermektedir. ‹radi tasfiye, her aktif kalemi için en iyi fiyat›n elde edil-
mesi amac›yla aktif varl›klar›n makul bir süre zarf›nda sat›lmas›d›r. Mecburi tasfi-
yede ise, aktif varl›klar mümkün oldu¤unca çabuk bir flekilde, ço¤unlukla bir se-
ferlik aç›k art›rmada sat›lmaktad›r.

Tasfiye de¤eri, faaliyetin kesin bir flekilde durdurulmas› durumunda iflletmenin
de¤eridir. Tasfiye de¤erini hesaplarken iflletmenin tasfiyesiyle ilgili bütün maliyet-
leri dikkate almak gerekmektedir. Bu maliyetler, normal olarak komisyonlar›, tas-
fiye sonuçlan›ncaya kadar iflletmenin varl›¤›n›n sürdürülmesi için katlan›lan idari
giderleri, vergiler ve yasal ve muhasebe giderlerini kapsamaktad›r. Tasfiye de¤eri,
bu flartlarda aktiflerin sat›fl›ndan elde edilen bedelden borçlar›n, de¤iflik komisyon
ödemelerinin, iflsizlik tazminatlar›n›n ve de¤er art›fllar› nedeniyle ödenen vergile-
rin düflülmesiyle bulunan tutara karfl›l›k gelmektedir. 

Zor durumdaki bir iflletmenin sat›fl›nda bile ödenecek bedelin iflletmenin tasfi-
ye de¤erinden daha az olmamas› gerekir. Çünkü ödenecek bedelle tasfiye de¤eri
aras›ndaki olumsuz fark, al›c› iflletmenin ald›¤› iflletmeyi tasfiye ederek kazanç sa¤-
lamas›na olanak verir ancak iflletme birleflmelerinin hedefi bu olmamal›d›r.

Net Aktif De¤eri
Net aktif de¤er, en basit flekilde varl›klar›n cari piyasa koflullar›nda sat›lmalar› du-
rumunda elde edilebilecek nakit miktar› olarak tan›mlanabilir. Varl›klar›n elde tu-
tulmay›p, normal koflullar alt›nda sat›lmalar› durumunda sa¤lanacak gelirlerden,
yap›lan giderlerin ç›kar›lmas› ile net aktif de¤ere ulafl›lmaktad›r. Di¤er bir anlat›m-
la, varl›klar›n tarihi maliyetlerinin cari de¤erlere dönüfltürülmesiyle bulunmaktad›r.

Bu yöntem de¤iflik terimlerle de ifade edilmektedir. Birinci ya da ikincil piya-
salarda sat›fl de¤eri, yeniden infla de¤eri, üretim de¤eri, sat›n alma de¤eri bunlar-
dan bafll›calar›d›r. Bu aç›dan, net aktif de¤erinin hesaplanmas›, gerek bu tür mal-
lara en uyumlu yöntemin seçimi gerekse yöntemin kullan›m› ve mal ve borçlar›n
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gerçekli¤inin kontrol edilmesi için birçok uzmana baflvurulmas›n› gerektirmekte-
dir. Net aktif de¤erin hesaplanmas›, ayn› zamanda bilançoda kay›tl› olmay›p de¤e-
re etkide bulunabilecek bütün faktörlerin araflt›r›lmas›n› da zorunlu k›lmaktad›r.

Uygulamada, bir iflletmeyi sat›n alan giriflimci, kendisi aç›s›ndan iflletmenin de-
¤erinin faaliyet durumunda ayn› aktif kalemlerinin sat›n al›nmas› hâlinde kendisi-
ne ne kadara mal olaca¤›n› hesaplamaktad›r. Sat›n alan giriflimci, kontrolünü ele
alaca¤› iflletmenin envanterine özel bir dikkat yöneltmektedir. Ancak, bu durum
net aktif de¤erinin ölçülmesi iflleminin objektifli¤inin göreceli oldu¤u gerçe¤ini
gizlememelidir. ‹flletmenin iflleyen de¤erini (faaliyette bulunmas›n›) hesaba katma-
d›¤› için net aktif de¤er yöntemi, kârl› iflletmeler için düflük de¤er tespitine neden
olabilir. Net aktif de¤er, f›rsat maliyetlerini göz önüne alan bir yöntemdir. F›rsat
maliyeti, varl›klar›n elde tutulmay›p normal koflullar alt›nda sat›lmalar› hâlinde el-
de edilecek gelirden yap›lan masraflar›n ç›kar›lmas› ile bulunan net tutard›r. Ayr›-
ca net aktif de¤er tespiti yap›l›rken baz› mallar›n de¤erinin tespitinin çok güç ol-
du¤u görülmektedir. Örne¤in, iflletmenin sahip oldu¤u özel, pahal› ve uzmanl›k
gerektiren makine ve teçhizat›n baflka hiçbir kifli ve kurumda bulunmamas› duru-
munda, bu varl›klar›n piyasa fiyat› olmayaca¤›ndan de¤erinin tespiti de subjektif
olarak yap›lacakt›r. De¤erlemede rol oynayanlar aras›nda kaç›n›lmaz bir flekilde
ortaya ç›kan görüfl ayr›l›klar›, de¤iflik mallar için birçok de¤erin ortaya ç›kmas›na
neden olabilmektedir. Bu nedenle, net aktif de¤erinin belirlenmesi, sonuç olarak
de¤erlemede rol alan uzmanlar ve ilgili iflletmelerin yönetimleri aras›ndaki uzlafl-
man›n sonucu olacakt›r.

Yukar›daki anlat›mlardan ortaya ç›kabilece¤i gibi net aktif de¤erinin gerçek ta-
n›m› öncelikle iflletmenin envanter de¤eridir. Di¤er taraftan, net aktif de¤erinin
gerçek anlamda ne servet de¤eri, ne tasfiye de¤eri, ne beklenen gelirlerin kapita-
lizasyonu, ne faaliyet de¤eri ve ne de yeniden infla de¤eri oldu¤u hususu dikkate
al›nmal›d›r.

Net aktif de¤eri yaklafl›m›, yat›r›m ve gayrimenkul iflletmeleri için uygun bir de-
¤erleme yöntemi olarak görülebilir. Ticaretle u¤raflan iflletmelerin de¤erlemesinde
ise baz› s›n›rlamalara sahiptir.

Net aktif de¤eri yöntemi genelde flu durumlarda kullan›lmaktad›r:
• ‹flletme kötü bir durumda ve zarar etmekteyse,
• ‹flletme yükümlülüklerini yerine getiremeyecek kadar nakit oluflturam›yorsa,
• ‹flletme faaliyetlerini durdurmufl veya yavafllatm›flsa,
• ‹flletmenin varl›klar› çok de¤erliyse,
• ‹flletme know-how, patent gibi maddi olmayan duran varl›klara sahipse.

Piyasa De¤eri Yöntemi
‹flletmelerin hisse senedinin piyasa de¤eri, iflletmenin gelecekte elde edece¤i kâr-
lar ve kâr pay› da¤›t›m› gibi çeflitli etmenleri yans›tan bir ölçüttür. ‹flletmelerin bir
bütün olarak al›n›p sat›lmalar› al›fl›lm›fl bir durum olmad›¤›ndan piyasa de¤eri de
genellikle, hisse senetlerinin piyasa de¤eri ile ölçülür. Bir iflletmenin hisse senetle-
rinin piyasa de¤eri piyasa koflullar›nda arz ve talebe ba¤l› olarak oluflan bir de¤er-
dir. Piyasa de¤eri, yaln›zca piyasa koflullar›ndaki de¤iflmelere ba¤l› olarak da de¤i-
fliklikler gösterebilir. Özellikle sa¤l›kl› ifllemeyen sermaye piyasalar›nda bu duruma
s›k rastlan›r. Bu piyasalar spekülatörlerin etkilerine fazlas›yla aç›k olduklar›ndan
manipülasyon olas›l›¤› vard›r. De¤iflik bir ifade ile piyasa koflullar› ve bu tür etken-
ler bir hisse senedinin piyasa de¤eri ile gerçek de¤eri aras›nda sapmalara neden
olabilir.
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Bu durumda bir iflletmenin piyasa de¤erini, birleflmek amac›yla taraflar aras›n-
da üzerinde anlaflmaya var›lan de¤er olarak yorumlanabilir. ‹flletme birleflmelerin-
de piyasa de¤erinin iflletme de¤erinin belirlenmesinde baz olarak al›nmas›n›n sa-
k›ncal› yönleri flunlard›r:

‹flletmenin hisse senedinin büyük bir k›sm›n›n pazarda ifllem görmemesi du-
rumunda bu hisse senetleri için oluflan de¤er iflletmenin gerçek de¤erini göste-
remeyecektir.

Birleflme e¤er taraflar›n ortak arzusuyla gerçekleflecekse bu olas›l›k piyasalarda
daha önceden duyulabilecek ve bu yönde beklenti do¤abilecektir. Bu durumdan
birleflecek olan iflletme kârl› ç›kmakta, o iflletmenin hisse senetleri aniden yüksel-
meye bafllamakta ve böylece piyasa de¤eri birleflme öncesinde fiktif olarak artm›fl
olmaktad›r.

Gerçek De¤er Yöntemi
Bir hisse senedinin ve dolay›s›yla iflletmenin gerçek de¤eri, iflletmenin sahip oldu-
¤u varl›klar›n kârl›l›k durumu, da¤›t›lan kâr paylar›, sermaye yap›s› gibi de¤iflken-
lerin belirledi¤i de¤er olarak tan›mlan›r.

Gerçek de¤er bir anlamda yat›r›mc›lar›n, iflletmenin gelecekte gelir yaratma po-
tansiyelini ve kendilerinin de bu iflletmeden bekledikleri kazanç oran›n› göz önü-
ne alarak, iflletmeye biçtikleri, mevcut koflullar alt›nda söz konusu iflletme ve his-
se senetleri için normal bulduklar› de¤erdir.

Bir iflletmenin gerçek de¤eri afla¤›daki gibi hesaplanabilir:

Burada önemli bir nokta, Piyasa De¤eri / Defter De¤eri oran›n›n sektör ortala-
mas› olmas›d›r. Özelikle küçük ölçekli, halka aç›k olmayan iflletmelerde gerçek de-
¤er, defter de¤erinin iflletmenin faaliyet gösterdi¤i sektördeki ortalama piyasa de-
¤eri/defter de¤eri oran›yla çarp›lmas›yla bulunabilir.

http://www.kpmg.com/TR/tr/Issues-And-Insights/ArticlesPublications/Documents/Turkiye-
Sirket-Birlesme-ve-Satin-Alma-Raporu-2011.pdf adresinden Türkiye Birleflme ve Sat›n Al-
ma Raporu’nu indirebilirsiniz.

‹skonto Edilmifl Nakit Ak›fllar› Yöntemi
‹skonto edilmifl (indirgenmifl) nakit ak›fllar› yöntemi, gelecekteki nakit ak›fllar›n›n
(kârlar›n de¤il) de¤erlemesi ifllemi olup yöntemin temeli paran›n zaman de¤erine
dayanmaktad›r.

‹skonto Edilmifl Nakit Ak›fllar›: Gelecekte elde edilecek nakit ak›fllar›n›n belli
bir faiz oran› üzerinden bugünkü de¤erinin bulunmas›.

‹skonto edilmifl nakit ak›fl› analizi üç aflamadan oluflmaktad›r.
‹skonto Oran›n›n Belirlenmesi: ‹skonto oran›n›n belirlenmesinde ilgili sektörün

özellikleri, normal kazanc›, konjonktür durumu, iflletmenin dönemsel de¤iflimler-
den etkilenme derecesi, rakip iflletmenin kârl›l›k oranlar› yeni yat›r›mlardan bekle-
nen minimum verim oran›, alternatif verim oran› ve iflletmenin sermaye maliyetin-
den faydalan›lmaktad›r. Bu oran›n belirlenmesinde isabetlilik, büyük ölçüde, flart-
lar› de¤erlendirme yetene¤ine ve tecrübeye ba¤l›d›r.

Gelecekteki Nakit Ak›fllar›n›n Tahmini: Bir iflletmenin gelecekte sa¤layaca¤› na-
kit ak›fllar›n› tahmin etmek zor olup bu tahmin tam anlam›yla yap›lamamaktad›r.
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‹flletmenin gelecekteki nakit ak›fllar› tahmin edilirken cari y›l›n nakit ak›fl› yan›nda
geçmiflteki nakit ak›fllar› da incelenmektedir. Geçmifl y›llardaki ve cari y›ldaki ifllet-
menin durumu gelece¤e projekte edilirken gösterge olarak kullan›lmaktad›r. An-
cak nakit ak›fllar› tahmin edilirken ilgili kalemlerin gerekli düzeltmelerden sonra
gelece¤e projekte edilmesi gerekmektedir.

Nakit ak›fllar› tahmin edilirken dikkat edilmesi gereken konular afla¤›da be-
lirtilmifltir:

• Sat›c› iflletmenin geçmifl gelirlerinin analizi, 
• ‹flletmenin faaliyette bulundu¤u sektörün analizi, 
• Gelecekteki gelirlerin tahminlenmesi, 
• Nakit ak›fllar›n›n y›llar içerisinde sabit kal›p kalmayaca¤›n›n saptanmas›

ve/veya bu durumda iflletme de¤erinin tahminlemesi, 
• Nakit ak›fllar›n›n y›llar içerisinde de¤iflken olaca¤› tahmin edilen durumlar-

da iflletme de¤erinin bulunmas›,
Teorik olarak, nakit ak›fllar› tahmin edilirken iflletmelerin geçmifl performansla-

r›ndan yararlan›l›r. Ancak ülkemiz gibi ekonomik istikrardan söz etmenin zor ol-
du¤u ekonomilerde nakit ak›fllar›n›n tahmini de geçmifl dönem performanslar›na
fazlaca güvenilemedi¤i gibi nakit ak›fllar›n›n tahminlenece¤i süre uzad›kça, anali-
zin kulland›¤› varsay›mlardaki belirsizlik de artacak ve analizin verece¤i sonuçlar
ile gerçekleflecekler aras›nda sapma büyüyebilecektir. Ülkemiz flartlar›nda böyle
bir analiz için inceleme süresinin 3-5 y›l› aflmamas› gerekmektedir.

Nakit Ak›fllar›n›n Bugünkü De¤erinin Hesaplanmas›: Tahmin edilen nakit ak›fl-
lar›, belirlenen iskonto oran›na göre bugünkü de¤ere indirgenmektedir.

‹ndirgenmifl nakit ak›m› yönteminde iflletmenin geçmifl finansal tablolar›ndan
yararlan›larak gelecekteki nakit ak›mlar› tahmin edilir ve bu nakit ak›mlar› bugün-
kü de¤ere indirgenmesiyle de iflletme de¤eri bulunur.

‹skonto edilmifl nakit ak›fllar› yöntemi daha çok içsel yat›r›m projelerinin de¤er-
lendirilmesinde kullan›lsa da son y›llarda özellikle ABD’de iflletme de¤erini sapta-
mas› için de kullan›l›r hâle gelmifltir. Bunun sebebi ise bu yöntemde iflletmenin ge-
lecekteki performans›n›n ve verimlili¤inin göz önüne al›nmas›d›r. ‹skonto edilmifl
nakit ak›fllar› yöntemi temel varsay›mlar›, paran›n bugünkü de¤eri gelecekteki de-
¤erinden farkl› olaca¤› ve gelecekteki nakit ak›fllar›n›n uygun bir flekilde tahminle-
nebilece¤i düflünceleridir. Enflasyonist ekonomilerde, bu varsay›mlar›n birincisinin
do¤rulu¤u kesin iken ayn› olgu, ikinci varsay›m›n›n do¤rulu¤una ters yönde etki
yapmaktad›r.

Bu yöntemin iflletme birleflmelerine uygulanmas›nda karfl›laflan zorluklar flun-
lard›r:

• Birleflmenin do¤uraca¤› sinerji etkisinin önceden tahmin edilmesinin ve bu
de¤erin analize kat›lmas›n›n zorlu¤u, 

• ‹skonto oran›n›n belirlenmesinin zorlu¤u, 
• Nakit ak›fllar›n›n tahmininin zorlu¤u olarak k›saca özetlenebilir.

Yeniden Yapma De¤eri Yöntemi
Kurulu bir tesisin yeni bafltan infla edilebilmesi için yap›lacak harcamalar›n topla-
m› yeniden yapma de¤erini verecektir. Di¤er bir ifade ile de¤erlemeye konu tesi-
sin de¤erleme tarihinde, bütün özellikleri ile özdefl oldu¤u bir tesisi elde etmenin
maliyetidir. Örne¤in, 10 y›l önce yap›lan bir tesisin infla y›l›ndaki de¤eri 50 mil-
yon dolar ve 10 y›ll›k dönemde ABD’deki enflasyon art›fl oran› % 30 olsun, tesi-
sin bugünkü de¤eri (50x1,30) 65 milyon dolar olacakt›r. Yeniden yapma de¤erin-
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de fiziksel özelliklerin benzer olmas› gerekmektedir. Sat›fl fiyatlar›n›n devlet tara-
f›ndan belirlendi¤i elektrik, do¤al gaz, su ve kanalizasyon hizmetleri gibi hizmet-
lerin sa¤land›¤› iflletmelerde iflletme de¤erinin tespitinde genelde dikkate al›nan
bir yöntemdir.

Emsal De¤eri Yöntemi
Emsal de¤er (benzer al›m sat›mlar), gerçek bedeli bilinmeyen veya bilinemeyen
bir varl›¤›n, sat›lmas› durumunda benzerlerine göre sahip olaca¤› de¤er olarak ta-
n›mlanabilir. De¤erlenecek varl›¤a emsal teflkil edecek benzer bir varl›¤›n piyasa-
da al›n›p sat›lmas› durumunda, piyasada oluflan de¤er baz al›narak bir de¤er tes-
piti yap›labilir. Tespit edilen de¤er emsal de¤er olarak adland›r›lmaktad›r. Emsal
de¤er yöntemi, gayrimenkullerin al›n›p sat›lmas›nda daha çok kullan›lan bir yön-
temdir. Emsal de¤ere göre, bir bina ya da arsan›n de¤eri, binan›n ya da arsaya em-
sal teflkil edebilecek, çevresinde bulunan benzer bina ve arsalar›n en son al›m sa-
t›m fiyatlar› dikkate al›narak hesaplanmaktad›r.

‹flletme de¤erinin tespit edilmesinde ise ayn› sektörde benzer faaliyetlerde bu-
lunan, yap›lar› itibar›yla birbirine benzeyen ve daha önce al›m sat›m› yap›lm›fl olan
iflletmeler için bir kriterin belirlenmesi ile de¤er tespiti yap›labilmektedir. Örne¤in;
çimento sektöründe ton bafl›na de¤erin, telekomünikasyon sektöründe hat bafl›na
de¤erin tespit edilmesi gibi. Çimento fabrikas› için ton bafl›na T10 belirlenmifl ise
ve iflletmenin üretim kapasitesi de 225.000 ton ise, iflletmenin de¤eri T2.250.000
olarak bulunacakt›r.

Ekspertiz De¤eri Yöntemi
Eksper, bilgi ve uzmanl›¤› nedeniyle görüflüne baflvurulan kiflidir. De¤er tespitine
konu varl›¤›n eksperler taraf›ndan tespit edilmesiyle ulafl›lan de¤er, ekspertiz de-
¤erdir. ‹flletme aç›s›ndan ekspertiz de¤er, sabit varl›klar›n piyasa fiyatlar› ile elden
ç›kar›lmas› hâlinde elde edilecek de¤erdir. Ekspertiz de¤eri yöntemi iflletmenin pi-
yasa durumunu, ürünlerini veya yönetimin becerilerini dikkate almaz. Bu yöntem
daha çok varl›k sat›fl› oldu¤unda baflvurulmaktad›r.

De¤er kavram›n›n subjektifli¤i ve her varl›¤a ayr› ayr› de¤er biçilmesindeki güç-
lük, yöntemin uygulanmas›n› zorlaflt›rmaktad›r.

Ekspertiz de¤erinin di¤er bir tan›m›; “‹flletme varl›klar›n›n, ilgili uzmanlar tara-
f›ndan varl›klar›n yafllar›, kapasiteleri, teknolojileri, benzer varl›klar›n piyasa de¤er-
leri gibi faktörler göz önüne al›narak belirlenen de¤erdir” fleklinde tan›mlanm›flt›r.
Ekspertiz de¤eri yöntemi Özellefltirme Kanunu’nda bir de¤erleme yöntemi olarak
belirtilmifl olmas›na ra¤men, kendi bafl›na bir de¤erleme yöntemi olmaktan çok
de¤erleme yöntemlerinde kullan›lan bir araçt›r. Özellikle miras paylafl›mlar›nda bi-
nalar›n ve arsalar›n de¤erinin mahkeme taraf›ndan eksperlere tespit ettirilmesi söz
konusu olabilir. Burada kullan›lan de¤er eksperlerin tahmin etmifl olduklar› de¤er
olmaktad›r.

Temettü Verimi Yöntemi
Kâr da¤›t›m›n›n hisse senetleri de¤eri üzerinde etkili oldu¤u ve hisse senedinin
bugünkü de¤erinin, beklenen temettülerin bugünkü de¤erine eflit olaca¤› kabul
edilmektedir.

Hisse senetlerine; temettü elde etme, sermaye kazanc› elde etme ve bedelsiz
sermaye art›r›mlar›ndan faydalanma amac›yla yat›r›m yap›l›r. Yat›r›mc›lar›n ellerin-
de tuttuklar› hisse senetlerini sonsuza kadar ellerinde tutmak gibi niyetleri yoksa
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Temettü: ‹flletmenin elde
etti¤i kâr›n ortaklara
da¤›t›lan k›sm›.



muhtemelen bu hisse senetlerini elde etme fiyat›ndan daha yüksek bir fiyata sat-
may› planlamaktad›rlar. Ancak, genelde yat›r›mc›lar›n düflüncesi, iflletmenin ileride
temettü ödeyece¤i ve yat›r›mc›lar›na nakit girdisi sa¤layaca¤› yönündedir. ‹flletme
temettü ödemese bile, temettü da¤›tmayarak kâr›n iflletme bünyesinde kalmas›na
neden olacakt›r. Bu da gelecekteki temettü gelirlerine ve iflletmenin para kazanma
gücüne olumlu yönde etki yapacakt›r. Piyasada hisse senetleri için talebin olmas›,
hisse senetlerinin temettü ve sat›fl gelirlerine ba¤l›d›r. Hisse senedi elde tutuldu¤u
sürece, yat›r›mc›n›n toplam nakit girdisini, elde edilen temettü gelirleri teflkil et-
mektedir. Bu durumda, hisse senedi de¤erlemesinde temettü gelirlerinin baz al›n-
mas› do¤ru bir yaklafl›m olarak kabul edilmektedir.

Hissedarlar iflletmenin kazançlar›n› harcayamayacaklar›ndan sadece kendileri-
ne da¤›t›lan kâr paylar›n› harcayabileceklerdir. ‹flletme sahipleri “eldeki bir kufl
daldaki iki kufltan ye¤dir” mant›¤› do¤rultusunda kâr paylar›n›n k›sa sürede elleri-
ne geçmesini isteyebilir. Da¤›t›lmayan kâr paylar›, gelecek y›llara ertelendi¤inden
ortaklar daha yüksek bir iskonto oran› talep edeceklerdir. Bu nedenle ortaklar›n
yat›r›mdan bekledikleri kârl›l›k oran› sabit kalmayacakt›r. Yat›r›mc›lar, yüksek kâr
ödeme oran› olan iflletmelerin hisse senedi fiyat›n›, düflük iskonto oran› ile (hisse
senedi de¤eri yüksek ç›kacak), düflük kâr ödeme oran› olan iflletmelerin hisse se-
nedi fiyat›n› ise yüksek iskonto oran›yla (hisse senedi de¤eri düflük ç›kacakt›r) in-
dirgeyecektir. Da¤›t›lmayan kârlar iflletmenin hisse senetlerinin fiyat›n› bire bir
yükseltmiyorsa yani da¤›t›lmayan her T1’ye karfl›l›k hisse senetleri de¤eri T1’den
az art›yorsa iflletmenin bu kaynaklar› etkin kullanmad›¤› söylenebilir. Bu nedenle
iflletmenin de¤erini kâr tutar›n›n de¤il, da¤›t›lan kâr paylar›n›n etkiledi¤i ileri sürül-
mektedir.

Temettü verimi yaklafl›m›na yap›lan elefltiriler flunlard›r:
• Sadece da¤›t›lan kâr pay›n›n dikkate al›n›p iflletme bünyesinde b›rak›lm›fl

kâr paylar›n›n dikkate al›nmamas›,
• Hisse senetlerinin al›m sat›m›nda ikincil pazar›n varl›¤›n›n ihmal edilerek

hisse senedi sat›fl kazançlar›n›n yok varsay›lmas›,
• Gelecekteki temettüleri tahmin etmenin çok zor olmas›, 
• Yöntemde kullan›lan formülün subjektiflik içermesi,
• Temettü ödeme oran›n›n baz› iflletmeler için düzenli olmamas›,
• Temettü büyüme oran›, temettü veriminden büyük oldu¤unda iflletmenin

de¤erinin sonsuz ç›kmas›. Yüksek büyüme potansiyeli olan iflletmeler için
bu yöntemin uygulanamamas›,

• ‹flletme de¤eri için önemli olan›n temettü ödemesi de¤il, temettü ödeyebil-
me kapasitesinin olmas›d›r.

Fiyat/Kazanç Oran› Yöntemi
Bir varl›¤›n de¤eri, belli bir kriterden hareketle tahmin edilebilir. Örne¤in, gayri-
menkul de¤erinin m2 ile iliflkilendirilmesi, iflletme de¤erinin kazanç ile iliflkilendi-
rilmesi gibi. Fiyat/Kazanç (F/K) oran›, iflletmenin her T1’lik hisse senedi bafl›na
düflen net kâr›na karfl›l›k, yat›r›mc›lar›n kaç T ödemeye raz› olduklar›n› gösteren
bir orand›r.

F/K oran› kullan›l›rken afla¤›daki seçeneklere göre tercih yap›labilir:
• Ayn› sektörde faaliyet gösteren ve birbirine benzeyen iflletmelerin F/K oran-

lar›n›n ortalamas› seçilebilir,
• Genel piyasa (IMKB) F/K oran›n›n ortalamas› al›nabilir,
• Yurtd›fl›ndaki benzer iflletmelerin F/K oran›n›n ortalamas› al›nabilir.
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F/K oran›n› etkileyen faktörler ise afla¤›da gösterilmektedir:
• Kârlardaki tarihsel büyüme oran›,
• Tahmini kârlar,
• Ortalama temettü ödeme oran›,
• ‹flletmenin sistematik riskini ölçen beta katsay›s›,
• Kârlar›n istikrars›zl›¤›,
• Finansal kald›raç,
• ‹flletmenin rekabet gücü, yöneticilerin yetenekleri, ekonomik koflullar.
F/K oran› yöntemi afla¤›daki nedenlerden dolay› tercih edilmektedir:
• Etkin sermaye piyasas› varsay›m› nedeniyle, piyasa de¤erinin iflletmenin ger-

çek de¤erini yans›tt›¤›n› ve olaya subjektiflik girmedi¤i için, piyasadaki de¤e-
rin de¤erleme yapan kiflilere göre daha etkin tespit edildi¤i savunulmaktad›r.

• F/K oran› halka aç›k olmayan iflletmelere de uygulanabilecektir. Buna göre,
iflletmenin hisse senetlerinin fiyat› belli de¤ilse iflletmenin faaliyette bulun-
du¤u sektördeki F/K oran›ndan yararlanarak iflletmenin hisselerinin de¤eri
tespit edilebilmektedir.

Halka ilk kez arz edilecek iflletmeler için F/K oran›, hisse senetleri piyasada ifl-
lem gören iflletmelerin F/K oran›ndan düflük al›nmal›d›r. Benzer iflletmeler olsalar
da hisse senetleri piyasada ifllem gören iflletmelerin hisse senedi de¤eri, hisse sene-
di piyasada ifllem görmeyen iflletmelere k›yasla daha yüksek olacakt›r. Çünkü pa-
zarlanabilirlik önemli bir faktördür ve hisse senedinin de¤erini art›ran bir unsurdur.

F/K oran› yönteminin en önemli eksikli¤i, net kâr›n gösterge olarak al›nmas›-
d›r. Dolay›s›yla, de¤iflik muhasebe uygulamalar›ndan fazla etkilenmekte olan net
kâr rakam›na dayanan tahminler ve faaliyet d›fl› gelirleri ve/veya giderleri fazla
olan iflletmelerin F/K oranlar›n›n kullan›lmas› yan›lt›c› sonuçlar verebilecektir. Bu
yöntemde dikkat edilmesi gereken bir nokta da dura¤an karfl›laflt›rmalar›n yap›l-
mas›d›r; yani iflletmenin beklenen kârl›l›¤› üzerine herhangi bir fley söylenmemek-
tedir. F/K oran› yönteminin bir di¤er sak›ncas› ise F/K oran›n›n zaman içerisinde
de¤iflebilece¤inin göz ard› edilip, bu oran›n sabit olarak dikkate al›nmas›d›r. F/K
oran› ve ortalama kazanç miktar› da sabit kabul edildi¤inden riski ödüllendirmek
ve risk ile vade aras›ndaki iliflkiyi de¤erlemeye yans›tmak mümkün olamamakta-
d›r. Bu yöntemin di¤er eksiklikleri olarak, paran›n zaman de¤erinin dikkate al›n-
mamas›, iki iflletmenin hiçbir zaman ayn› olmayaca¤›, seçilen y›llarda F/K oran›n›n
sapma gösterme olas›l›¤›, yani spekülasyona aç›k borsalarda oluflan F/K oranlar›-
n›n kullan›lmas›, iflletmenin gelecekte vergi ödeme durumunun dikkate al›nm›yor
olmas› ve yat›r›m gereksinimi gibi konular› yans›tmamas› say›labilir. Ayn› zaman-
da, F/K oran› zarar eden iflletmelerde çal›flmad›¤› gibi kâr› s›f›ra yak›n iflletmelerde
de iflletme de¤eri çok yüksek ç›kacakt›r.

Ancak, dönem kâr› yerine iflletme faaliyet kâr›n›n kullan›lmas›, belli bir döne-
min F/K oran› ortalamas›n›n al›nmas›, dünyadaki benzer sektör örneklerinden ya-
rarlan›lmas›, bölgesel farkl›l›klar› dikkate al›p bölge riskinin hesaplamalara kat›l-
mas›yla yukarda belirtilen sorunlar›n k›smen afl›labilece¤i düflünülmektedir. 

Yukar›da belirtilen sak›ncalar›na ra¤men, F/K oran› yöntemi Türkiye’de arac›
kurumlar›n ve yat›r›m bankalar›n›n en çok baflvurduklar› de¤erleme yöntemidir.

Fiyat/Nakit Ak›m Oran› Yöntemi
‹flletmelerin uygulad›klar› amortisman oranlar›n›n farkl› olmas› nedeniyle, iflletme
gelirleri yerine nakit ak›mlar› yönteminin kullan›lmas›n›n daha sa¤l›kl› olaca¤› dü-
flünülmektedir. F/K oran› yönteminde, iflletme kazanc› ile piyasa de¤eri aras›nda-
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ki iliflkiden yararlan›larak iflletme de¤eri hesaplan›rken Fiyat/Nakit Ak›m› (F/NA)
yönteminde, piyasa de¤eri ile nakit ak›mlar› aras›nda iliflki kurularak, bu iliflki
yard›m›yla benzer iflletmelerin de¤eri tahmin edilmektedir. Bu yöntemde, benzer
iflletmelerin fiyat› ile nakit ak›mlar› oran› tespit edilerek, de¤er tespiti yap›lacak ifl-
letmenin nakit ak›m› ile bu oran›n çarp›m› sonucu iflletme de¤eri bulunacakt›r.
Uygulamada basit bir hesapla, nakit ak›m› olarak; net kâr ile amortisman toplam›
al›nmaktad›r.

Di¤er bir ifadeyle F/NA oran›;

F/NA oran›n›n di¤er bir tan›m› flöyledir: “Bir iflletmenin de¤erini belirlerken
baflka iflletmelerin verilerinden yararlanabilen bir metottur. Fiyat/Nakit Ak›m› Ora-
n›, bir iflletmenin piyasada oluflan hisse fiyat›n›n iflletmenin hisse bafl›na düflen na-
kit ak›m›na oran›d›r. Karfl›laflt›rma yap›lacak olan iflletmenin verileri ile bir veya
birkaç oran belirlenir ve de¤erleme yap›lacak iflletmenin nakit ak›m›yla çarp›larak
bir de¤ere veya de¤er aral›¤›na ulafl›l›r.”

Piyasa De¤eri /Defter De¤eri Oran› Yöntemi
Enflasyonun yüksek oldu¤u dönemlerde, iflletmelerin aç›klad›klar› kâr rakamlar›-
n›n iflletmenin gerçek kazanc›n› yans›tmad›¤› endiflesi nedeniyle, Piyasa De¤eri/
Defter De¤eri (PD/DD) yöntemi kullan›lmaktad›r. PD/DD oran›, hisse senedinin
piyasa de¤erinin hisse bafl›na öz varl›klara bölünmesi ile bulunmaktad›r. Bu yön-
temde, iflletmelerin PD/DD oran›n›n, ayn› sektörde bulunan iflletmeler için ayn› ol-
du¤u varsay›m›ndan hareket edilerek iflletme de¤eri tespit edilmektedir.

Bu yöntem kullan›l›rken iflletmelerin varl›klar›n› en iyi flekilde kullanacaklar›
varsay›m› yap›lmaktad›r. Bu yöntemin zay›f noktas›; her iflletmenin kendine özgü
özelliklerinin olmas› ve her iflletmenin varl›klar›n› ayn› verimlilikte kullanamama-
s›d›r. Ayr›ca, PD/DD oran›n›n o sektörde faaliyette bulunan di¤er iflletmelere k›-
yasla yüksek olmas›, fiyat fliflkinli¤inin bir göstergesi olarak de¤erlendirilebilir.

Birleflme ve sat›n almalarda kullan›lan de¤erleme yöntemleri ana bafll›klar alt›nda top-
lay›n›z.
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F/NA = Hisse Senedi Piyasa Fiyat› / Hisse Bafl›na Düflen Nakit Ak›m›

F/NA = Hisse Senedi Piyasa Fiyat› / Hisse Senedi Bafl›na Nakit Ak›m› (Net Kâr +
Amortisman)

‹flletme De¤eri = Seçilen Sektörün veya Pazar›n Ortalama F/NA Oran› * ‹flletme
Nakit Ak›m› 

PD/DD = Hisse Senedi Piyasa Fiyat› / Hisse Bafl›na Düflen Defter De¤eri (Öz
Sermaye) 

‹flletme De¤eri = Seçilen Sektörün veya Piyasan›n Ortalama PD/DD Oran› x ‹fl-
letmenin Defter De¤eri (Öz Sermaye)
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‹flletmelerde birleflme kavram›n› aç›klamak.
‹flletmelerin amac›, piyasa degerinin maksimum
seviyeye yükseltilmesidir. Tabii ki bu amac› ger-
çeklefltirmek için iflletmelerin büyümesi flartt›r.
‹flletmeler iki türlü büyüme stratejisi izlemekte-
dirler. Bunlardan ilki; iflletmelerin faaliyetleri so-
nucu oluflturduklar› fonlar› veya d›flar›dan sa¤la-
d›klar› kaynaklar› yeni yat›r›m projelerinde kulla-
narak sa¤lad›klar› büyüme olan “içsel büyü-
me”dir. Diger büyüme stratejisi ise “d›flsal büyü-
me” olarak adland›r›lan birleflmeler yoluyla bü-
yümedir. Bir d›flsal büyüme stratejisi olan birlefl-
me; genel anlamda iki veya daha fazla iflletme-
nin daha etkin bir ekonomik tesebbüs oluflturma
amac›yla bir örgütlenme (organizasyon) alt›nda
toplanmas›d›r. Baflka bir tan›mlamayla birleflme;
birden çok flirketin güçlerini ve varl›klar›n› yeni
bir flirket kurarak bir araya getirmeleridir.

‹flletmelerde birleflme flekillerini tan›mlamak.
Literatürde birleflmeler; yatay birleflmeler, dikey
birleflmeler, karma (çapraz) birleflmeler ve s›n›r
ötesi birleflmeler olmak üzere dört flekilde s›n›f-
land›r›lmaktad›r:
Ayn› mal ya da hizmeti üreten iki iflletmenin bir-
leflmesi yatay birleflmedir. Birbiri ile al›c›-sat›c›
iliflkisi bulunan ya da daha genel bir ifadeyle, bir
ürünün üretim süreci üzerinde farkl› aflamalarda
faaliyet gösteren iflletmelerin birleflmesi dikey
birleflmedir. Benzer ürün satan, ortak bir piyasa-
y› paylaflan, da¤›t›m kanallar› ve üretim aflamala-
r› ortak olan iflletmelerin ya da hiçbir ortak ba¤-
lar› bulunmayan iflletmelerin birleflmesine de kar-
ma birleflme denir. S›n›r ötesi flirket birleflmeleri
ise ülke s›n›rlar› d›fl›nda yatay-dikey ya da karma
flekillerde birleflerek uluslararas› boyutta faaliyet
göstermeyi amaçlayan birleflmelerdir.

‹flletmelerin birleflme nedenlerini aç›klamak.
Temel hedefi kârl›l›¤›n maksimum k›l›nmas› olan
iflletmeler bu hedefi gerçeklefltirirken ayn› za-
manda da büyürler. Özellikle ekonomide yap›sal
de¤iflmenin h›zland›¤› son y›llar iflletmelerde bü-
yüme sürecine ivme kazand›rm›flt›r. Pazar›n ge-
nifllemesi ve artan talep karfl›s›nda ifl kolunda
kalmak isteyen firmalar için büyüme kaç›n›lmaz
olmufltur. Büyümeyi baflaramayan iflletmeler ye-

ni teknolojileri uygulama f›rsat› bulamaz. Reka-
bet yetene¤ini kaybeden bu iflletmeler, büyüyen
firmalar karfl›s›nda dayanamay›p pazar› terk et-
mek zorunda kal›rlar. Baz›lar› ise büyüyen bafla-
r›l› iflletmeler taraf›ndan sat›n al›n›r. ‹flletmeleri
birleflmeye sevkeden nedenler afla¤›daki bafll›k-
lar alt›nda toplanabilir:
Büyüme iste¤i, Çeflitlendirmeye gitme, Sinerjiden
yararlanma, Büyük ölçekte faaliyette bulunma is-
te¤i, Kaynaklar›n verimli kullan›m›, Baflar›s›zl›ktan
kaç›nma, Rekabetin azalt›lmas›, Borçlanma flartla-
r›n› iyilefltirmek, At›l fonlar›n kullan›m›, ‹yi bir yö-
netime sahip olma, Psikolojik etmenler, De¤erli
s›nai haklara sahip olma, Vergi avantajlar›.

‹flletme birleflmelerinin baflar›s›zl›k nedenlerini
s›ralamak.
‹flletmeler büyümek, rekabeti azaltmak, tasarruf
sa¤lamak, yeni pazarlara girmek, verimlili¤i art›r-
mak, vergi avantajlar›ndan yararlanmak gibi bek-
lentilerle baflka iflletmelerle birleflirler ya da baflka
iflletmeleri sat›n al›rlar. Ancak her zaman bu ifl-
lemler baflar›l› olamayabilir. Bafllang›çta iyi analiz
yap›lmamas›, yeterli kaynak ayr›lmamas›, zaman-
laman›n uygun olmamas›, iflletmelerin dokular›-
n›n uyuflmamas›, tecrübeli ve yetenekli yöneticile-
rin bulunmamas› ya da bu niteliklere sahip olma-
yan personelin istihdam edilmeye devam edilme-
si, iyi bir raporlama sisteminin kurulamamas› gibi
nedenler baflar›s›zl›¤›n bafll›ca sebepleridir.

‹flletme de¤erinin saptanmas›nda kullan›lan
yöntemleri aç›klamak.
‹flletme birleflme ve sat›n almalar›nda en önemli
konulardan biri de iflletmelerin de¤erinin ger-
çekçi bir flekilde belirlenmesi gereklili¤idir. ‹fllet-
melerin de¤erinin belirlenmesinde kullan›lan
bafll›ca yöntemler flunlard›r: Defter De¤eri Yön-
temi, ‹flleyen Teflebbüs De¤eri Yöntemi, Tasfiye
De¤eri Yöntemi, Net Aktif De¤eri Yöntemi, Piya-
sa De¤eri Yöntemi, Gerçek De¤er Yöntemi, ‹s-
konto Edilmifl Nakit Ak›fllar› Yöntemi, Yeniden
Yapma De¤eri Yöntemi, Emsal De¤eri Yöntemi,
Ekspertiz De¤eri Yöntemi, Temettü Verimi Yön-
temi, Fiyat/Kazanç Oran› Yöntemi, Fiyat/Nakit
Ak›m Oran› Yöntemi, Piyasa De¤eri /Defter De-
¤eri Oran› Yöntemi.
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1. Bir iflletmenin di¤er bir iflletme veya iflletmelerin ta-
mam›n› veya bir bölümünü ele geçirerek veya yönetim-
lerini denetim alt›na alarak büyümesine ne ad verilir?

a. ‹ç büyüme
b. D›fl büyüme
c. Kartel
d. Konsolidasyon
e. Çapraz büyüme

2. Belirli bir sektördeki birden çok iflletmenin yöneti-
minin ele geçirilmesi ve bu yolla o sektördeki ekono-
mik egemenli¤in kurulmas›na ne ad verilir?

a. Tröst
b. Kartel
c. Protokol
d. Holding
e. Konsolidasyon

3. Afla¤›dakilerden hangisi yatay birleflmelerin hedefle-
rinden biri de¤ildir?

a. Pazar pay›n› art›rmak 
b. Piyasada tekel yaratmak
c. Rekabeti azaltmak
d. Hammadde kaynaklar›n› kontrol alt›na almak
e. Ölçek ekonomilerinden yararlanmak

4. ‹flletmeler üretti¤i mal›n pazarlamas›nda sorunlarla
karfl›lafl›yorsa ne tür birleflme yapmalar› gerekir?

a. Yatay birleflme
b. Geriye do¤ru dikey birleflme
c. ‹leriye do¤ru dikey birleflme
d. Karma birleflme
e. Hem yatay hem de dikey birleflme

5. Birleflen iflletmelerin birleflme sonucundaki net bu-
günkü de¤er ve kârlar›, birleflme öncesindeki toplam
net bugünkü de¤erleri ve kârlar› toplam›ndan daha faz-
laysa, bu olguya ne ad verilir?

a. Büyüme
b. Çeflitlendirme 
c. Büyük ölçekte faaliyette bulunmak
d. Kaynaklar›n verimli kullan›m›
e. Sinerji

6. Afla¤›dakilerden hangisi iflletme sermayesi yetersizli-
¤inin sonuçlar›ndan biri de¤ildir?

a. Tam kapasite ile çal›fl›lamaz
b. Üretimde kesintiler olur
c. Yeni yat›r›mlar yap›lmak zorunda kal›n›r
d. Maliyetler yükselir
e. Müflteri talepleri zaman›nda karfl›lanamaz

7. Kiflinin, yönetim veya finans alan›ndaki yetenekleri-
ni gösterme arzusu, daha büyük bir organizasyonu yö-
netme tutkusu, iflletmenin devam›n› emniyet alt›na al-
ma duygusu, demode olma kayg›s› gibi kiflisel güdü-
lenmeler afla¤›daki birleflme nedenlerinden hangisini
aç›klamaktad›r?

a. Psikolojik etmenler
b. ‹yi bir yönetime sahip olma
c. De¤erli s›nai haklara sahip olma
d. Kaynaklar›n verimli kullan›m›
e. Sinerji

8. Afla¤›dakilerden hangisi iflletme birleflmelerinin ba-
flar›s›zl›k nedenlerinden biri de¤ildir?

a. Gerçekçi bir analiz yap›lmamas›
b. Al›nan iflletmenin gerçekçi bir flekilde analiz edil-

memesi
c. ‹flletme yöneticileri aras›nda diyalog kurula-

mamas›
d. Baflar›s›z yöneticilerin de¤ifltirilmemesi
e. Tahmin edilenden daha az kayna¤a ihtiyaç du-

yulmas›

9. Belirli bir tarihte, tarihi de¤erle kay›tl› varl›klar›n
muhasebe kay›tlar›na göre belirlenmifl de¤erine ne ad
verilir?

a. Tasfiye de¤eri
b. Defter de¤eri
c. Piyasa de¤eri
d. ‹flleyen teflebbüs de¤eri
e. ‹hraç de¤eri

10. Varl›klar›n cari piyasa koflullar›nda sat›lmalar› duru-
munda elde edilebilecek nakit miktar›na ne ad verilir?

a. Tasfiye de¤eri
b. Defter de¤eri
c. Piyasa de¤eri
d. Net aktif de¤eri
e. ‹hraç de¤eri

Kendimizi S›nayal›m
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Birleflme ve sat›n almada lider olduk

2010 y›l›nda birleflme ve sat›n alma ifllemlerinde 2. s›ra-
da yer alan Türkiye, 2011 y›l›nda yapt›¤› 272 ifllem ade-
diyle kendi rekorunu k›rd›.
Türkiye 11 Orta ve Güney Avrupa ülkesi aras›nda ge-
çen y›l yaklafl›k 14 milyar dolar büyüklük yaratan 272
ifllemle en fazla birleflme ve sat›n alma yap›lan ülke
oldu.
Ernst & Young taraf›ndan yay›mlanan, Bulgaristan, H›r-
vatistan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Po-
lonya, Romanya, S›rbistan, Slovakya, Slovenya ve Tür-
kiye’yi kapsayan “Orta ve Güneydo¤u Avrupa Birleflme
ve Sat›n Alma ‹fllemleri Barometresi 2011” raporuna gö-
re, Türkiye’de geçen y›l 13,7 milyar dolar büyüklük ya-
ratan 272 birleflme ve sat›n alma ifllemi gerçekleflti.
Türk flirketlerinden Mey ‹çki’nin 2,1 milyar dolara ‹n-

giliz Diageo Plc. taraf›ndan, Ac›badem Sa¤l›k Grubu-
nun yüzde 75 hissesinin 1,3 milyar dolara Malezyal› In-
tegrated Healthcare Holdings ve Khazanah Nasional
Berhad taraf›ndan sat›n al›nmas› ifllemleri ile Genel
Enerji ifltiraklerinden Genel Energy International’›n ‹n-
giliz Vallares flirketiyle 2,1 milyar dolarl›k ifllem hacmiy-
le birleflmesi, geçen y›l bölge ülkelerinde yap›lan en
büyük 10 ifllem aras›nda yer ald›.
Kendi rekorumuzu k›rd›k
Raporda, 2010 y›l›nda birleflme ve sat›n alma ifllemle-
rinde 2. s›rada yer alan Türkiye, geçen y›l yapt›¤› ifllem
adedi ile kendi rekorunu k›rd›. Polonya’n›n ikinci s›ra-
ya geriledi¤i bölgede, 2010 y›l›nda gerçeklefltirilen 1.002
ifllem, 2011 y›l›nda yüzde 11 art›fl ile 1.116 rakam›na
ulaflt›.
Bölgede geçen y›l boyunca gerçeklefltirilen ifllemlerin
tahmini parasal büyüklü¤ü 49,5 milyar dolar olarak aç›k-
land›. Bu, 2010 y›l›na oranla yüzde 48’lik bir art›fl› ifade
ediyor. 11 ülke aras›ndaki karfl›laflt›rmada ifllem hacmi
bak›m›ndan birinci s›ray› ise tahmini 21,2 milyar dolar-
l›k ifllem bedeli ile Polonya al›rken, Türkiye 13,7 milyar
dolarl›k ifllem hacmi ile ikinci s›rada yer al›yor. 2010 y›-
l›nda tutar› 100 milyon dolar› aflan 50 ifllem yap›lm›flken
bu rakam geçen y›l 62’ye ulaflt›.
“Türkiye’nin baflar›s›n›n gelecek y›llarda da devam et-
mesini bekliyoruz” 

Aç›klamada görüfllerine yer verilen Ernst&Young Ku-
rumsal Finansman Bölümü Baflkan› Müflfik Cantekinler,
raporun kendileri aç›s›ndan flafl›rt›c› olmad›¤›n›, Türki-
ye’nin son y›llarda sadece bölgede de¤il, tüm dünyada
dikkati çeken bir ülke oldu¤unu belirterek, siyasi ve
ekonomik istikrar ile yüksek büyüme h›z› ve demogra-
fik faktörlerin, Türkiye’yi yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n
yapt›klar› birleflme ve sat›n alma ifllemleri aç›s›ndan çok
cazip k›ld›¤›n›, Türkiye’nin bu baflar›s›n›n gelecek y›l-
larda da devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: www.milliyet.com.tr, 28 fiubat 2012

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmelerin Büyümesi” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmelerin Büyümesi” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birleflme fiekilleri” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birleflme fiekilleri” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birleflme Nedenleri” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birleflme Nedenleri” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birleflme Nedenleri” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletme Birleflmelerinin Ba-

flar›s›zl›k Nedenleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Defter De¤eri Yöntemi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Net Aktif De¤eri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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S›ra Sizde 1

Ayn› üretim dal›nda faaliyet gösteren birden fazla ifllet-
menin, aralar›ndaki rekabeti kald›rmak amac›yla yap-
t›klar› anlaflma sonucu tekelci bir birlik oluflturmalar›na
kartel denir. ‹ki veya daha çok iflletmenin gerek yasal
gerekse ekonomik ba¤›ms›zl›klar›n› kaybederek anlafl-
malar› sonucu birleflmelerine ise tröst denir. Bu tan›m-
dan anlafl›laca¤› gibi kartel ile tröst aras›ndaki en belir-
gin farkl›l›k, tröstde anlaflan iflletmelerin yasal ve eko-
nomik ba¤›ms›zl›klar›n› yitirmeleridir.

S›ra Sizde 2

Dünya literatüründe birleflmeler farkl› kelimelerle ifade
edilip farkl› manalarda kullan›lmaktad›r. Örne¤in Avru-
pa dillerinin pek ço¤unda iflletme birleflmeleri, baz› söy-
lenifl ve yaz›l›fl farklar›yla Latince kökenli ortak bir söz-
cük olan “Fusion” ile ifade edilmektedir. Anglo Sakson
hukuk çevrelerinde iflletme birleflmelerini ifade etmede
“Merger” kullan›lmaktad›r. ‹ngiliz hukukunda “Amalga-
mation”, Amerikan hukukunda “Consolidation” sözcük-
leri de ayn› anlamda kullan›lmaktad›r. Literatürde ge-
nellikle iflletme birleflmelerini ifade etmede (merger,
acquisition, consolidation) sözcükleri efl anlaml› olarak
kullan›labilmektedir. Türk hukukunda iflletmelerin en
az birinin, hem ekonomik hem de hukuksal ba¤›ms›zl›-
¤›n› yitirerek ifl birli¤ine gitme olay› “birleflme” kavra-
m›yla ifade edilirken uygulama ve teoride bir terim bir-
li¤i kurulamam›fl oldu¤u söylenebilir.

S›ra Sizde 3

‹flletme birleflmelerinin avantajlar› yan›nda baz› deza-
vantajlar› da bulunmaktad›r. ‹flletme birleflmelerinin
dezavantajlar› flu flekilde s›ralanabilir: ‹flletmenin kon-
trolünü kaybetme, iflletmelerin kültür çat›flmas›, ç›kar
çat›flmas›, beklenen de¤erlerin oluflmamas›, verilen
garantiler nedeniyle yükümlülük alt›na girilmesi, or-
takl›klarda zamanla flirketin iyi olmayan flartlarla kay-
bedilmesi.

S›ra Sizde 4

‹flletme birleflmelerinin sorunsuz gerçekleflebilmesi için
uzman kadrolara ihtiyaç vard›r. Yat›r›m bankalar› istih-
dam ettikleri uzmanlar› ile iflletme birleflmelerinde
önemli rol üstlenirler. Bu uzmanlar birleflmenin hukuk-
sal boyutundan, birleflme stratejisi oluflturulmas›na, de-
¤erleme hizmetlerinin verilmesine kadar bir dizi finan-
sal dan›flmanl›k hizmeti verirler.

S›ra Sizde 5

Genel kabul görmüfl bafll›ca de¤erleme yöntemleri flun-
lard›r:
Gelir Bazl› De¤erleme Yöntemi: Temel prensip; bir flir-
ketin de¤eri, ileriki y›llarda yarataca¤› nakit ak›mlar›n›n
bugünkü de¤erlerinin toplam›d›r. Bu nakit ak›mlar›, fiir-
ketin büyüme potansiyeli ve tafl›d›¤› riskler (ülke, sek-
tör ve flirket riski) gibi faktörlere ba¤l›d›r. En çok kulla-
n›lan de¤erleme metodu ise indirgenmifl nakit ak›m me-
todur. Bu metod, fiirket yöneticileriyle beraber haz›rla-
nan uzun vadeli ifl plan› baz al›narak, fiirketin yarataca-
¤› net nakit ak›mlar›n›n belirlenen iskonto oran› ile in-
dirgenmesi sonucu elde edilen de¤eri ifade eder.
Piyasa Bazl› De¤erleme Yöntemi: Operasyonel ve fi-
nansal anlamda kendisi ile benzer flirketlerin piyasa-
larda oluflmufl hisse senedi fiyatlar› ve de benzer sek-
törde gerçekleflmifl al›m ve sat›mlar, bir flirketin de¤e-
rinin göstergesidir. En çok kullan›lan de¤erleme me-
todlar› karfl›laflt›rmal› piyasa ve karfl›laflt›rabilir ifllem-
ler metodlar›d›r.
Aktif Bazl› De¤erleme Yöntemi: Kay›tl› de¤er, bir varl›-
¤›n kay›tlara yans›t›lan elde etme maliyeti üzerine yap›-
lan ekleme ve ç›karmalar sonucu oluflan de¤eridir. En
çok kullan›lan de¤erleme metodu ise düzeltilmifl net
aktif de¤er ile tasfiye de¤eridir.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Finansal kriz ve finansal krizlerin nedenlerini aç›klayabilecek,
Dünya’da ve Türkiye’de yaflanan finansal krizler ve kriz türlerini aç›klayabilecek,
Baflar›s›zl›k ve kriz kavramlar› aras›ndaki farklar› tan›mlayabilecek,
‹flletme baflar›s›zl›klar›n›n nedenlerini aç›klayabilecek,
Baflar›s›zl›¤›n önceden tahmin edilmesinde kullan›lan yöntemleri aç›klayabilecek,
Baflar›s›zl›¤a karfl› iflletmelerin alabilece¤i önlemleri aç›klayabileceksiniz.
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G‹R‹fi
‹flletmelerin amaçlar›ndan en önemlisi, iflletmenin piyasa de¤erini art›rmakt›r. ‹fllet-
meler bu amaçlar›n› gerçeklefltirirken, toplumun ihtiyaçlar›n› da göz önüne alarak
faaliyette bulunurlar. Ancak risk ve belirsizli¤in hakim oldu¤u bir ortamda faaliyet
göstermek durumunda kalan iflletmeler zaman zaman çeflitli güçlüklerle karfl›lafla-
bilirler. Bu güçlüklerin nedeni genelde iflletmecilik kurallar›n›n etkin bir flekilde
uygulanamamas› olmakla birlikte zaman zaman ülke ekonomilerinde meydana ge-
len ekonomik krizler de iflletmelerin çeflitli zorluklar yaflamalar›na neden olabil-
mektedir. Ekonomik krizler, en genel flekliyle reel sektör krizleri ve finansal kriz-
ler fleklinde ikiye ayr›labilir ve bu krizler birbirini tetikleyebilir. 

Finansal krizler gerek üretim gerekse de hizmet sektörünü yak›ndan etkileyen
ve ekonomide daralmaya yol açan baflar›s›zl›k nedenlerinden birisidir. Ancak ifllet-
melerin finansal krizler olmasa bile baflar›s›z olabilece¤i unutulmamal›d›r. Gelece-
¤i öngörmeyen, ekonomi ve finansal okur yazarl›¤› olmayan, proaktif davranama-
yan ve iflletmecili¤in kurallar›n› yeterince uygulamayan iflletmeler, finansal krizler
olmasa bile baflar›s›z olabilirler. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda baflar›s›zl›k tüm iflletmele-
rin karfl›laflabilece¤i bir sonuç iken, finansal krizler baflar›s›zl›¤a neden olan faktör-
lerden yaln›zca birisidir. Finansal krizler hisse senedi ve döviz piyasalar›nda afl›r›
fiyat dalgalanmalar›ndan, bankac›l›k kesimi olumsuzluklar›ndan ve yap›sal ekono-
mik sorunlardan kaynaklan›r. Ayr›ca finansal krizler döviz krizi, bankac›l›k krizi ve
d›fl borç krizi biçiminde farkl› türlere ayr›labilir. Bu farkl› kriz türleri ayr› ayr› orta-
ya ç›kaca¤› gibi bir arada da bulunabilirler. 

KR‹Z KAVRAMI
Kriz kavram› sosyal bilimler alan›nda, ço¤u kez buhran ve bunal›m gibi kavram-
larla efl anlaml› olarak kullan›lmaktad›r. Kriz beklenmedik bir sosyal, ekonomik
veya psikolojik geliflme karfl›s›nda normal iflleyiflin bozulmas› ve karfl›lafl›lan soru-
nun halledilmesinde, mevcut çözüm yollar›n›n yetersiz kalmas› sonucu ortaya ç›-
kan durumlar› ifade etmektedir. 

Kriz, riskin ve belirsizli¤in bir derecesidir. ‹flletmeler aç›s›ndan kriz; “sonucu
tehlikeli olabilen, bir iflletmenin hedeflerini tehdit eden, derhal tepki gösterilmesi-
ni gerektiren, iyi bir planlama ve yönetim ile f›rsatlara dönüfltürülebilecek, gerilim
yaratan s›k›nt›l› bir durumdur”. Bu tan›mdan hareketle krizin temel özellikleri afla-
¤›daki flekilde belirtilebilir: 

Finansal Krizler ve 
‹flletme Baflar›s›zl›klar›

Kriz: Baflar›s›zl›¤a neden
olan bir faktör. Kriz riskin ve
belirsizli¤in derecesi.
‹flletmeler aç›s›ndan
amaçlar› tehdit eden, tehlike
yaratan ola¤anüstü durum.



• Kriz durumunun öngörülememesi,
• ‹flletmenin öngörme ve önleme mekanizmalar›n›n yetersiz kalmas›,
• ‹flletmenin amaç ve varl›¤›n› tehdit etmesi,
• Üstesinden gelinmesi için at›lmas› gereken ad›mlar›n kararlaflt›r›lmas› konu-

sunda yeterli bilgi ve zaman›n bulunmamas›,
• Acil tepki verilmesini gerektirmesi,
• Karar al›c›larda s›k›nt› yaratmas›,
• Korku ve pani¤e yol açmas›,
• Yetkiyi merkezilefltirmesi,
Yukar›daki özelliklerden de görüldü¤ü gibi kriz ortam› iflletmeler aç›s›ndan ola-

¤anüstü bir durumdur ve kriz ortamlar›nda iflletmeyi baflar› ya da baflar›s›zl›¤a gö-
türecek faaliyetlerin de normal dönemlerdeki faaliyetlerden farkl› olmas› gerekir. 

‹flletmeler, kimi zaman kendi içlerinde, özellikle yönetimden ve finansal neden-
lerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, kimi zaman faaliyette bulunduklar› ülke-
nin içinde bulundu¤u ekonomik krizler veya politik sorunlar nedeniyle, kimi za-
man da dünya ekonomisinde meydana gelen global krizler nedeniyle zor duruma
düflmekte ve varl›klar›n› sürdürememe tehlikesi ile karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar.

F‹NANSAL KR‹ZLER
Finansal kriz, finansal piyasalardaki kur, faiz ve fiyatlarda meydana gelen afl›r›
dalgalanmalar olarak tan›mlanabilir. Mishkin, asimetrik bilgi teorisi çerçevesinde
finansal kriz tan›m›n› flöyle yapmaktad›r; ahlaki risk ve ters seçim problemleri-
nin gittikçe kötüleflmesi sonucunda verimli yat›r›m olanaklar›na sahip finansal
piyasalar›n fonlar› etkili biçimde da¤›tamamas› sonucu ortaya ç›kan bozulmad›r.
Finansal krizler piyasalar›n etkin iflleyiflinin bozulmas›na ve ekonomik faaliyetle-
rin aniden daralmas›na yol açar. Finansal sektör bilançolar›ndaki bozulma, faiz
oranlar›n›n ve belirsizli¤in artmas› ile finansal olmayan flirket bilançolar›n›n bo-
zulmas› asimetrik bilgi problemlerinin artmas›na ve dolay›s›yla finansal krizlere
yol açabilecek faktörlerdir. 

Finansal krizler genel olarak para krizi, bankac›l›k krizi, ikiz krizler, sistematik
finansal krizler ve d›fl borç krizi olarak s›n›fland›r›labilir. Para veya döviz krizi; pa-
ra birimine yap›lan spekülatif bir sald›r› devalüasyonla veya fliddetli de¤er kayb› ile
sonuçlan›rsa veya para otoritelerinin büyük miktarlarda rezerv satmak veya faiz
oranlar›nda keskin bir flekilde yükseltmek suretiyle para birimini korumak zorun-
da kalmalar› ile ortaya ç›kmaktad›r. 

Bankalar›n mevcut durumda veya potansiyel olarak baflar›s›z olmalar› ile yü-
kümlülüklerini ertelemeleri ve hükümetlerin bu durumu önlemek için bankac›l›k
sektörüne büyük ölçekli kaynak aktarmak yoluyla müdahale etmesi bankac›l›k kri-
zi olarak tan›mlanabilir. Sistemik finansal krizler, finansal sistemin temel ifllevlerini
yerine getirme yetene¤inde ortaya ç›kan bozukluklar ile finansal piyasalarda ciddi
aksamalar olmas› ve reel ekonomi üzerinde büyük olumsuz etkilerin ortaya ç›kma-
s›d›r. Sistemik finansal krizler para ve bankac›l›k krizlerini de kapsamaktad›r. Son
olarak d›fl borç krizi ise, bir ülkenin kamu veya özel kesime olan d›fl borçlar›n›
ödeyememesi durumunda ortaya ç›kmaktad›r.

Finansal krizlerin piyasalar üzerine etkisi ne flekilde ortaya ç›kar?
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Ekonomik Kriz: Aniden ve
beklenmedik bir flekilde
meydana gelen ve makro
aç›dan ülke ekonomisini,
mikro aç›dan ise iflletmeleri
ciddi anlamda sarsacak
sonuçlar ortaya ç›kmas›
anlam›na gelmektedir.

Finansal Kriz: Para, sermaye
ve mal piyasalar›nda
meydana gelen afl›r› fiyat
dalgalanmalar›d›r. 

Ahlaki Risk: Finansal ifllem
meydana geldikten sonra
ortaya ç›kan bir asimetrik
bilgi probleminden
kaynaklan›r. Asimetrik bilgi,
bir taraf›n di¤erine göre
daha iyi veya daha fazla
bilgi sahibi oldu¤u
durumdur. Bu durum, al›m-
sat›m ifllemlerinde güç
dengesizli¤ine neden olarak
ters seçime neden olur.

Sistemik Risk: Bir finansal
kurumda beklenmedik bir
biçimde ortaya ç›kan büyük
bir flokun finansal sistemde
yer alan di¤er finansal
kurumlara yay›lmas› ve
domino etkisi yaratarak
ekonominin önemli bir
kesimini olumsuz yönde
etkilemesidir.
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Finansal krizlerin nedenleri; ekonomik istikrars›zl›klar, politik müdahaleler, fi-
nansal gözetim ve denetim faaliyetinin yetersiz kalmas›, kötü yönetim ve kötü ak-
tif kalitesi, yüksek operasyon maliyetleri, mevduat sigortas› ile buna ba¤l› olarak
ortaya ç›kan ahlaki risk ve ters seçim olarak s›ralanabilir. Bunlar›n yan›nda döviz
kuru, enflasyon, faiz oran›ndaki ani de¤iflmeler, yabanc› yat›r›mc›lar›n kriz an›nda
h›zla ülkeyi terk etmesi muhasebe ve raporlaman›n fleffaf olarak yap›lmamas›, ye-
tersiz sermaye yap›s›, gayrimenkul fiyatlar›ndaki afl›r› hareketler de krizlerin di¤er
nedenleri olarak say›labilir. 

DÜNYA’DA VE TÜRK‹YE’DE YAfiANAN F‹NANSAL 
KR‹ZLER
1980’li y›llardan itibaren Dünya’da ve Türkiye’de birçok finansal kriz yaflanm›flt›r.
Özellikle 1990’l› y›llar küreselleflme etkisiyle birlikte, birçok ülkenin para ve ban-
kac›l›k krizleriyle karfl›laflmas›na neden olmufltur. Bu krizlerin ortaya ç›k›fl neden-
leri farkl› olmakla birlikte sonuçlar› benzer özellikler göstermektedir. Bu krizler
afla¤›da aç›klanm›flt›r.

Avrupa Döviz Kuru Mekanizmas› Krizi
1979 y›l›nda üye ülkeler aras›nda enflasyon oranlar›n› yak›nlaflt›rmak ve bir para-
sal istikrar çerçevesini oluflturmak amac› ile temeli döviz kuru mekanizmas› daya-
nan Avrupa Para Sistemi (EMS) hayata geçirilmifltir. 1987’nin bafl›ndan itibaren dö-
viz kurlar›, faiz oranlar› ve enflasyon oranlar› aras›ndaki farkl›l›klar›n h›zla azald›-
¤› yedi EMS üye ülkesi (Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Lüksen-
burg ve ‹talya), 1988 y›l›nda, paralar›n› “ayarlanabilir sabit kur sistemi” ile Al-
man Mark›na (DM) ba¤lam›flt›r. 1989 y›l›nda ‹spanya, 1990 y›l›nda ‹ngiltere ve 1992
y›l›nda Portekiz sisteme dahil olmufltur. Döviz kuru istikrar›n›n sürece¤ine olan
inanç ve yüksek faiz oranlar›, sistemdeki üye ülkelere olan yabanc› sermaye ak›m-
lar›n› h›zland›rm›fl; ancak bu sermaye ak›m› ülkelerin paralar›n›n afl›r› de¤erlenme-
sine sebep olup, cari dengelerini bozmaya bafllam›flt›r. 1992-93 y›llar›nda yaflanan
Avrupa Para Sistemi Döviz Kuru Mekanizmas› (ERM) krizinin en çarp›c› ve belki
de en kal›c› sonuçlardan biri “Kara Çarflamba” olarak an›lan 16 Eylül 1992’de yafla-
nan olaylard›r. Bank of England’›n yo¤un müdahalelerine ra¤men ‹ngiltere’de faiz
oranlar›n›n bir günde %5 oran›nda yükselmifl ve ‹ngiltere ERM’nin d›fl›na ç›kt›¤›n›
aç›klam›flt›r. EMS, 1992 sonbahar›ndan bafllayarak, otuz y›ll›k tarihinde efli görül-
memifl bir kriz yaflam›flt›r.

Meksika Peso’su Krizi
Latin Amerika ülkelerinden Meksika, Aral›k 1994’te para biriminde ortaya ç›kan bü-
yük çöküfl ile sars›lm›fl, kriz konusundaki bekleyifllerin artmas› ile 20 Aral›k 1994 ta-
rihinde döviz kuru band› %15 oran›nda geniflletilmifltir. Bu orandaki bir devalüas-
yonun yaratt›¤› flok ile yabanc› yat›r›mc›lar portföy yat›r›mlar›n› ellerinden ç›karma-
ya bafllam›fllar ve dolara yönelmifllerdir. Bunun sonucunda 22 Aral›kta Hükümet
pesoyu dalgalanmaya b›rakmak zorunda kalm›flt›r. Bu durum faiz oranlar›n›n h›zla
yükselmesine yol açm›fl ve bankalar›n portföylerinin bozulmas›n› da h›zland›rm›fl-
t›r. Panik içindeki uluslararas› yat›r›mc›lar h›zl› biçimde fonlar›n› geri çekmeye bafl-
lam›fllar ve bu durum krize neden olmufltur. Meksika’daki kriz bölgeye hakim olan
güvensizlik nedeniyle di¤er Latin Amerika ülkelerine de s›çram›fl ve bölge ülkeleri-
nin borsalar›nda önemli düflüfllere neden olmufltur. Bu durum “tekila” etkisi olarak
an›lmaktad›r. Krizin etkileri en çok Arjantin ve Brezilya’da hissedilmifltir.
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Ayarlanabilir Sabit Kur
Sistemi: Bretton Woods
sistemi olarak bilinen bir
sistemdir. Bu sistemde kur
sabit olmakla birlikte
parasal otorite süresiz bir
flekilde bu kuru sürdürmek
zorunda de¤ildir. Belirlenen
kur uygulanan ekonomik
politikalarla tutars›zsa arzu
edilen yönde
de¤ifltirilebilmektedir.



Güneydo¤u Asya Krizi
Tayland’›n Temmuz 1997’de para birimini devalüe etmesi ile bafllayan ve k›sa sü-
rede baflta Malezya, Endonezya, Güney Kore ve Filipinler olmak üzere di¤er Asya
ülkelerine yay›lan Güneydo¤u Asya krizi, dünyan›n bafll›ca finansal piyasalar›n› et-
kisi alt›na alarak global bir krize dönüflmüfltür.

Güneydo¤u Asya krizi, bölgede önemli bir depresyona yol açm›flt›r. Krizden
sonra Güney Kore ve bölge ülkelerinden ve toplam 203 milyar tutar›nda sermaye
kaç›fl› olmufl, bu da depresyonu h›zland›rm›flt›r. Krizin etkileri, özellikle Endonez-
ya’da çok derin bir flekilde hissedilmifltir. Endonezya’da yaklafl›k yüzde 7-8 aral›-
¤›nda daralan ekonominin yan› s›ra enflasyon da ciddi flekilde artm›flt›r. Kriz böl-
ge ülkelerini sard›ktan sonra, 1998’de önce Rusya ve Türkiye’yi ard›ndan da Arjan-
tin, Brezilya gibi Latin Amerika ülkelerini s›ras›yla etkisi alt›na alm›flt›r.

Rusya Krizi
Güneydo¤u Asya krizi ile birlikte dikkatler ekonomik sorunlarla karfl› karfl›ya olan
ülkelere çevrilmifltir. Büyük bütçe aç›¤› ve afl›r› de¤erlenmifl para birimi ile Rus-
ya’n›n, krizden etkilenmesi kaç›n›lmaz hale gelmifl ve Rusya’da krizin yafland›¤› ül-
keler aras›na girmifltir. Rusya’da 1997’lerde bafllayan s›k›nt›lar Temmuz 1998’de art-
maya bafllam›fl ve 17 A¤ustos 1998’de 1 Ruble 6 Dolar’dan 9.5 Dolara devalüe edil-
mifl ve 90 günlük moratoryum ilan edilmesi ile sonuçlanan bir ekonomik kriz ya-
flanm›flt›r.

Rusya krizi baflta Latin Amerika piyasalar› olmak üzere tüm geliflmifl ve gelifl-
mekte olan ülkelerin piyasalar›n› olumsuz yönde etkilemifltir. Türkiye’nin, hemen
yan› bafl›ndaki komflusu konumunda bulunan ve ayn› zamanda ekonomik ve tica-
ri iliflkiler aç›s›ndan en önemli ortaklar›ndan birisi olan Rusya’da yaflanan ekono-
mik ve siyasi kriz Türkiye’yi de yak›ndan ilgilendirmifl ve etkilemifltir. 

Nisan 1994 Türkiye Krizi
Ekonomideki olumsuz geliflmeleri çözmeye yönelik ekonomik istikrar program›-
n›n uygulamaya konamam›fl olmas› sonucunda 1994 y›l› bafl›nda Türkiye ekono-
mik bir krizin içerisine girmifltir. Dolar-Türk Liras› paritesi ciddi flekilde bozulmufl,
enflasyonist beklentiler artm›fl, Hazine’nin iç borçlanma olanaklar› bitme noktas›-
na gelmifltir. Türkiye’nin kredi de¤erlili¤inin kredi de¤erlendirme kurumlar› tara-
f›ndan düflürülmesi sonucunda d›fl kredi kanallar› da t›kanm›flt›r. Hükümet taraf›n-
dan 5 Nisan 1994 tarihinde bir ekonomik istikrar paketin yürürlü¤e konulmufl ve
hemen arkas›ndan Uluslararas› Para Fonu (IMF) ile bir stand-by düzenlemesine gi-
rilmifltir. Kriz ilk önce döviz piyasalar› ile ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda
(‹MKB) bafllam›fl ve daha sonra reel sektöre s›çram›flt›r. Bu kriz ortam›nda ABD
Dolar›n›n afl›r› de¤erlenmesi T’den kaç›fl› h›zland›rm›fl ve döviz talebini artt›rm›flt›r.
Tüm bu geliflmeler sonucunda ‹MKB’de afl›r› kay›plar yaflanm›fl ve endeks de¤eri-
nin yar›s›ndan fazlas›n› kaybetmifltir. 

Kas›m 2000 ve fiubat 2001 Krizleri
1999 y›l›n›n sonuna do¤ru ekonomik aç›dan son derece karamsar bir görünüm
sergileyen Türkiye, 2000 y›l›na IMF stand-by deste¤inde yeni bir ekonomik prog-
ramla girmifltir. Program›n temel amac› enflasyonun düflürülmesi ve sürdürülebilir
bir büyüme oran›n›n sa¤lanmas›yd›. Program›n aç›klanmas›n›n yaratt›¤› olumlu et-
kiler sonucunda faizler h›zla gerilemifltir; ancak bu h›zl› gerileme nedeni ne olur-
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sa olsun, enflasyonla mücadele politikas› aç›s›ndan tehlikeli bir geliflime iflaret et-
mifltir. Kas›m ay›n›n bafllar›nda kriz yaratacak bir neden görünmemekle beraber,
bankalar›n yavafl yavafl aç›k pozisyon kapatmaya çal›flmas›, yabanc›lar›n y›lsonu
hesaplar›n› kapatma çabas› ile döviz talebini art›rm›fl ve bu geliflmeler do¤al ola-
rak faizlerin bir miktar artmas›na neden olmufltur. Faizlerde bafllayan bu art›fl, yük-
sek miktarda hazine bonosu tafl›yan ve bunlar› repo ifllemlerinde kullanan banka-
lar› h›zla s›k›nt›ya sokmufltur. 

Faizlerin afl›r› derecede yükselmesi sonucunda portföyünde çok fazla devlet iç
borçlanma senedi bulunduran Demirbank’a el konulmufl ve Tasarruf Mevduat› Si-
gorta Fonu’na devredilmifltir. Di¤er bankalara el konulaca¤› kayg›s› pani¤e yol aç-
m›fl ve 22 Kas›m’da bankalararas› piyasalarda ortalama gecelik faiz % 110.8’e ç›k-
m›fl ve en yüksek de¤er olarak da % 210’a ulaflm›flt›r. Panik havas›n› da¤›tmak is-
teyen Merkez Bankas› sonuçta piyasaya para sürmek zorunda kalm›flt›r. 17 Kas›m
2000 tarihinde 24 milyar 433 milyon Dolar olan Merkez Bankas› brüt döviz rezer-
vi 1 Aral›kta 18 milyar 942 milyon Dolara inmifltir.

Kas›m krizinin derinleflmesini IMF’nin 7.5 milyar Dolar tutar›nda ek kredi verme-
si ve halk›n herfleye ra¤men T’den dövize geçmemesi önlemifltir. Kas›m krizinden
sonra, IMF’nin de uyar›lar›na ra¤men kur ç›pas›na devam edilmifltir. IMF kredisi ek
rezerv kolayl›¤› fleklinde verildi¤inden vadesi çok k›sa ve maliyeti yüksek olmufltur.

Türkiye Aral›k ay›n›n sonlar›na ve Ocak 2001’in bafllar›na do¤ru kriz ortam›n-
dan ç›kmaya bafllam›flt›r. 19 fiubat 2001’de yaflanan siyasi tart›flmayla bu olumlu
geliflmeler son bulmufl, Kas›m krizi nedeniyle zaten hassas olan piyasalar altüst
olarak döviz krizi bafllam›flt›r. Kas›m krizinde T pozisyonlar›n› koruyan yat›r›mc›la-
r›n da fiubatta dövize hücum etmeleri sonucu döviz kuru üzerindeki bask› artm›fl,
Merkez Bankas› krizi izleyen iki gün boyunca rezervlerini eritmek pahas›na piya-
saya müdahale etmifl, ancak 22 fiubat 2001 tarihinde, döviz kuru ç›pas›n›n yürür-
lükten kald›r›l›p dalgal› kura geçildi¤ini ilan etmek zorunda kalm›flt›r. 

2008 Küresel Finans Krizi
Krizin bafllang›ç noktas› 2006 sonu ABD konut piyasalar›nda oluflan balonun pat-
lamas› ve konut fiyatlar›nda yaflanan h›zl› düflüfl ve izleyen dönemde özellikle dü-
flük gelirli mortgage kredileri olarak adland›r›lan kredilerde geri dönüfllerin azal-
mas›yla bankac›l›k sisteminde bafl gösteren likidite sorunlar›n›n 2007 ile 2008 y›l-
lar›nda küresel finans sistemini etkilemifltir. 

ABD’nin befl büyük yat›r›m bankas›ndan birisi olan Bear Stearns’ün batmas›n›
engellemek için Fed-ABD Hazinesi’nin iflbirli¤i ile JP Morgan Chase’e 16 Mart 2008
tarihinde sat›lmas›, piyasalara ilk çöküfl sinyalini vermifltir. Krizin derinleflmesi yö-
nünde esas milat ise ABD’nin 12 trilyon Dolar düzeyindeki mortgage piyasas›n›n
yaklafl›k yar›s›na garanti veren ABD hükümetinin16 Eylül 2008 tarihinde Lehman
Brothers Bankas›n›n iflas etmesine izin vermesidir.

ABD hükümetinin düflük gelirli kiflileri konut sahibi yapmak amac›yla izledi¤i
politika, piyasalar› yanl›fl yönlendirmifl, finansal kurumlar›n normalde almayacakla-
r› riskleri almalar›n› ve yüksek kald›raç kullanarak riski artt›rmalar›n› teflvik etmifltir.

Küresel kriz ülkeden ülkeye h›zl› bir flekilde yay›lm›flt›r. 2008 krizinin uluslara-
ras› piyasalara yans›malar›n› iki dönem olarak ele almak mümkündür. Birinci dö-
nem 2007 y›l›n›n Temmuz ay›ndan sonraki geliflmeleri, ikinci dönem ise, 2008 y›l›-
n›n Eylül ay›ndan sonraki geliflmeleri içerir. 2006 y›l›n›n sonlar›na do¤ru Ameri-
ka’da icralar büyük oranlara ulaflm›fl, 2007 ve 2008 krizinin ortaya ç›kmas›nda
önemli bir etken olmufltur. Küresel kriz 2008 y›l›n›n Eylül ay›ndan itibaren finansal
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kurumlarda ve bankalarda ortaya ç›kan iflaslarla birinci süreçten farkl› olan ikinci
sürece girmifltir. 2008 y›l›n›n Ekim ay›ndan itibaren Avrupa Bankac›l›k sistemi de
krizden etkilenmeye bafllam›flt›r. 2008 krizinin di¤er krizlerden fark›, bunun tam
anlam›yla bir küresel kriz olmas› ve dünyadaki bütün ülkeleri etkilemifl olmas›d›r.

Finansal krizlerin etkisi ortaya ç›kt›klar› ülkeyle s›n›rl› m›d›r?

Finansal Krizlerin ‹flletmelere Etkileri
Krizin olumsuz etkisi firmalar›n, finansal arac›lar›n ve hane halklar›n›n bilânçola-
r›nda istenilmeyen de¤iflikliklerin olmas›na yol açar. Bu kesimler aras›ndaki fon
ak›fl› kesintiye u¤rar. 

Finansal krizler etkisini öncelikle firmalar›n iflletme sermayesinde göstermekte-
dir. Bu sermayenin ihtiyac›nda ani art›fllara sebep olmakta ve kompozisyonunda
de¤ifliklikler yaratmaktad›r. Banka kredilerinin k›s›lmas›na sebep olan herhangi bir
flokta, ekonomide genel kredi düzeyi düflerken, firmalar›n iflletme sermayesi ihti-
yaçlar›n› finanse etmek için gerekli olan mevcut fonlar azalmaktad›r. Fon azalma-
s›, hem banka kredilerine do¤rudan yans›yarak hem de dolayl› olarak firmalar›n
kullanabilece¤i ticari borç miktar›n› azaltarak etkili olmaktad›r. 

Kriz dönemlerinde, alacak devir h›z› yavafllamakta, flüpheli alacaklar›n miktar›
artmaktad›r. Bu dönemlerde stoklar›n devir h›z› da yavafllamakta ve stok ömrü
uzamaktad›r. Krizlerde stoklar›n de¤erinde meydana gelen art›fl, iflletmelerde fik-
tif kârlar›n oluflmas›na da sebep olmaktad›r. Düflük fiyatla al›nan stoklar›n üretim-
de kullan›lmas› veya sat›lmas› durumunda, fiyatlar genel seviyesinin dalgalanma-
dan sonra önemli ölçüde artmas› nedeniyle, gelir tablosunda yan›lt›c› brüt kâr ve-
ya faaliyet kâr›n›n oluflmas›na sebep olmaktad›r. 

Krizler ile firma de¤erinde meydana gelen düflüfl, iflletmelerin eriflebilecekleri
ticari borçlar›n miktar›n› azaltmakta ve kredilerin vadesi k›salmaktad›r. Kriz dö-
nemlerinde nispeten büyük firmalar daha fazla ticari borç kullanabilirken, küçük
firmalara kulland›r›lan ticari kredilerde düflüfller daha fazla olmaktad›r. 

Finansal kurumlar› etkileyen finansal floklar, bankalar›n flirketlere kredi ver-
mekten kaç›n›p, devlet tahvili gibi güvenli varl›klarda likit kalmay› tercih etmeleri-
ne neden olmaktad›r. ‹flletmelerin kredi kanallar›n›n daralmas› ile kaç›n›lmaz ola-
rak üretim düzeyinde de azal›fllar meydana gelecektir.

Ekonomide yaflanan olumsuzluklar tüm finansal krizlerde oldu¤u gibi, firmala-
ra do¤rudan yans›makta ve firmalar bankalara karfl› yükümlülüklerini yerine geti-
rememektedirler. Finansal krizler, likidite s›k›fl›kl›¤›, aç›k pozisyonlar ve kur riski
ile birlikte problemli kredilerin artmas›na neden olmaktad›r.

Örne¤in, Türkiye’de fiubat 2001’de yaflanan mali krizin, öncelikle kamu sektö-
ründen bafllayarak mali sektöre yay›lan ve sonucunda reel sektör üzerinde büyük
s›k›nt› yaratan etkileri olmufltur. ‹ç talepte ve üretimde ihracat›n pay›n›n düflmesi,
devalüasyon sonucunda dalgal› kur rejimine geçilmesi, özellikle ilk yar›da kur-
larda yaflanan istikrars›zl›k firmalar›n maliyetlerini ve gelirlerini tahmin etmeyi ol-
dukça güçlefltirmifltir. Bu belirsizlik ortam›nda, birçok firma faaliyetlerini ve yat›-
r›mlar›n› ciddi flekilde azaltm›fl, pek ço¤u ödeme güçlü¤üne düflmüfltür. 

Firmalar›n ödeme güçlü¤ü içerisine girmeleri, zaten sorunlu olan bankac›l›k
sektörünü olumsuz etkilemifl ve takipteki kredilerinin toplam kredilerine oran›
2000 y›l› sonu itibariyle yüzde 10,2 iken, bu oran 2001 y›l›nda %37,4’e yükselmifl
ve birçok firma kapanmak durumunda kalm›flt›r. Firma kapanmalar› sonucunda
2001 y›l›nda 8,4 olan iflsizlik oran› 2002’de 10,3’e, 2003 de ise %10,6 ya ç›km›flt›r.
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Fiktif Kâr: ‹flletmenin
gerçekte elde etti¤inden
daha yüksek görünen
kâr›d›r.

Kur Riski: Döviz kurlar›nda
meydana gelen
de¤iflikliklerden dolay›
olabilecek zarar
olas›l›klar›d›r.

Dalgal› Kur Rejimi: Kurlar›n
hiçbir müdahale olmadan,
tamamem piyasada oluflan
arz ve talep koflullar›na göre
belirlendi¤i sistemleri ifade
eder.



Krizden etkilenen reel sektör firmalar›n›n yeniden ekonomiye kazand›r›labil-
melerini sa¤lamak amac›yla ‹stanbul Yaklafl›m› olarak adland›r›lan yaklafl›m gün-
deme gelmifltir. Bu yaklafl›m›n uygulanmas›ndaki amaç; finansal darbo¤az yafla-
makta olup, yeniden yap›land›r›lmalar› halinde yaflamas› mümkün olan ve katma
de¤er yaratma kabiliyetine sahip mal ve hizmet üreten firmalar›n, faaliyetlerini ve-
rimli bir flekilde sürdürebilecekleri bir ortam›n sa¤lanmas› ve borçlar›n›n yeniden
yap›land›r›lmas›d›r. 2005 Nisan sonu itibariyle ‹stanbul Yaklafl›m› çerçevesinde 318
adet firmaya ait 5.96 milyar Dolarl›k borç yeniden yap›land›r›lm›flt›r. Belirtilen ta-
rih itibariyle baflvuru tutar›n›n %95’› karfl›lanm›flt›r. 

Yukar›daki tablo 7.1.’de bahsedilen firmalar›n yaratm›fl oldu¤u toplam istihdam
48.078 kiflidir. Bu firmalar›n a¤›rl›kl› bir bölümü g›da, imalat ve tekstil sektöründen
olup, ihracat hacimleri toplam 786 milyon Dolard›r. 

Krizlere karfl› iflletmeler çeflitli önlemler alabilirler. Bu önlemler, stratejik ön-
lemler, masraflar› azalt›c› önlemler ve nakit giriflini h›zland›r›c› önlemler olarak s›-
ralanabilir.

Firmalarda masraflar› azalt›c› ve nakit giriflini h›zland›r›c› önlemler neler olabilir?

‹fiLETME BAfiARISIZLIKLARI
Baflar›s›zl›k, küçük-büyük iflletme ya da geliflmifl ülke-geliflmekte olan ülke ifllet-
mesi ayr›m› yap›lmaks›z›n, tüm iflletmelerin bafl›na gelebilecek bir sonuçtur. Bu so-
nuç zaman içerisinde iflletmelerin çevresindeki de¤iflimi alg›layamamalar› ve bu
de¤iflimleri yönetememeleri sonucunda ortaya ç›kar. Baflar›s›zl›k, farkl› flekillerde
yorumlanabilir. ‹flletmenin yaln›z tek bir yan kuruluflunun baflar›s›z olmas›ndan,
bir bütün olarak baflar›s›z olmas›na; borçlar›n› geç ödenmesinden (örne¤in, k›sa
vadeli yükümlülüklerini ve uzun vadeli yükümlülüklerinin faiz ve anapara taksit-
lerini, karfl› taraf›n bilançosunda flüpheli alacak haline geldikten sonra ödemesi),
hiç ödenememesine, iflletmenin kredibilitesini kaybetmesinden iflas›na kadar bir-
çok durum baflar›s›zl›k olarak ifade edilebilir. 

‹flletmelerde baflar›s›zl›k genellikle bir süreç seklinde ortaya ç›kar. Bu sürecin
en bas›nda karfl›lafl›lan sorun iflletmenin iç ve d›fl etkenler nedeniyle büyümesinin
durmas›d›r. E¤er iflletme meydana gelen iç ve d›fl koflullardaki de¤iflimin gerektir-
di¤i önlemleri almazsa iflletmede büyüme durur, uzun vadeli planlarda sapmalar
meydana gelir. Bunun ard›ndan yat›r›mlar azal›r ve mevcut yat›r›mlar›n finansma-
n›nda güçlüklerle karfl›lafl›l›r. ‹flletme yat›r›mlar› zaman›nda finanse edemedi¤i için
ise sat›fllar azal›r ve buna ba¤l› olarak kâr› da düfler. Bu sürecin sonlar›na yaklafl›l-
d›¤›nda iflletme k›sa vadeli yükümlülüklerini yerine getiremez ve uzun vadeli borç
taksitlerini ödeyemez duruma gelir. Di¤er taraftan iflletmenin sorunun ortaya ç›kt›-
¤› andan itibaren gerekli önlemleri almas› durumunda ise iflletme normal faaliyet-
lerine geri döner.

Nisan 2005 

Firma Say›s› 

ve Türü

Baflvuru 

Adet

Baflvuru 

Milyon Dolar

Sözleflme 

Adet

Sözleflme 

Milyon Dolar

Büyük Ölçek 219 5.516 217 5.313

Küçük Ölçek 110 735 101 647

Toplam 329 6.251 318 5.960
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‹stanbul Yaklafl›m›: Reel
sektörün mali sorunlar›n›n
çözümlenmesi ve bu yolla
problemli kredilerin
azalt›lmas› amac›yla
uygulanmaya konan gönüllü
yapt›r›mlar yaklafl›m›. Amaç
reel ve mali sektörü
güçlendirmektir.

Tablo 7.1
Finansal Yeniden
Yap›land›rma
Program›na Dahil
Firmalar

Kaynak: TBB

Stratejik Önlemler: Pazar
pay›n› korumak ve büyütmek
isteyen iflletmelerin, olas› bir
krize karfl› koymak ve yeni
flartlara uyum sa¤lamak
amac›yla ald›klar›
önlemlerdir.
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Baflar›s›zl›k: ‹flletmelerin
kurulufl amaçlar›n›
gerçeklefltirememeleri ve
faaliyetlerine son vermek
zorunda kalmalar›
durumudur.



‹flletmeleri yaflayan sistemler olarak düflündü¤ümüzde, yaflam›n›n herhangi bir
döneminde, önlem al›nmad›¤› takdirde sistemi yok olma noktas›na getirebilecek
olumsuz bir durum, bir hastal›k olarak nitelendirilebilir. Hastal›k, beklenmedik bir
anda ortaya ç›kabilir ve sistemin ba¤›fl›kl›¤› yeterli de¤ilse, d›flar›dan yard›m al›nma-
s›na gerek duyulabilir. Literatürde “rehabilitasyon” olarak ad› geçen durum budur.
‹flletme, baflar›s›zl›¤a u¤rama tehlikesine karfl› kendi önlemlerini ve çözümlerini ge-
lifltirebilir. Bunun yan›nda, finansal aç›dan yeni d›fl desteklere ihtiyaç duyabilir, ken-
disine kredi sa¤layan kurumlara karfl› yükümlülüklerini yerine getirmede esneklik
sa¤layan anlaflmalar yapma yoluna gidebilir ya da baflar›s›zl›¤›n içsel nedenlerini
tespit ederek, bunlara karfl› yetkili kurumlarca veya yarg› yoluyla al›nan yapt›r›m
kararlar›na raz› olur. Örne¤in, bir iflletmenin ba¤l› kuruluflunun borçlar› ödenemi-
yorsa, yaln›z bu ba¤l› kuruluflun mal varl›¤› için bir haciz karar› ç›kar›labilir veya ifl-
letme bu kuruluflunu borç veren tarafa devrederek finansal yükten kurtulabilir.

‹flletmelerin, yaflamlar› süresince karfl›laflt›klar› çeflitli sorunlar›n tespit edilip çö-
zümlenememesi, iflletmelerin yaflamlar›n›n sona ermesine neden olur. Sürekli de-
¤iflim, yeni koflullar ve geliflmeler, beraberlerinde say›s›z sorunlar getirmekte; bu
sorunlar›n çözümü de bu etkenler nedeniyle giderek karmafl›klaflmakta ve güçlefl-
mektedir. Çözümlerin yeterli olup olmamas›na göre de, baflar›s›zl›¤›n derecesinin
ne oldu¤unun belirlenmesi önemlidir. Bunun için de çeflitli ölçütlere ve modelle-
re gereksinim duyulmaktad›r. Mevcut veya beklenmedik sorunlara karfl› önlem al-
ma ve onlar› ortadan kald›rma, öncelikle iflletme yönetiminin görevidir. Karfl›lafl›-
lan sorunlar›n en önemlilerinden birisi, finansal yönetimle ilgili sorunlard›r.

Al›nabilecek tüm önlemlere karfl›n, iflletmenin sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflarak var-
l›¤›n› sürdürmesi ümitsiz görülüyorsa, iflletmenin tasfiyesine gitmekten baflka çare
kalmayabilir. Baflar›s›zl›¤›n oluflum sürecini ve iflletmenin karfl›laflt›¤› soruna karfl› al-
d›¤› önlemleri ve ulafl›labilecek sonuçlar› bir flekil üzerinde göstermek mümkündür:

Yukar›daki flekilde, normal faaliyet süreci, bu süreci baflar›s›zl›¤a götürebilecek
etkenlerle kesintiye u¤ram›fl; iflletme önlem alma ve uygulama sürecine girmifl ve
bunlar›n da baflar›l› uygulan›p uygulanmamalar›na göre belli bafll› muhtemel so-
nuçlara ulafl›lm›flt›r.
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fiekil 7.1

Baflar›s›zl›¤›n
Oluflum Süreci

‹flas: ‹flletmenin borçlar›n›
ödeyemedi¤i mahkeme
karar›yla saptanmas› ve ilan
edilmesi. 

Tasfiye: ‹flletme varl›klar›n›n
sat›larak borçlar›n
olabildi¤ince ödenmeye
çal›fl›ld›¤› süreç.



Bu aç›klamalar›n yan›nda, iflletmelerin iliflkide olduklar›(ticari faaliyetlerinin ol-
du¤u ya da kredi ald›klar›) kifli ve kurumlar›n gözünde(özellikle finansal yeterlilik-
leri aç›s›ndan) baflar›s›z gösteren “kal›c› durumlar›n” ne oldu¤una bak›lmas› gerek-
mektedir.

Baflar›s›zl›k ve kriz kavramlar› ayn› anlamda kullan›labilir mi?

Finansal Yükümlülükler Aç›s›ndan Baflar›s›zl›k Türleri
Finansal aç›dan baflar›s›zl›k, finansal yükümlülüklerin nakit ak›fllar›n›n yetersizli¤i
nedeniyle yerine getirilememesidir. ‹flletmenin finansal yükümlülüklerini yerine ge-
tirme gücünün zay›flamas› ve kredi de¤erlili¤inin azalmas› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda üç
tür baflar›s›zl›k durumu söz konusu olmaktad›r. Bunlar kâr›n sürekli olarak düflük ya
da negatif ç›kmas›, teknik likiditenin kaybedilmesi ve iflletmenin iflas etmesidir.

Negatif veya Düflük Kâr
Bir iflletmenin, getirilerinin negatif veya düflük oldu¤u durumlarda iflletme baflar›-
s›zl›¤a düflebilir. E¤er bir iflletmenin faaliyetleri devaml› olarak zararla sonuçlan›-
yorsa, bu iflletmenin piyasa de¤eri düflme gösterecektir. 

‹flletmenin Teknik Likiditesini Kaybetmesi
Teknik likiditenin kaybedilmesi, iflletmenin vadesi gelen borçlar›n› ödeyememesi
anlam›na gelmektedir. Bir iflletme teknik likiditesini kaybetti¤i zaman, varl›klar›
borçlar›ndan daha fazlad›r ve iflletme bir likidite s›k›nt›s› içindedir. Bu durumda ifl-
letme, baz› varl›klar›n› uygun bir süre içinde nakde çevirebilirse, iflas etmekten
kurtulabilecektir.

‹flas
Bir iflletmenin yükümlülüklerinin(borçlar›n›n) varl›klar›n›n de¤erini aflmas› ve var-
l›klar›n, borçlar›n› karfl›layamaz duruma gelmesidir. ‹flas etmifl bir iflletmenin öz
sermayesi negatiftir. ‹flas halinde borçlunun bütün mal varl›¤›na el konulur. Mal
varl›¤›n›n hepsinin, borçlar›n tamam›na karfl›l›k gösterilmesi söz konusudur. ‹flas
karar›n›, iflas edenin veya alacakl›lar›n talebi üzerine ticaret mahkemesi verir. 

BAfiARISIZLI⁄A NEDEN OLAN FAKTÖRLER 
‹flletmelerin baflar›s›zl›k nedenleri, iflletme faaliyetlerinin her aflamas›nda ortaya ç›-
kabilir. Baflar›s›zl›k nedenleri, iflletme yönetiminin kontrol alt›na alabilece¤i de¤ifl-
kenlerden kaynaklanabilece¤i gibi, iflletme yönetiminin çok fazla müdahale ede-
meyece¤i d›fl çevre de¤iflkenleri nedeniyle de ortaya ç›kabilir. Baflar›s›zl›¤a neden
olan faktörler afla¤›daki bafll›klar halinde flu flekilde s›ralanabilir:

D›fl Çevreye ‹liflkin Nedenler;
• Piyasada yok edici rekabetin ortaya ç›kmas›, 
• Müflteri gereksinme ve isteklerinin anlafl›lamamas›,
• Sat›n alma ve sat›fllarda az say›da iflletmeye ba¤›ml› kal›nmas›
• Hammadde bak›m›ndan d›fla ba¤›ml›l›k, 
• Ekonomik ve çevre koflullar›n›n de¤iflmesi ve do¤al afetler, 
• Dünyada, ülkede ve endüstride ortaya ç›kan geliflmelerin önünde yer al›na-

mamas› veya en az›ndan bu geliflmelerin izlenememesi,
• ‹flletmenin geliflen teknolojiye ayak uyduramamas›,
• Global finansal krizlerin ortaya ç›kmas› fleklinde say›labilir.
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Yönetsel Nedenler;
• Üretim, finans ve pazarlama bölümleri aras›nda koordinasyon sa¤lanamamas›,
• Planlama anlay›fl›n›n olmamas›,
• ‹flletme yöneticilerinin ya da ortaklar›n ayr›lmas›n›n yol açt›¤› yönetsel ve fi-

nansal boflluk,
• ‹flletme yönetiminin niteliksiz olmas› 
• Personel devir h›z›n›n yüksek olmas› fleklinde say›labilir.
Faaliyetlere ‹liflkin Nedenler;
• Kurulufl yerinin hatal› seçilmesi,
• Depolar›n kontrolünün ve stok denetiminin yap›lmamas›,
• Faaliyetlerin yeterince çeflitlendirilememesi, 
• Talep yetersizli¤i deniyle stok devir h›z›n›n düflük olmas›, 
• Sat›fl ve kredi politikas›n›n iyi oluflturulup izlenmemesi ve alacak tahsilinde

etkisiz kal›nmas›, 
• Fazla liberal sat›fl politikas›n›n sonucu olarak alacaklar›n tahsil edilememesi,
• Nakit yönetimine önem verilmemesi fleklinde say›labilir.
Borçlanma ve Yat›r›m Kararlar›na ‹liflkin Nedenler;
• ‹flletmenin büyümesinin yeterince sa¤lanamamas› veya büyüme h›z›n›n ge-

re¤inden fazla olarak tespit edilmesi, 
• Afl›r› büyüme sonucunda öz sermayenin yetersiz kalmas›,
• Yüksek maliyetler üzerinden afl›r› borçlanman›n yap›lmas›, 
• Afl›r› maliyet art›fllar› ve finansman giderlerinin artmas›,
• Duran varl›klara gerektirdi¤inden çok yat›r›m yap›lmas› ve varl›klar›n bir bö-

lümünün at›l kalmas›,
• Optimal sermaye yap›s›n›n oluflturulamamas›
• Sermaye maliyetine dikkat edilmemesi fleklinde say›labilir.

BAfiARISIZLI⁄IN ÖNCEDEN TAHM‹N‹
Sanayi ve teknolojinin sürekli olarak geliflimi ve tüketici davran›fllar›nda ortaya ç›-
kan de¤ifliklikler iflletmeleri dinamik bir ortam›n içinde faaliyet göstermeye zorla-
maktad›r. Bu dinamik yap›n›n iflletmeye olan etkisi, sürekli ve h›zl› geliflime ayak
uydurmak fleklinde olmaktad›r. ‹flletmeler varl›klar›n› devam ettirebilmek ve bafla-
r›l› olabilmek için, hem çevre de¤iflikliklerini önceden tahmin etmek hem de dün-
yada h›zla geliflen globalleflme ile oluflan güçlü rekabet ortam›nda üstünlük sa¤la-
mak durumundad›r.

‹flletmenin bütününü ve gelece¤ini uzun süre etkisi alt›na alabilecek kararlar›n
al›nmas›nda ise, etkili olacak faktörler çok de¤ifliktir ve zaman zaman bu faktörle-
rin niteliklerinde de önemli de¤iflmeler olabilmektedir. Gelece¤in belirsizliklerine
ve zorluklar›na ra¤men, gelecek düflünülmeden iflletmenin etkili bir flekilde faali-
yetlerini planlamas› ve uygulamas› mümkün de¤ildir. Günümüz iflletmeleri olduk-
ça karmafl›k bir yap›da faaliyette bulunmak zorundad›rlar. ‹flletmeler gelece¤i alg›-
layabildikleri ve gelece¤e iliflkin politikalar üretip yeni stratejiler belirleyebildikle-
ri ölçüde baflar›l› olacaklard›r. ‹flletmelerin hayatta kalabilmeleri ve baflar›lar›n› de-
vam ettirebilmeleri de¤iflen koflullara gösterecekleri uyuma, proaktif davranma ve
krizleri yönetebilme yeteneklerine ba¤l›d›r.

‹flletmelerin, ola¤anüstü nedenlerle baflar›s›zl›¤a düflmeleri oldukça nadirdir.
‹flletmeler iflas etmeden önce, bu duruma iliflkin sinyalleri iflletmenin bankadaki
cari hesaplar›nda, sat›c›larla iliflkilerinde ve bilançosunda görmek mümkündür.
Ancak, iflletme baflar›s›zl›¤› ile ilgili en anlaml› bilgiler, oran analizleri ile elde edi-
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lebilir. Ayr›ca anonim flirketlerin pay senetleri de baflar›s›zl›¤›n belirlenmesinde iyi
bir göstergedir. Zira baflar›s›zl›k, iflletmenin pay senetlerinin de¤erinin düflmesine
yol açar.

Baflar›s›zl›k olas›l›¤›n› zaman›nda ortadan kald›racak önlemlere baflvurmak ba-
k›m›ndan, bu tür olumsuz faktörlerin önceden belirlenmesi son derece önemlidir.
Baflar›s›z iflletmelerde, karar organlar› etkin bir bilgilenmeyle çeflitli faktörleri er-
ken uyar› göstergeleri olarak kabul edebilirler. Uygulamada iflletme durumunun
kötüleflmesinde afla¤›daki pratik göstergeler uyar› niteli¤indedir:

• Sürekli borçlanma iste¤i, kredi limitlerinin afl›lmas› e¤ilimi,
• Kal›c› nitelikteki likidite sorunlar›,
• Senet protestolar›, karfl›l›ks›z çek düzenlenmesi,
• Sat›fllarda sezona ba¤l› olmayan dalgalanma ve gerilemeler,
• Müflteri flikayetleri, uyar›lar, araya girmeler,
• Sözleflme ve ödeme sürelerine uyulmamas›,
• Döviz üzerinden yüksek maliyetle veya T üzerinden afl›r› borçlanma
• ‹hracat pazar›n›n daralmas›, hammadde ve malzemede d›flal›ma ba¤›ml›l›k,
• Pazarlama güçlükleri, ödemelerin durmas›,
• Finansal tablolar›n gecikmeli olarak düzenlenmesi ya da gerçe¤e uygun dü-

zenlenmemesi,
• ‹flletme gelirlerine oranla, ortaklar›n ölçüsüz yaflam biçimi.

‹flletme baflar›s›zl›klar› önceden öngörülebilir mi?

Baflar›s›zl›¤›n Ölçülmesinde Kullan›lan Oranlar Sistemi
Finansal baflar›s›zl›k tahmini ile ilgili literatürde geçmiflten günümüze en çok kul-
lan›lan çok de¤iflkenli istatistiksel teknikler; çoklu diskriminant modeli, lojistik reg-
resyon modeli, probit regresyon modeli olarak s›ralanmaktad›r. Fakat iflletmelerin
içinde bulundu¤u rekabet ve ekonomik kriz ortamlar›nda baflar›s›z iflletmelerin
gün geçtikçe artmas›, araflt›rmac›lar› yapay sinir a¤lar› gibi yeni modeller gelifltir-
melerine neden olmufltur. Burada daha çok oranlara dayanan yöntemler üzerinde
durulacakt›r. Baflar›s›zl›¤›n önceden belirlenmesinde kullan›lan oranlar sistemi ma-
tematik-istatistik, test ve seçim yöntemlerine dayan›rlar. Burada temel kriter, ora-
n›n önceden bilgi verme gücü, di¤er bir ifadeyle tahmin kalitesidir. Araflt›rmalar›n
ço¤u “baflar›l›” ve “baflar›s›z” iflletmelerin ayr›m›na dayan›r. Afla¤›da bu amaçla ya-
p›lm›fl çal›flmalara iliflkin aç›klamalar anlat›lmaktad›r.

Altman Modeli
Altman modeli, oran analizinin çok de¤iflkenli boyutlarda geniflletilmesine dayan-
maktad›r. Pek çok oran›n eflanl› tahmin gücünü kavrayabilmek için Edward I. Alt-
man 1968 y›l›nda aflamal› çok de¤iflkenli ay›r›m analizini kullanm›flt›r. Bu analizde
a¤›rl›k verilen oranlar likidite, kârl›l›k, etkinlik ve kald›raç etkilerini yans›tanlard›r.
Bu analiz yard›m›yla, farkl› oranlar› çeflitli a¤›rl›klarla birbiri ile iliflkilendirmek ve
böylece bir iflletmenin kredi de¤erlili¤ini ve riskini ifade eden bir nokta de¤er he-
saplamak mümkündür.

Altman, çeflitli çal›flmalar›nda tesadüfi örnekleme yoluyla baflar›l› ve baflar›s›z
33 iflletmeyi seçmifltir. Altman, çeflitli testler sonucu çok de¤iflkenli yap›s›n› koru-
yan ve kendi yarg›s›na göre iflletmenin durumu hakk›nda en iyi sonucu veren 5
oran› yeterli bulmufltur. Ödeme durumlar› iyi ve kötü iflletmelerin de¤erlendirilme-
sinde baflvurulan model afla¤›daki gibidir. 
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Modeldeki sembollerle;

Z = Bir iflletmenin nokta de¤eri
A = Çal›flma Sermayesi / Toplam Varl›klar
B = Da¤›tlmam›fl Kârlar / Toplam Varl›klar
C = Faiz ve Vergiden Önceki Kâr / Toplam Varl›klar
D = Pay Senetlerinin Pazar De¤eri / D›fl Kaynaklar
E = Sat›fllar / Toplam Varl›klar 

ifade edilmektedir.
Altman Modeline göre Z de¤eri < 2,675 ise iflletme baflar›s›z olarak de¤erlendi-

rilmektedir ve modelin do¤ruluk derecesi belirtilen örneklem dahilinde %95 tir. 

Beaver Modeli
Beaver, 1954-1964 döneminde baflar›s›z olan 79 iflletmeyi ve bu iflletmelerle ben-
zer büyüklükte, ayn› iflkolunda, ayn› say›da baflar›l› iflletmeleri seçerek incelemek-
tedir. Daha sonra ay›r›m analizini kullanarak analizi test etmifltir. Beaver’e göre bir
iflletmede oluflturulan likit rezervlerin, özellikle faaliyetlerin dalgalanma gösterdi¤i
dönemlerde önemli ifllevleri vard›r. ‹flletmelerinin kredi de¤erlili¤inin belirlenme-
sinde likit rezervler çok önemli rol oynamakta ve bu rezervlere göre kredi de¤er-
lili¤i de¤iflmektedir. Beaver, analizinde afla¤›daki oranlara a¤›rl›k vermifltir:

• Nakit Ak›fl› / D›fl Kaynak
• Net Kâr / Toplam Sermaye
• D›fl Kaynak / Toplam Sermaye
• Dönen Varl›klar / K›sa Süreli Borçlar 
• Net ‹flletme Sermayesi / Amortismanlar d›fl›ndaki ‹flletme Giderleri
• Çal›flma Sermayesi / Toplam Sermaye

Likit rezervler, paraya çevrilebilecek menkul de¤erleri ifade eder.

Araflt›rmadan beklenen yarar›n sa¤lanabilmesi için, Beaver, iflletmenin nakit s›-
k›nt›s›n›n ortaya ç›kt›¤› y›ldan en az befl y›l önce yap›lmas›n› önermektedir.

Ayr›ca tüm oranlar›n ifade gücünün ayn› olmad›¤›, burada en yüksek tahmin
gücüne sahip olan oran›n, Nakit Ak›fl›/D›fl Kaynak oldu¤unu belirtmektedir. Öte
yandan böyle bir analizle ödeme gücü iyi olan iflletmelerin ödeme gücü kötü olan-
lara k›yasla tahmini daha kolayd›r.

Bu araflt›rmada, baflar›l› iflletmelerin finansal oranlar›n›n de¤erinin, baflar›s›z ifl-
letmelere göre oldukça yüksek oldu¤u saptanm›flt›r. Di¤er taraftan baflar›s›z ifllet-
melerinin oranlar›n›n baflar›s›zl›k dönemine yaklaflt›kça h›zla düfltü¤ü de belirlen-
mifltir. Buna göre iflletmelerde:

• Rezerv att›kça ödememe olas›l›¤› azalmaktad›r.
• Sat›fllar sonucu nakit ak›fllar› artt›kça ödememe olas›l›¤› azalmaktad›r.
• D›fl kayna¤›n oran›n›n yükselmesi ödememe olas›l›¤›n› artt›rmaktad›r.
• ‹flletme giderlerinin yükselifli de yine ödememe olas›l›¤›n› art›rmaktad›r.
Beaver taraf›ndan gelifltirilen modele yap›lan elefltirileri de flöylece özetlemek

mümkündür:
• Uygulamada problemli kredilerin say›s› az olmakla birlikte, bu kredilerin

maliyeti sorunsuz kredilerden daha fazlad›r. Kredi kararlar›n›n verilebilmesi
için iki etkinin birbirini dengelemesi gerekmektedir.
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• Yöntem hakk›nda yarg›da bulunabilmek için, likit varl›k ak›fl modeli aç›kça
formüle edilmemifltir. Model tek de¤iflkenli olup, sadece likiditeyi ilgilendi-
ren oranlar› dikkate alm›flt›r. 

Springate Modeli
Gordon L.V. Springate taraf›ndan 1978 y›l›nda gelifltirilen bu modelde, yine Altman
Modeli gibi aflamal› çok de¤iflkenli ay›r›m analizi kullan›lm›flt›r. Springate, dört te-
mel oran kullanarak baflar›l› ve baflar›s›z iflletmelere iliflkin bir Z de¤eri hesaplam›fl-
t›r. Springate’in çok de¤iflkenli ay›r›m modeli afla¤›da gösterilmifltir.

Modeldeki sembollerle;

A = Çal›flma Sermayesi / Toplam Varl›klar
B = Faiz ve Vergiden Önceki Kâr / Toplam Varl›klar
C = Faiz ve Vergiden Önceki Kâr / K›sa Vadeli Borçlar
D = Sat›fllar/Toplam Varl›klar

olarak ifade edilmektedir.
Springate Modeline göre Z de¤eri < 0,862 ise iflletme baflar›s›z olarak de¤erlen-

dirilmektedir. Springate Modeli, 40 iflletme üzerinde uygulanm›fl ve belirtilen örnek-
lem dahilinde modelin baflar› derecesini %92.5 olarak bulunmufltur. Springate Mo-
deli 1979 y›l›nda Donald A. Botheras taraf›ndan, aktif büyüklü¤ü ortalama olarak 2,5
milyon $’›n üzerinde olan 50 iflletme üzerinde test edilmifl ve modelin do¤ruluk de-
recesi %88 olarak bulunmufltur. Model daha sonra 1980 y›l›nda Earl Gordon Sands
taraf›ndan, aktif büyüklü¤ü ortalama olarak 63.4 milyon $’›n üzerinde olan 24 ifllet-
me üzerinde test edilmifl ve modelin do¤ruluk derecesi %83.3 olarak bulunmufltur.

Weibel Modeli
Weibel’in bilanço kalemlerini analizi, bir büyük ‹sviçre bankas›n›n müflterileri olan
küçük iflletmelere aittir. Araflt›rmada; 36 adet ödeme güçlü¤üne düflen iflletme ve
ayn› say›da finansal durumu iyi olan iflletmelerin karfl›laflt›rmas› yer almaktad›r.
Weibel, kötü ve iyi iflletme çiftlerinin seçiminde kriter olarak ifl kolu, iflletme bü-
yüklü¤ü, iflletmenin yafl›, hukuki flekli, kurulufl yeri, konjonktür ve tafl›nmazlar›n
sahipli¤inden yararlanarak, Wilcoxon testi yard›m›yla 42 oran› test etmifltir.

Az riskli durumlarda belirli oranlar›n de¤eri, çok rdaha yüksek riskli durumlara
göre daha küçüktür. Testin tutarl›l›k bak›m›ndan sonuçlar›, 42 orandan sadece 20
oran›n ayr›nt›l› test edilmesine olanak sa¤lam›flt›r. Bu 20 orandan da 6 grup düzen-
lenmifltir. Bu gruplar afla¤›daki gibidir:

• Nakit Ak›fl› / K›sa Süreli Borçlar
• Dönen Varl›klar / K›sa Süreli Borçlar
• Dönen Varl›klar-Borçlar / Nakit Ç›k›fl› Gerektiren Giderler
• Ortalama Stok Tutar›*365 / Madde Giderler
• Ortalama Kredi Tutar›*365 / Al›fllar
• Borçlar / Toplam Varl›klar
Öte yandan de¤iflmeyen, tek de¤iflkenli yöntem olarak Wilcoxon testinde çift

gözlemlerden yola ç›k›ld›¤› için derlenen verilerin amaca uygun olmad›¤› belirtil-
mektedir. Wilcoxon testi, örneklemenin ba¤›ms›zl›¤›n› gözard› etmekte, de¤iflken-
ler aras›ndaki çoklu iliflkileri dikkate almamaktad›r. Seçilen oran dizisi subjektif be-
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Z = 1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.4D



lirlendi¤inden, öngörülen koflullarda bir baflka analist kiflisel tercihlerine göre fark-
l› sonuçlara varabilmektedir. Ayr›ca sonuçlar›n yorumu da kesin bir kurala ba¤lan-
mam›flt›r.

Fulmer Modeli
John G. Fulmer taraf›ndan gelifltirilen bu model de, Altman ve Springate Modelle-
ri gibi çok de¤iflkenli ay›r›m analizine dayanmaktad›r. Fulmer, oluflturmufl oldu¤u
modelde, ortalama aktif büyüklü¤ü 455 milyon $ olan 30 baflar›l› 30 baflar›s›z ifllet-
me verilerini kullanm›flt›r ve bir denklem arac›l›¤› ile H de¤erini hesaplam›flt›r. Ful-
mer’in çok de¤iflkenli ay›r›m modeli afla¤›daki gibidir.

Modeldeki V de¤erlerini gösteren oranlar flu flekildedir:

V1 = Da¤›t›lmam›fl Kârlar / Toplam Varl›klar
V2 = Sat›fllar / Toplam varl›klar
V3 = Vergi Öncesi Kâr / Öz sermaye
V4 = Nakit / Toplam Borçlar
V5 = Borçlar / Toplam Varl›klar
V6 = K›sa Vadeli Borçlar / Toplam Varl›klar 
V7 = Log Maddi Varl›klar
V8 = Çal›flma Sermayesi / Toplam Borçlar
V9 = Log Faiz ve Vergi Öncesi Kârlar / Faizler 

Modelde H < 0 ise iflletme baflar›s›z kabul edilmektedir.

CA-Skoru (Kanada Skoru) Modeli
Jean Legault ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilen bu model de çok de¤iflkenli ay›-
r›m analizine dayanmaktad›r. 30 finansal oran analiz edilmifl ve y›ll›k sat›fl düzey-
leri 1-20 milyon $ olan 173 üretim iflletmesine iliflkin veriler kullan›larak model test
edilmifltir. Kanada skoru modeline iliflkin denklem afla¤›daki gibidir:

CA - Skoru = 4.5913 (Ortaklar›n Yat›r›mlar›** / Toplam Varl›klar (1)) + 
4.5080 (Faaliyetlerden Ola¤an Kâr ya da Zarar + 
Finansman Giderleri (1) / Toplam Varl›klar (1)) + 
0.3936 (Sat›fllar (2) / Toplam Varl›klar (2)) - 2.7616

CA Skoru < - 0.3 ise firma baflar›s›z olarak nitelendirilmektedir. 
Modelde kullan›lan;
(1) Bir önceki döneme iliflkin veriler (t - 1)
(2) ‹ki önceki döneme iliflkin veriler (t - 2)
** Ortaklar›n yat›r›mlar› ise öz sermaye paylar›na, iflletmeye verdikleri olan net

borçlar› eklenerek bulunur.

Yap›lan analizler, finansal oran dizisinin, iflletmelerdeki çeflitli olaylar› önceden
bildirme yetene¤inin oldu¤unu göstermektedir. Finansal oranlar›n belirli tipik
olaylar› önceden bildirmesi, baflar›s›zl›klar› giderici önlemlerin zaman›nda al›nma-
s›na olanak sa¤lar. Ayr›ca, seçilen oran demetinin yeterli ölçüde test edilmesiyle,
tek tek oranlara bel ba¤laman›n yol açt›¤› subjektif de¤erlendirmenin etkisi de or-
tadan kald›r›lmaktad›r.
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H = 5.528 (V1) + 0.212 (V2) + 0.073 (V3) + 1.270 (V4) - 0.120 (V5) + 
2.335 (V6) + 0.575 (V7) + 1.083 (V8) + 0.894 (V9) - 6.075



‹fiLETMELER‹N F‹NANSAL BAfiARISIZLIKLARINDA 
DURUMU ‹Y‹LEfiT‹RMEDE ‹ZLENECEK YOLLAR
Finansal baflar›s›zl›k içindeki bir iflletmenin içinde bulundu¤u durumdan kurtar›l-
mas› için yap›lmas› gereken ilk ad›m iflletmenin baflar›s›zl›¤a düflme nedenlerinin
analiz edilmesidir. ‹flletmeyi baflar›s›zl›¤a iten nedenler analiz edildikten sonra ön-
lemler çeflitli önlemler al›nmal›d›r. 

Baflar›s›zl›kta ilk karfl›lafl›lan, iflletmenin finansal yükümlülüklerini yerine ge-
tirememesidir. Finansal yap›s› bozulan ve yükümlülüklerini yerine getiremeyen
iflletmenin, finansal yap›s›n› düzeltmek için bir dizi kararlar almas› ve uygula-
mas› gerekir. E¤er baflar›s›zl›k atlat›lacak bir düzeyde ise sermaye yap›s›n›n güç-
lendirilmesi, borçlar›n vadesinin uzat›lmas›, iflletmenin kullan›lmayan varl›klar›-
n›n sat›lmas›, küçülme politikas›n›n izlenmesi, yeni iflletmeler ile ortakl›k kurul-
mas› gibi yeniden yap›lanma çabalar› baflar›s›zl›ktan kurtulmada izlenebilecek
yollard›r.

Sermaye Yap›s›n›n Güçlendirilmesi
Baflar›s›z olan iflletmelerin ilk yapaca¤› ifllem, finansal durumun düzeltilmesine
çal›flmak olmal›d›r. ‹flletmelerin baflvurabilecekleri kaynaklar, öz kaynaklar ve
ortaklar d›fl›ndaki kifli ve kurumlardan borçlanma fleklinde sa¤lanan kaynaklar-
d›r. Ancak baflar›s›zl›¤›n ortaya ç›kmas›yla birlikte iflletmelerin uzun süreli yaban-
c› kaynak bulmalar› da son derece güçtür. Sermaye yap›s›n› güçlendirmenin ilk
yolu do¤al olarak sermaye art›r›m›d›r. Sermaye art›r›m›n›n ilk yolu hisse senedi
ç›kararak eski ortaklar›n paylar›n art›rmak veya iflletmeye yeni ortaklar almakt›r.
Anonim flirketlerde, sermaye art›r›m› için yeni hisse senedi ç›karmak gerekmek-
tedir. Yeni hisse senedi ç›karabilmek için, eski hisse senetlerinin bedellerinin ta-
mamen ödenmesi ve iflletmenin yetkili organlar›nda bu konuya iliflkin kararlar›n
al›nmas› gerekmektedir.

‹flletmeler oto finansman yoluna baflvurarak da yeni fon yaratabilirler. Bu du-
rumda, iflletmenin kârlar›n›n bir k›sm› da¤›t›lmayarak iflletmede al›konulacakt›r. Bu
uygulamayla iflletmeden nakit ç›k›fl› engellenmekte, fakat nakit girifli sa¤lanama-
maktad›r. Ancak, iflletmenin sermaye art›r›m› ile fon sa¤lamas› ve finansal durumu-
nu düzeltmesinin tekrar baflar›s›zl›¤a düflmeyece¤i anlam›na gelmeyece¤i de unu-
tulmamal›d›r. 

Borçlar›n Vadelerinin Uzat›lmas›
‹flletmelerin uygun olmayan borçlanma politikalar› izlemeleri, nakit giriflleri ile
nakit ç›k›fllar› aras›nda birtak›m dengesizliklerin ç›kmas›na neden olur. Ço¤u za-
man bu dengesizlik, iflletmelerin vadesi gelen borçlar›n› ödeyememesi ile sonuç-
lan›r. Finansal yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumdaki bir iflletmenin
nakit sorununun azalt›lmas›n›n yollar›ndan biri de borçlar›n›n vadesinin uzat›l-
mas›d›r.

‹flletmelerin borçlar›n›n vadesinin uzat›lmas›, k›sa süreli kredilerin vadesinin er-
telenmesi veya orta süreli kredilere çevrilmesi, orta süreli kredilerin uzun vadeli
kredilere çevrilmesi, orta-uzun vadeli kredilerinin taksitlerinin ertelenmesi yolu ile
gerçeklefltirilir. Ancak tüm bu durumlarda iflletmeler, faiz maliyetlerine katlanmak
zorunda kalabileceklerdir.
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‹flletmelerde Kullan›lmayan Varl›klar›n Sat›lmas›
‹flletmeler, üretim faaliyetleri için gerekli olmayan veya çok nadir gerek duyulan
duran varl›klara sahip olabilirler. ‹flletmelerin, ihtiyaç fazlas› olan gayrimenkulleri-
nin sat›fl›yla iflletmeye önemli ölçüde nakit girifli sa¤lamalar› ve finansal baflar›s›z-
l›¤› ortadan kald›rmalar› mümkün olabilmektedir.

Küçülme Yoluyla Baflar›s›zl›¤›n Giderilmesi
‹flletmelerin fon sa¤lama yollar›ndan biri de üretim tesislerinin bir k›sm›n› satarak
üretim faaliyetlerini daraltma ya da ifltiraklerini devretmeyle gerçeklefltirilir.

Yeni ‹flletmelerle Ortakl›k Yap›lmas›
‹flletmelerin baflar›s›zl›k nedenleri, pazardaki yok edici rekabet, teknoloji gerili¤i,
finansal yetersizlik ve benzerleridir. ‹flletmeler, di¤er iflletmelerle ortak olup pazar
darbo¤az›n› aflarak yok edici rekabeti ortadan kald›rabilir, yeni teknolojilerden ya-
rarlanabilir veya di¤er iflletmelerin finansal kaynaklar›ndan yararlanabilir.

Borçlar›n Öz Kayna¤a Çevrilmesi
‹flletmeler borçlar›n› ödeyemeyecek duruma geldiklerinde, alacakl›lar ile anlaflarak
iflletmeden alacakl› olanlar› alacak tutarlar› karfl›l›¤›nda iflletmeye ortak edebilirler. 

‹flletmenin Faaliyetlerine Son Verme veya ‹flletmeyi Satma
‹flletmenin içine düfltü¤ü olumsuz durumdan kurtulmas› için bir çözüm bulunam›-
yorsa, iflletmenin faaliyetlerine son vermesi veya iflletmeyi satmas›ndan baflka bir
yol kalmam›flt›r. Baflar›s›z bir iflletmenin sat›fl›, en son yap›lmas› gereken ve ger-
çeklefltirilmesi de zor olan bir olayd›r. ‹flletmenin sat›fl› mümkün de¤ilse, iflletme-
nin alacakl›lar› iflletmenin tasfiyesini talep ederler. Bu ise iflletme için baflar›s›zl›¤›n
en büyü¤üdür.
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Finansal kriz ve finansal krizlerin nedenlerini

aç›klamak.

Finansal kriz, piyasalardaki kur, faiz ve fiyatlarda
meydana gelen afl›r› dalgalanmalar olarak tan›m-
lanabilir. Finansal piyasalarda yaflanan bu dalga-
lanmalar fon arz ve talebinin etkin olarak karfl›-
laflmas›n› engeller. Finansal krizlerin nedenleri;
ekonomik istikrars›zl›klar, politik müdahaleler,
finansal gözetim ve denetim faaliyetinin yetersiz
kalmas›, kötü yönetim ve kötü aktif kalitesi, yük-
sek operasyon maliyetleri, z›mni tam mevduat si-
gortas› ile buna ba¤l› olarak ahlaki risk ve ters
seçim olarak s›ralanabilir. Bunlar›n yan›nda dö-
viz kuru, enflasyon, faiz oran›ndaki ani de¤iflme-
ler, yabanc› yat›r›mc›lar›n kriz an›nda h›zla ülke-
yi terk etmesi muhasebe ve raporlaman›n fleffaf
olarak yap›lmamas›, yetersiz sermaye yap›s›, gay-
rimenkul fiyatlar›ndaki afl›r› hareketler de krizle-
rin di¤er nedenleri olarak say›labilir. 

Dünyada ve Türkiye’de yaflanan finansal krizler

ve kriz türlerini aç›klamak.

1980’li y›llardan itibaren Dünya’da ve Türkiye’de
birçok finansal kriz yaflanm›flt›r. Özellikle 1990’l›
y›llar küreselleflme etkisiyle birlikte birçok ülke-
nin para ve bankac›l›k krizleriyle karfl›laflmas›na
neden olmufltur. Finansal krizler genel olarak pa-
ra krizi, bankac›l›k krizi, ikiz krizler, sistematik
finansal krizler ve d›fl borç krizi olarak s›n›fland›-
r›labilir. 

Baflar›s›zl›k ve kriz kavramlar› aras›ndaki fark-

lar› tan›mlamak.

Kriz kavram› sosyal bilimler alan›nda, ço¤u kez
buhran ve bunal›m gibi kavramlarla efl anlaml›
olarak kullan›lmaktad›r. Kriz beklenmedik bir
sosyal, ekonomik veya psikolojik geliflme karfl›-
s›nda normal iflleyiflin bozulmas› ve karfl›lafl›lan
sorunun halledilmesinde, mevcut çözüm yollar›-
n›n yetersiz kalmas› sonucu ortaya ç›kan durum-
lar› ifade etmektedir. Baflar›s›zl›k ise tüm iflletme-
lerin karfl›laflabilece¤i bir sonuçtur. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda krizler baflar›s›zl›¤a neden olan fak-
törlerden birisidir.

‹flletme baflar›s›zl›klar›n›n nedenlerini aç›kla-

mak.

‹flletmelerin baflar›s›zl›k nedenleri, iflletme faali-
yetlerinin her aflamas›nda ortaya ç›kabilir. Bafla-
r›s›zl›k nedenleri, iflletme yönetiminin kontrol al-
t›na alabilece¤i de¤iflkenlerden kaynaklanabile-
ce¤i gibi, iflletme yönetiminin çok fazla müdaha-
le edemeyece¤i d›fl çevre de¤iflkenleri nedeniyle
de ortaya ç›kabilir.

Baflar›s›zl›¤›n önceden tahmin edilmesinde kul-

lan›lan yöntemleri aç›klamak.

‹flletmelerin, ola¤anüstü nedenlerle baflar›s›zl›¤a
düflmeleri oldukça nadirdir. ‹flletmeler iflas et-
meden önce, bu duruma iliflkin sinyalleri ifllet-
menin bankadaki cari hesaplar›nda, sat›c›larla
iliflkilerinde ve bilançosunda görmek mümkün-
dür. Ayr›ca anonim flirketlerin pay senetleri de
baflar›s›zl›¤›n belirlenmesinde iyi bir göstergedir.
‹flletme baflar›s›zl›¤› ile ilgili en anlaml› bilgiler,
oran analizleri dayanan modeller arac›l›¤› ile el-
de edilebilir. 

Baflar›s›zl›¤a karfl› iflletmelerin alabilece¤i ön-

lemleri aç›klamak.

Günümüz iflletmeleri oldukça karmafl›k bir yap›-
da faaliyette bulunmak zorundad›rlar. ‹flletmeler
gelece¤i alg›layabildikleri ve gelece¤e iliflkin po-
litikalar üretip yeni stratejiler belirleyebildikleri
ölçüde baflar›l› olacaklard›r. ‹flletmelerin hayatta
kalabilmeleri ve baflar›lar›n› devam ettirebilme-
leri de¤iflen koflullara gösterecekleri uyuma, pro-
aktif davranma ve krizleri yönetebilme yetenek-
lerine ba¤l›d›r. Bu anlamda iflletmeler krizlere
karfl› stratejik önlemler, masraflar› azalt›c› ön-
lemler ve nakit giriflini h›zland›r›c› önlemler ala-
bilirler.

Özet

1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç

4
N
A M A Ç

5
N
A M A Ç

6
N
A M A Ç



196 Finansal  Yönet im-I I

1. Kriz kavram› ile ilgili afla¤›dakilerden hangisi yan-

l›flt›r?

a. Kriz, riskin ve belirsizli¤in derecesidir.
b. Kriz, baflar›s›zl›¤a neden olan bir faktördür. 
c. Kriz durumu öngörülebilir.
d. Kriz, iflletmenin amaç ve varl›¤›n› tehdit eder.
e. Kriz, yetkiyi merkezilefltirir.

2. Finansal krizlerle ilgili afla¤›daki bilgilerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Bir taraf›n di¤erine göre daha iyi veya daha faz-
la bilgi sahibi oldu¤u durum asimetrik bilgidir. 

b. Bir ülkenin kamu veya özel kesime olan d›fl borç-
lar›n› ödeyememesi durumunda d›fl borç krizi
ortaya ç›kmaktad›r.

c. Sistemik finansal krizler para ve bankac›l›k kriz-
lerini de kapsamaktad›r.

d. Finansal ifllem meydana geldikten sonra ortaya
ç›kan asimetrik bilgi problemi ters seçim olarak
tan›mlan›r. 

e. Finansal krizler piyasalar›n etkin iflleyiflini bo-
zulmas›na ve ekonomik faaliyetlerin aniden da-
ralmas›na yol açar.

3. I. Sat›fllar›n azalmas› ve buna ba¤l› olarak kâr›n
düflmesi

II. ‹flletmenin iç ve d›fl etkenler nedeniyle büyüme-
sinin durmas›

III. K›sa vadeli yükümlülüklerin yerine getirilememe-
si ve uzun vadeli borç taksitlerinin ödenememesi

IV. Yat›r›mlar›n azalmas› ve mevcut yat›r›mlar›n fi-
nansman›nda güçlüklerle karfl›lafl›lmas› 

‹flletme baflar›s›zl›¤› süreci için afla¤›daki s›ralamalardan
hangisi do¤rudur?

a. II - IV- I - III
b. IV - I - III - II
c. II - III - II- IV
d. III - II - IV - I
e. I - II - III - IV

4. ‹flletme varl›klar›n›n sat›larak borçlar›n olabildi¤ince
ödenmeye çal›fl›ld›¤› süreç afla¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹flas
b. Faaliyete son verilmesi
c. Tasfiye
d. Normal sürece geri dönüfl
e. Rehabilitasyon

5. Afla¤›dakilerden hangisi baflar›s›zl›¤a neden olan d›fl
çevreye iliflkin faktörlerden biri de¤ildir?

a. Ekonomik ve çevre koflullar›n›n de¤iflmesi ve
do¤al afetler

b. ‹flletmenin geliflen teknolojiye ayak uyduramamas›
c. Sat›n alma ve sat›fllarda az say›da iflletmeye ba-

¤›ml› kal›nmas›
d. Müflteri gereksinme ve isteklerinin anlafl›lamamas›
e. Optimal sermaye yap›s›n›n oluflturulamamas›

6. Afla¤›dakilerden hangisi baflar›s›zl›¤a neden olan yö-
netsel faktörlerden birisidir?

a. Kurulufl yerinin hatal› seçilmesi
b. Yüksek maliyetler üzerinden afl›r› borçlanman›n

yap›lmas›
c. Personel devir h›z›n›n yüksek olmas›
d. Afl›r› büyüme sonucunda öz sermayenin yeter-

siz kalmas›
e. Nakit yönetimine önem verilmemesi

7. Afla¤›dakilerden hangisi Beaver modelinin araflt›rma
sonuçlar›ndan biri de¤ildir?

a. Baflar›l› iflletmelerin finansal oranlar›n›n de¤eri,
baflar›s›z iflletmelerinkine göre oldukça yüksektir.

b. Rezerv artt›kça ödememe olas›l›¤› artmaktad›r.
c. Sat›fllar sonucu nakit ak›fllar› artt›kça ödememe

olas›l›¤› azalmaktad›r.
d. D›fl kayna¤›n oran›n›n yükselmesi ödememe ola-

s›l›¤›n› artt›rmaktad›r.
e. ‹flletme giderlerinin azal›fl› ödememe olas›l›¤›n›

artt›rmaktad›r.

Kendimizi S›nayal›m
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8. Afla¤›daki modellerden hangisinde çok de¤iflkenli
ay›r›m analizi kullan›lmam›flt›r?

a. Fulmer Modeli
b. Weibel Modeli
c. CA-Skoru Modeli
d. Springate Modeli
e. Altman Modeli

9. Afla¤›daki modellerden hangisinde Wilcoxon testi
kullan›lm›flt›r?

a. Weibel Modeli
b. Springate Modeli
c. Fulmer Modeli
d. Beaver Modeli
e. Altman Modeli

10. Afla¤›dakilerden hangisi iflletmelerin finansal baflar›-
s›zl›klar›nda durumu iyilefltirmede izlenecek yollardan
birisi de¤ildir?

a. Sermaye art›r›m›
b. Özkayna¤›n borca çevrilmesi
c. Borçlar›n vadelerinin uzat›lmas›
d. Yeni iflletmelerle ortakl›k yap›lmas›
e. Küçültme yoluna gidilmesi

Yaflam›n ‹çinden

‹SPANYA VE ‹TALYA BASKI YARATIYOR

Euro, dolar karfl›s›nda 1.26 seviyesinin alt›na indi.
‹MKB’de yatay seyir etkili oldu. 
‹STANBUL - Güne Yunanistan iyimserli¤i ile bafllayan
piyasalarda ‹spanya ve ‹talya belirsizli¤ine ba¤l› tem-
kinli hava hakim oldu.
Yunanistan seçim sonucunu olumlu karfl›layan piyasa-
larda ‹spanya ve ‹talya’n›n mali durumuna iliflkin endi-
fleler giderilemedi. ‹spanya’n›n 10 y›ll›k tahvillerinin ge-
tirisi yüzde7.303’e kadar yükselirken, euro 1.2591 dola-
ra kadar gerildi.
‹MKB’de ise bugün s›n›rl› da olsa düflüfl yafland›. Sabah
seans›nda 58.979 puan› test eden Bileflik Endeks, ikinci
seansta 58.145 seviyesine kadar geriledi. Endeks günü
143 puan eksiyle 58.324 puandan tamamlad›.

Kapal›çarfl›da dolar 1.8150 liradan euro 2.2855 liradan
günü sat›ld›.
Tahvil-bono piyasas›nda ise gösterge faiz yüzde 9.08
bileflikten kapand›.
Bu arada ‹fl Yat›r›m Uluslararas› Piyasalar Müdür Yar-
d›mc›s› fiant Manukyan bugünkü geliflmelerin piyasala-
ra olan etkisini AA muhabirine flöyle de¤erlendirdi:
“Yunanistan seçimlerinin sonucu temelde 6 May›s’› an-
d›r›yor. fiayet PASOK bir koalisyona kat›lmay› kabul
ederse piyasa bunu olumlu karfl›layacakt›r ancak SYRI-
ZA’n›n da kat›lmas›n› flart koflarsa bu yeni bir seçim an-
lam›na gelece¤inden negatif bir geliflme olur. Seçimin
sonucu ne olursa olsun Yunanistan aç›s›ndan sadece
kaç›n›lmaz›n ötelenmesi anlam›na geliyor.”
“‹spanya’n›n borçlar›n› yeniden yap›land›rmas› kaç›-
n›lmaz”
Manukyan, ‹spanya’da faizlerin yükselifle devam etme-
si ve IBEX endeksinin düflüflü ile ilgili ise, “‹spanyada
konut balonunun sönmeye devam etmesi bankalara da-
ha fazla zarar olarak yans›yacak. Cari durumda ‹span-
ya’n›n da borçlar›n› yeniden yap›land›rmas› kaç›n›lmaz”
görüflünü ifade etti.
Fitch’in Hindistan’›n kredi not görünümünü “negatif”e
düflürmesiyle ilgili ise bat›da olumsuz geliflmeler yafla-
n›rken geride b›rak›lan 10 y›lda global büyümeyi s›rtla-
yan Çin ve Hindistan gibi ülkelerde de görünümün za-
y›flamas›n›n risk alg›s›n› negatif etkiledi¤ini belirten Ma-
nukyan, “Her zaman oldu¤u gibi piyasalar can simidi
için FED’in gözlerinin içine bak›yor. Ancak MB müda-
haleleri çözüm için yeterli olmaktan çok uzak” dedi.
Burada yer alan yat›r›m bilgi, yorum ve tavsiyeler yat›-
r›m dan›flmanl›¤› kapsam›nda de¤ildir. Yat›r›m dan›fl-
manl›¤› hizmeti, arac› kurumlar, portföy yönetim flirket-
leri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müflteri ara-
s›nda imzalanacak yat›r›m dan›flmanl›¤› sözleflmesi çer-
çevesinde sunulmaktad›r. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlar›n kiflisel gö-
rüfllerine dayanmaktad›r. Bu görüfller mali durumunuz
ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu ne-
denle, sadece burada yer alan bilgilere dayan›larak ya-
t›r›m karar› verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
do¤urmayabilir.

Kaynak: http://www.dunya.com/ispanya-ve-italya-
baski-yaratiyor-157373h.htm (18 Haziran 2012) ”

“
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kriz Kavram›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Finansal Krizler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletme Baflar›s›zl›klar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletme Baflar›s›zl›klar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Baflar›s›zl›¤a Neden Olan
Faktörler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Baflar›s›zl›¤a Neden Olan
Faktörler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Baflar›s›zl›¤›n Önceden Tah-
mini” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Baflar›s›zl›¤›n Önceden Tah-
mini” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9.a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Baflar›s›zl›¤›n Önceden Tah-
mini” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmelerin Finansal Bafla-
r›s›zlar›nda Durumu ‹yilefltirmede ‹zlenecek Yol-
lar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Finansal krizler, piyasalarda kur, faiz ve mal fiyatlar›nda
afl›r› dalgalanmalar meydana getirir. Piyasalardaki bu
dalgalanmalar fon arz ve talebinin etkin bir flekilde kar-
fl›laflmas›n› engeller. Ayr›ca finansal krizler piyasalarda
asimetrik bilgi oluflmas›na neden olur. Asimetrik bilgi
sonucunda, ahlaki risk ve ters seçim problemleri artar.

S›ra Sizde 2

Finansal krizlerin etkisi ortaya ç›kt›klar› ülkeyle s›n›rl›
de¤ildir. Finansal piyasalar›n globelleflmesi, ihracat-it-
halat, do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar› ve portföy
yat›r›mlar› arac›l›¤› ile öncelikle birbiri içerisine geçmifl
ülke ekonomilerini sonras›nda da di¤er ülke ekonomi-
lerini etkiler. 

S›ra Sizde 3

Kriz dönemlerinde iflletmelerin karfl›laflt›¤› en önemli
güçlük likiditenin kaybedilmesidir. Bu nedenle iflletme-
lerin likiditeyi artt›rma yönünde tedbir almalar› gerek-

mektedir. Örne¤in, stok fazlal›¤› mevcut ise üretime yö-
nelik giderlerin k›s›lmas› ve gerekiyorsa üretime ara ve-
rilmesi, iflletmenin üstün oldu¤u alanlarda faaliyetlerine
devam etmesi, zay›f alanlardan çekilerek iflletmenin kü-
çülmesi, y›ll›k izinlerin öne al›nmas›, duran varl›k yat›-
r›mlar›n›n azalt›lmas› ve yeni yat›r›mlara giriflilmemesi
gibi önlemler masraflar› azalt›c› önlemlerdir. ‹flletmenin
likidite s›k›nt›s›n› gidermede masraflar› azalt›c› önlem-
lerin yan› s›ra, iflletmeye nakit giriflini h›zland›r›c› ön-
lemlere de a¤›rl›k verilmelidir. Bu önlemler, farkl› pa-
zarlara yönelinmesi, tahsilat sürelerinin k›salt›lmas›,
mümkünse kredilerin vadesinin yeniden düzenlenmesi,
stok maliyetlerini azaltmak amac›yla indirimli sat›fl kam-
panyalar›n›n bafllat›lmas› fleklinde s›ralanabilir.

S›ra Sizde 4

Baflar›s›zl›k ve kriz kavramlar› uygulamada ayn› anlamda
kullan›lmakla birlikte asl›nda bu kavramlar birbirinden
farkl›d›r. Kriz beklenmedik bir sosyal, ekonomik veya
psikolojik geliflme karfl›s›nda normal iflleyiflin bozulmas›
ve karfl›lafl›lan sorunun halledilmesinde, mevcut çözüm
yollar›n›n yetersiz kalmas› sonucu ortaya ç›kan durumla-
r› ifade etmektedir. Baflar›s›zl›k ise ister küçük iflletme is-
terse de büyük iflletme olsun tüm iflletmelerin karfl›lafla-
bilece¤i bir sonuçtur. ‹flletmelerde baflar›s›zl›k genellikle
bir süreç seklinde ortaya ç›kar. Bu sürecin en bas›nda
karfl›lafl›lan sorun iflletmenin iç ve d›fl etkenler nedeniyle
büyümesinin durmas›d›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda krizler
baflar›s›zl›¤a neden olan bir faktördür; ancak krizler ol-
masa bile baflar›s›zl›¤›n olabilece¤i unutulmamal›d›r.

S›ra Sizde 5

‹flletmelerin, ola¤anüstü nedenlerle baflar›s›zl›¤a düfl-
meleri oldukça nadirdir. ‹flletmeler iflas etmeden önce,
bu duruma iliflkin sinyalleri iflletmenin bankadaki cari
hesaplar›nda, sat›c›larla iliflkilerinde ve bilançosunda
görmek mümkündür. Ancak, iflletme baflar›s›zl›¤› ile il-
gili en anlaml› bilgiler, oran analizleri ile elde edilebilir.
Ayr›ca anonim flirketlerin pay senetleri de baflar›s›zl›¤›n
belirlenmesinde iyi bir göstergedir. Zira baflar›s›zl›k, ifl-
letmenin pay senetlerinin de¤erinin düflmesine yol açar.
Ayr›ca çok de¤iflkenli istatistiksel analizler arac›l›¤› ile
de iflletme baflar›s›zl›klar› tahmin edilir. Bu aç›dan ba-
k›ld›¤›nda baflar›s›zl›k önceden öngörülebilir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türev ürün piyasalar›n› ve türev ürün kavram›n› tan›mlayabilecek,
Türev ürünlerin kullan›m amaçlar›n› ve özelliklerini aç›klayabilecek,
Forward ve Futures sözleflmelerinin farklar›n› anlayabilecek,
Opsiyon sözleflmelerinin özelliklerini s›ralayabilecek,
Swap sözleflmelerinin özelliklerini aç›klayabileceksiniz.
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• Türev Piyasalar
• Türev Ürünler
• Forward Sözleflmeler
• Futures Sözleflmeler
• Opsiyon Sözleflmeleri
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• Faiz Swap›
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• Varl›k Swap›
• Sat›n Alma ve Satma Opsiyonu
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• OPS‹YON SÖZLEfiMELER‹
• SWAP SÖZLEfiMELER‹
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G‹R‹fi
Finansal piyasalarda kat›l›mc›lar›n›n karfl›laflt›klar› finansal riskleri yönetmek ama-
c›yla gelifltirilen finansal araçlar türev ürünler, bu araçlar›n al›n›p sat›ld›¤› piyasalar
da türev piyasalar olarak adland›r›lmaktad›r. Genel olarak türev ürünler, iki taraf
aras›nda nitelikleri önceden belirlenmifl bir ya da daha fazla varl›¤›n gelecekteki
de¤erine ba¤l› olarak bugünden al›m sat›m›n›n yap›lmas› için oluflturulan finansal
sözleflmeler olarak tan›mlan›r. Türev ürünler genellikle spekülasyon, arbitraj ve
riskten korunma (hedging) olmak üzere üç genel amaçla kullan›lmaktad›r. Türev
ürünlerin uygun flekilde kullan›lmas›, iflletmeleri ve yap›lan ifllemleri, beklenme-
yen piyasa hareketlerine karfl› korur ve yap›lan ifllemleri ve manipülasyonlar› ön-
ler. Türev ürünler temel olarak forward, future, opsiyon ve swaplard›r. 

SPOT VE TÜREV P‹YASALAR
Finansal piyasalar›, ödemenin ve teslimin hemen yap›l›p yap›lmad›¤›na ba¤l› ola-
rak spot ve türev piyasalar olarak s›n›flamak mümkündür. Spot piyasalar, gerçek-
lefltirilen al›m sat›m ifllemlerinde ödeme ve teslim yükümlülü¤ünün ayn› anda ve-
ya çok k›sa bir süre zarf›nda yap›ld›¤› piyasalard›r. 

Türev piyasalar, ilerideki bir tarihte teslimat› veya nakit uzlaflmas› yap›lmak
üzere herhangi bir mal›n veya finansal arac›n, bugünden al›m sat›m›n›n yap›ld›¤›
piyasalard›r.

Türev piyasalarda yayg›n olarak kullan›lan araçlar forward sözleflmeler, future
sözleflmeler, opsiyon sözleflmeleri ve swap sözleflmeleri olarak s›ralanabilir. Türev
piyasalar, vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinin ifllem gördü¤ü organize ve or-
ganize olmam›fl piyasalar› ve buna benzer sözleflmelerin ifllem gördü¤ü di¤er or-
ganize olmam›fl piyasalar› kapsamaktad›r. Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri
merkezi bir borsada ifllem görmekte ve bir takas kurumunca garanti edilmektedir.

TÜREV ÜRÜN KAVRAMI
Piyasa kat›l›mc›lar›n›n karfl›laflt›klar› finansal riskleri yönetmek amac›yla gelifltiri-
len finansal araçlar türev ürünler olarak adland›r›lmaktad›r. ‹ngilizce Financial De-
rivatives terimine karfl›l›k gelen türev ürün kavram›, türevsel araç, türev enstrü-
man, finansal türev ve yeni finansal teknikler gibi adlarla da ifade edilebilmekte-
dir. Türev ürünleri, de¤erleri bir baflka finansal varl›¤›n de¤erine dayal› olan
enstrümanlar olarak tan›mlayabiliriz. Daha aç›k bir ifadeyle türev ürünlerin fiyat›

Türev Ürünler

Spot Piyasalar: Ödeme ve
teslim yükümlülü¤ünün ayn›
anda veya çok k›sa bir süre
zarf›nda yap›ld›¤›
piyasalard›r.

Türev Piyasalar:
Anlaflman›n bugünden
yap›ld›¤› ve yükümlülüklerin
gelecekteki bir tarihte yerine
getirilmesini öngören
piyasalard›r.

Türev Ürün: Riski transfer
etmek amac›yla kullan›lan
ve de¤eri bir baflka finansal
varl›¤›n de¤erine dayal› olan
finansal varl›klar.



keyfi olarak de¤il, ba¤l› oldu¤u varl›¤›n fiyat›ndaki de¤iflikliklere göre oluflmakta-
d›r. Ayr›ca türev ürünler ba¤l› oldu¤u varl›¤›n al›m ve sat›m›n› daha esnek hale
getiren enstrümanlard›r.

Temel türev ürünler forward, future, opsiyon ve swaplar olarak s›ralan›rken bu-
nunla birlikte faiz oranlar›, döviz kurlar›, borsa endeksi, hisse senedi ve mal fiyat-
lar›na ba¤l› çok say›da üründen söz edebiliriz. Söz konusu ürünler organize bor-
salarda ifllem görebilecekleri gibi banka ile müflterileri aras›nda tezgah üstü piya-
salarda da al›n›p sat›labilmektedir.

Türev Ürünlerin Geliflimi
Türev ürün ifllemleri ve bu ifllemlerin gerçeklefltirildi¤i piyasalar uzun bir geçmifle
sahiptir. Eski Yunan’da filozof Thales’in bahardaki zeytin has›lat› için ya¤haneler
üzerine k›fl›n yapt›¤› ve günümüzdeki al›m opsiyonlar›na benzeyen pazarl›klar ka-
y›tlardaki ilk vadeli sözleflmelerdir.17. yy’da vadeli ifllemler daha da genifllemifl ve
yay›lm›flt›r. Daha çok kiflisel ifllemler olarak kalan türev ifllemleri için ilk piyasa sa-
y›labilecek örgütlenme 1730 y›l›nda Japonya’n›n liman kenti olan Osaka’da kuru-
lan Dojima Pirinç Piyasas›’d›r. 1848 y›l›nda ilk organize türev araç piyasas› olan
Chicago Board of Trade (CBOT) olarak bilinen tah›l borsas› kurulmufltur. Daha
sonra de¤iflik ürünlerin de piyasalarda ifllem görmeye bafllamas›yla 1919 y›l›nda
Chicago Mercantile Exchange (CME) kurulmufltur. CBOT günümüzde halen faali-
yet gösteren dünyan›n en büyük spot ve vadeli ticaret borsalar›ndan biridir.

Finansal türevlerin, finansal piyasalarda esas geliflimi ise 1970’li y›llardan son-
ra olmufltur. 1940’l› y›llardan beri uygulanan Sabit Döviz Kuru Rejiminin (Bretton
Woods Sistemi) y›k›lmas›, 1970’li y›llar› finans dünyas› için bir dönüm noktas› ha-
line getirmifltir. 1973 y›l›nda Bretton Woods Sisteminin çökmesiyle daha önceleri
sabitlenen döviz kurlar›, bu tarihten sonra arz ve talebin bask›s›yla oluflmaya bafl-
lam›flt›r. Döviz kurlar›nda yüksek dalgalanmalar meydana gelmifltir. Bu yeni du-
rum ifl dünyas›n›n yeni risklerle tan›flmas›na yol açm›flt›r. Bu riskleri yönetme ih-
tiyac›ndan dolay› döviz türevleri ortaya ç›km›flt›r. Ayn› zamanda bu durum, döviz
fiyatlar›ndaki de¤iflimlerden faydalanarak kâr elde etme f›rsatlar›n› da do¤urmufl-
tur. Baflka bir deyiflle, de¤iflken döviz kurlar› sistemi, artan riskleri düflürme tek-
nikleri bulma ihtiyac› do¤urmufl ve benzer flekilde spekülasyon f›rsatlar› yaratm›fl-
t›r. Finansal türevlerin geliflmesinin sebebi, bu iki tip ekonomik faaliyetten ileri
gelmifltir. Oluflan bu yeni durum sadece döviz piyasas›yla s›n›rl› kalmam›fl, k›sa
dönem faiz oranlar›n›n ve dolay›s›yla uzun dönem faiz oranlar›n›n da dalgalanma-
s›na yol açm›flt›r.

Türev ürünlerin kullan›m› çok eskilere dayanmakla birlikte esas geliflimi 1973 y›l›nda
Bretton Woods sisteminin çökmesiyle birlikte bafllam›flt›r.

1970’lerden itibaren finansal piyasalarda meydana gelen afl›r› dalgalanmalar, fa-
iz ve kur riskini beraberinde getirmifl ve finansal türevlerin do¤mas›na yol açm›fl-
t›r. Finansal türevler, oluflan bu riskleri yönetme ve oluflan avantajlardan faydalan-
ma amac›yla geliflmifltir. Finans teorisi ve iletiflim teknolojisi gelifltikçe türev ürün-
lerinin çeflitleri ve ifllem hacmi artmaya devam etmektedir.

Türev ürünler ilk defa hangi piyasalarda uygulanm›flt›r?
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Türev Ürünlerin Kullan›m Amaçlar›
Türev ürünler genellikle spekülasyon, arbitraj ve riskten korunma (hedging) ol-
mak üzere üç genel amaçla kullan›lmaktad›r. 

Spekülasyon amaçl› ifllemlerde, yat›r›mc›lar sözleflmeleri piyasada ortaya ç›k-
mas› muhtemel fiyat de¤iflimlerinin yönünü do¤ru olarak tahmin edip kâr elde et-
mek amac›yla al›p satmaktad›rlar. Spekülatörler, sözleflme konusu olan ürünü fizi-
ki olarak elde etme amac› tafl›may›p, düflük fiyata sat›n almak ve bu ürünleri gele-
cekte daha yüksek bir fiyattan satmak beklentisiyle türev piyasalarda yer al›rlar.
Spekülatörlerin gerçeklefltirdikleri al›m sat›m ifllemleri zaman zaman ani fiyat hare-
ketlerine sebep olmakla birlikte piyasan›n likiditasyonuna önemli katk›lar› oldu¤u
ve ifllem hacmini art›rd›klar› bilinmektedir. Ayr›ca, spekülatörlerin risk alma konu-
sundaki istekleri, di¤er piyasa kat›l›mc›lar›na tafl›d›klar› riski spekülatörlere devre-
derek korunma imkân› sunmaktad›r.

Arbitraj ifllemlerinde, yat›r›mc›lar herhengi bir risk üstlenmeksizin, fiyat veya
faiz hadlerinde oluflan dengesizliklerden yararlanarak her flartta belli bir kâr› ga-
ranti etmeyi amaçlamaktad›rlar. Bu amaçla farkl› sözleflmeler ve ifllemler eflanl›
olarak yap›lmaktad›r. Arbitrajc›lar, hiçbir riske katlanmadan bir finansal ürünün ge-
lecekteki fiyat› ile günlük piyasa fiyat› aras›ndaki farktan yararlanarak kâr elde et-
meye çal›fl›rlar. Spekülatörler ise gelece¤e yönelik fiyat belirsizliklerinin oldu¤u bir
ortamda, gelecekteki fiyatlar› baflkalar›ndan daha iyi tahmin edeceklerine inan-
makta ve bu do¤rultuda risk üstlenmektedirler. Arbitrajc›lar ile spekülatörler ara-
s›ndaki en önemli fark, risk üstlenme bak›m›ndan olmaktad›r.

Riskten korunma (hedging) amaçl› ifllemler, mevcut ya da gelecekte olabile-
cek risklerin azalt›lmas› amac›yla türev ürünlerin kullan›lmas›d›r. Bu tür yat›r›mc›-
lar, genellikle gelecekte fiziki olarak almak veya satmak istedikleri ürünün fiyat ris-
kinden korunmak amac›yla ifllem yapan yat›r›mc›lard›r. Bu nedenle korunma
amaçl› ifllem yapan yat›r›mc›lar, sermaye piyasas› arac›, k›ymetli maden veya mal›
kullanan, bu ürünlerde pozisyon alan veya gelecekte teslimat›n› bekleyen, ancak
ilgili ürünün fiyat›nda meydana gelebilecek olumsuz de¤iflimlerden korunmak is-
teyen kifli veya kurumlard›r.

Türev ürünlerin h›zl› geliflmesinin nedenleri nedir?

Türev Ürünlerin Özellikleri
Türev ürünler korunma arac› olarak kullan›labilir. Spot piyasada al›nan pozisyonla-
ra, gelecekteki fiyat hareketlerinin belirsizli¤inden korunma imkan› sa¤lamaktad›r. 

Türev piyasalar finansal piyasalarda dolaflan para için alternatif yat›r›m olanak-
lar› sunarak, hem paran›n piyasalardaki dolafl›m h›z›n›n artmas›na, hem de piyasa-
ya gelen bilgilerin fiyatlara daha h›zl› yans›mas›na yol açar. Böylece piyasa etkin-
li¤ini artt›r›r. 

Gelecekte oluflabilecek olumsuz fiyat hareketlerine karfl› korunma imkan› olan
piyasalarda, spot piyasada ifllem gören mal veya k›ymetlere olan yat›r›mc› ilgisini art-
t›rmas› nedeniyle türev piyasalar, spot piyasan›n daha likit olmas›n› sa¤lamaktad›r.

Türev piyasalarda ifllem spot piyasalara göre genelde daha düflüktür, dolay›s›y-
la yat›r›mc›lar›n maliyeti daha az olmaktad›r. Ayr›ca türev piyasalarda az sermaye
ile pozisyon almak mümkündür. Türev ürünlerin ifllemleri s›ras›nda ödenen para
sözleflmeye konu olan varl›¤›n piyasa fiyat›n›n önemli ölçüde alt›ndad›r. Dolay›s›y-
la piyasa bilgisi olan, ancak sermayesi az oldu¤u için yeterince pozisyon alamayan
veya kredili al›m sat›m yapmak zorunda kalan yat›r›mc›lara da küçük miktarda pa-
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Spekülasyon: Piyasan›n
de¤erledirilmesi ile oluflan
beklentiler do¤rultusunda
risk üstlenilerek gelir elde
etmek amac›yla yap›lan
ifllemlerdir.

Arbitraj: Faiz oran›, döviz
kuru veya emtia
fiyatlar›ndaki farklardan
yararlanmak amac›yla risk
üstlenmeksizin farkl›
sözleflmelerin eflanl› olarak
yap›lmas›d›r.

Korunma (Hedging): Nakit
piyasada bulunulan bir
pozisyondan oluflan
risklerden türev piyasalarda
pozisyon alarak korunmak.
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ralarla büyük pozisyonlar alma imkan› verir. Kazanç çok fazla olabilece¤i gibi, ka-
y›p da bazen kontrata girifl tutar›na bazen de çok yüksek tutarlara ulaflabilir.

FORWARD SÖZLEfiMELER
Forward sözleflmeler, herhangi bir varl›¤›n(döviz, faiz, tar›msal veya metalurjik
ürün) vadesi, fiyat› ve miktar›n›n bugünden belirlenerek ileri bir tarihte teslimini
öngören sözleflmelerdir. Sözleflmede varl›¤›n özellikleri, teslim ve ödemenin yap›-
laca¤› tarih, teslim yeri ve yöntemi, miktar› ve fiyat› olmak üzere tüm ayr›nt›lar bu-
lunur. Forward sözleflmelerde, sözleflmenin yap›ld›¤› anda genel olarak bir ödeme
yap›lmamaktad›r. Bankalarla veya di¤er finans kurumlar› ile tezgah üstü (over the
counter) olarak adland›r›lan forward anlaflmalar›n›n öngörülen teslim ve ödeme
süresi genellikle bir y›ldan k›sad›r.

Forward sözleflmelerde, sözleflmeye konu olan varl›¤› belirlenen tarihte ve be-
lirlenen fiyattan sat›n almakla yükümlü olan taraf uzun pozisyon (long position)
alm›fl olur. Ürünü teslimat vadesi geldi¤inde belirlenen fiyat ve miktarda satmakla
yükümlü olan taraf ise k›sa pozisyon (short position) alm›fl olmaktad›r. 

Forward sözleflmeler, bir mal›n veya finansal varl›¤›n di¤er bir deyiflle menkul
k›ymetin ileride teslimini öngörmesine ra¤men forward ifllemler, peflin piyasa iflle-
mi say›lmaktad›r. Peflin piyasa ifllemlerinden farkl› olarak forward ifllemlerin anlafl-
ma tarihi ile yükümlülükleri yerine getirme tarihleri farkl›d›r. Forward sözleflmele-
re konu olan forward ifllemlerde, mal› belirli bir fiyattan alma ve satma yükümlü-
lü¤ü(fiziki teslim ve ödeme) vadede yerine getirilmektedir. Vade sonunda oluflan
fiyat, forward sözleflmede belirtilen fiyattan yüksekse, anlaflma sahibi kâr etmekte-
dir. E¤er vade sonundaki fiyat düflükse, anlaflmada belirtilen fiyat yüksek kalaca-
¤›ndan, anlaflma sahibi zarar edecektir.

Forward sözleflmelerde al›c› belirli bir ihtiyac›n› karfl›layacak bir varl›k için söz-
leflme yapmak ister. Bu sözleflmenin gerçeklefltirilebilmesi için ayn› özelliklere sa-
hip ve ayn› miktarda mal veya finansal arac› teslim etmeye istekli baflka bir taraf›n
bulunmas› gerekir. Sözleflme kendine özgü ve spesifiktir. Sözleflmenin sonunda iki
taraf da her yönü sözleflmede belirtilen flartlara ba¤l› kal›rlar. Sözleflmelerin özel-
likleri nedeni ile bu sözleflmelerin devri kolay olmamakta dolay›s›yla bir ikincil pi-
yasas› bulunmamaktad›r. Sözleflmede yer alan taraflardan birisinin sözleflme flartla-
r›n› yerine getirmemesi riski ve ilerideki fiyat de¤ifliklikleri konusunda belirsizlik
bulunmaktad›r.

Forward sözleflmeler, taraflar›n sözleflme yaparken her türlü serbestli¤e sahip
olduklar›, dolay›s›yla standardizasyonun olmad›¤› ifllemlerdir. Taraflar›n sözleflme
yapmalar› gereken s›n›rl› bir fiziksel mekân söz konusu olmad›¤› gibi, sözleflmele-
rin al›m-sat›m› için de bir mekanizma ya da organizasyon mevcut de¤ildir. For-
ward sözleflmelerde teslimi garanti eden herhangi bir kurum ya da kurulufl da yok-
tur. Forward ifllemlerde, taraflardan herhangi birisinin sözleflmeye uymamas› ve if-
las› halinde karfl› taraf›n zarar›n› karfl›layabilecek herhangi bir mekanizman›n bu-
lunmamas›, özellikle spekülatif amaçlardan uzak, riskini minimize etmek isteyen
üreticilerin bu ifllemlere so¤uk bakmas›na sebep olmakta ve forward ifllem yap-
mak isteyen bir taraf, karfl› taraf› bulmakta oldukça güçlük çekmektedir. Bu du-
rum, hem forward ifllemlerin yap›ld›¤› mal çeflidini s›n›rlamakta, hem de toplam
forward ifllem hacminin düflük düzeylerde kalmas›na sebep olmaktad›r. Forward
ifllemlerin organize bir yap›ya sahip olmamas›n›n do¤urdu¤u bir baflka sonuç da,
taraflar›n süresi dolmadan yükümlülüklerini yerine getirerek anlaflmadan kurtulma
imkân›n›n az olmas›d›r. ‹kinci el piyasalar›n›n mevcut olmamas› ve devrinin he-
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Forward Sözleflmeler:
Gelecekteki bir tarihte al›m
sat›m› gerçekleflecek olan,
herhangi bir mal›n vadesi,
fiyat› ve miktar›n›n
bugünden belirlendi¤i
sözleflmelerdir.

Tezgahüstü Piyasa: Bir
borsan›n (organize piyasa)
ve ona ba¤l› takas
kurumunun arac›l›¤›
olmaks›z›n, al›c› ve
sat›c›lar›n kendi aralar›nda
ifllem yapmalar›na imkan
sa¤layan esnek ve
gayriresmi nitelikteki
piyasad›r.

Uzun Pozisyon: Sözleflmeye
konu olan varl›¤› belirlenen
tarihte ve belirlenen fiyattan
sat›n alma yükümlülü¤ü.

K›sa Pozisyon: Sözleflmeye
konu olan varl›¤› belirlenen
tarihte ve belirlenen fiyattan
satma yükümlülü¤ü.



men hemen imkâns›zl›¤›, taraflar›n sözleflmeyi feshedebilmek için; ya bafllang›çta
sözleflmeye ilgili madde koymak zorunlulu¤unu ya da karfl› taraf› ikna etmek yü-
kümlülü¤ünü getirmektedir. Say›lan bütün bu sebepler dolay›s›ylad›r ki, forward
ifllemler bütün dünyada hem tür hem de hacim olarak s›n›rl› kalmakta ve yerlerini
h›zla future piyasalara b›rakmaktad›rlar.

Forward Sözleflmelerin Özellikleri
Forward sözleflmeleri belirli özelliklere sahiptir. Bu özellikler flu flekilde ifade
edilebilir.

• Sözleflmede önceden belirlenen ileri bir tarihte, al›m› veya sat›m› yap›lacak
varl›¤›n miktar›, teslim yeri belirtilir ve teslim fiyat› belirlenir.

• Sözleflmede belirtilen flartlar alt›nda, ilgili varl›¤›n sat›c› taraf›ndan sat›lmas›,
al›c› taraf›ndan al›nmas› zorunlulu¤u getirilir.

• Forward sözleflmelerde, sözleflmenin gerçekleflme tarihine kadar, taraflar›n
birbirine ödeme yapmas› söz konusu de¤ildir.

• Forward sözleflmeler, merkezi bir pazar yeri olmayan ve bankalarla müflte-
rileri aras›nda gerçekleflen ifllemlerdir. Forward ifllemler, çeflitli iletiflim araç-
lar› ile gerçeklefltirilmekte ve fiyatlar müflterinin sayg›nl›¤›na göre de¤iflmek-
tedir. Genellikle, ödemeler, s›n›r ötesi fiziki mal veya döviz gönderilmesi ile
yap›lmaz. Bunun yerine, ifllemler, ilgili ülkelerdeki banka hesaplar›na borç
ve alacak kay›tlar›n›n düflülmesi ile yap›l›r.

• Forward sözleflmeler, standart sözleflmeler de¤ildir. Sözleflme taraflar›, mal
ile ilgili tüm ayr›nt›lar› serbestçe belirler. Sözleflmelerin iptal edilmesi taraf-
lar›n mutab›k kalmalar›yla mümkündür. Ayr›ca, sözleflmelerin takas edilme-
si de söz konusu de¤ildir. Forward ifllemler teslimle son bulur.

• Forward sözleflmelerin taraflar›, birbirlerini çok iyi tan›yan ve birbirlerine
güvenen kiflilerdir. Çünkü sözleflmelerin yerine getirilmesi, taraflar›n iyi ni-
yetine ba¤l›d›r. Bu nedenle, forward sözleflmeler, üçüncü kiflilere devredile-
mez. Bunun sonucu olarak, forward sözleflmelerin ikincil piyasas› bulunma-
maktad›r.

Forward Sözleflmelerin Çeflitleri
Forward sözleflmeler, her tür malla ilgili yap›labilir ve yap›ld›klar› ürünlere göre
çeflitlere ayr›labilirler. Bununla birlikte, forward sözleflmeler genellikle, döviz ve
faiz üzerine yap›lmaktad›r. Bu nedenle forward sözleflmeleri, faiz ve döviz forward
ifllemler olarak iki grupta incelemek mümkündür.

Forward Faiz Sözleflmeleri
Forward faiz sözleflmeleri; gelecekte bir borçlanma ya da faiz oran›n› önceden
sabitlefltirmeyi olanakl› k›lan finansal araçt›r. Bu sözleflme ile taraflar, belli tutarda-
ki bir anaparaya, ileri bir tarihte, belli bir süre uygulanacak faiz oran› üzerinde an-
lafl›rlar. Bu orana forward faiz oran› denilmektedir.

Bu ifllemlere taraf olanlar›n amac›, kendilerini ilerideki faiz de¤iflmelerine karfl›
korumakt›r. Faiz gelirlerindeki afl›r› düflmeleri önlemek veya ödenecek faiz tutar›-
n›n artmas›n› önlemek için, forward faiz sözleflmeleri kullan›labilir. Gelecekteki
borçlanma maliyetini sabitlefltirmek isteyen iflletmeler forward faiz sözleflmesi sa-
t›n al›rken, mevduatlar›n›n gelecekteki getirilerini sabit k›lmak isteyen yat›r›mc›lar
ayn› sözleflmeyi satacaklard›r. Kredi kullanan iflletme, kendisini gelecekteki olas›
faiz yükselifllerine karfl› korumaya çal›fl›rken, kredi veren taraf gelecekteki olas› fa-
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iz düflüfllerine karfl› kendisini korumaya çal›flmaktad›r. Bu nedenle, bu ifllemde ta-
raflar belirli bir süre için, gelecekteki bir tarihte, belirli bir anaparaya uygulanacak
olan faiz oran› üzerinde anlafl›rlar. Vade sonunda piyasada oluflmufl spot faiz ora-
n› ile sözleflmede kararlaflt›r›lm›fl faiz oranlar› birbirleri ile karfl›laflt›r›l›r ve bunun
sonunda taraflardan biri, di¤erinin faizlerdeki aleyhte de¤iflme sonucu u¤rad›¤› za-
rar› karfl›lar.

Geliflmekte olan ülkelerde faiz forward sözleflmelerinin düzenlenmesi ne tür zorluklar
do¤urabilir?

DEN‹Z A.fi.’nin finans yöneticisi 6 ay sonra T1.000.000 nakde ihtiyaçlar› oldu¤u-
nu ve bunun o tarihte borçlan›lmas› gerekti¤ini düflünmektedir. Belirtilen tutarda-
ki borçlanmay› flu anda yapm›fl olsayd›, %10 faiz oran› üzerinden borçlanacakt›.
Finans yöneticisi, 6 ay sonra faiz oranlar›n›n yükselece¤ini düflündü¤ünden, bir
banka ile forward faiz sözleflmesi düzenleyerek faiz oran›n› %10 ile sabitlemifltir.
Finans yöneticisi böylece bugünden ne kadar faiz ödeyece¤ini hesaplayarak nakit
ak›fl› plan›n› düzenleme imkân› elde etmifltir. 6 ay sonra piyasa faiz oranlar› %13
olmufl, dolay›s›yla iflletmenin %3’lük bir kazanc› olmufltur. 

Forward Döviz Sözleflmeleri
Forward döviz sözleflmeleri; dövizin ulusal para karfl›l›¤›nda, gelecekte belirli bir
tarihte teslim edilmek flart›yla, al›m› veya sat›m› için bugünden yap›lan sözleflme-
lerdir. Bu sözleflmeler, genellikle, yat›r›mc›lara ileri bir tarihte, döviz kuru garanti-
si sa¤lamaktad›r. Baflka bir ifadeyle, vade sonundaki spot kur ne olursa olsun, de-
¤iflimde uygulanacak kur, sözleflme tarihinde belirlenmifl olan vadeli kurdur. Va-
deli sözleflmelerde vade, uygulanacak döviz kuru, döviz miktar›, ödeme ve teslim-
le ilgili yer, banka hesap numaras›, isim gibi bilgiler yer al›r.

Forward döviz sözleflmeleri, belirli tutarda dövizin, belirli bir tarihte, belirlen-
mifl bir kurdan, belirlenen dövize çevrilmesini ve teslimini garanti eder. Böylece,
ihracatç› ve ithalatç›lar›n yapt›klar› ifllemlerde fiyat de¤iflimlerinden do¤an kur risk-
lerinden korunma imkân› verir. Bu nedenle, e¤er bir ihracatç› forward döviz kuru-
nu garantilemek isterse, bu iflle u¤raflan bankalar veya brokerlarla sözleflme yapa-
bilir. Böyle bir sözleflme, belli bir tutar dövizin, belli bir tarihte, belirlenmifl kurdan,
belirlenmifl dövize çevrilmesini garanti eder. 

Taraflar vadeli sözleflmeye, yani ilerideki bir tarihte yabanc› paray› alma ve sat-
ma sözleflmesine önceden bilinen bir fiyattan girerler. Bu nedenle sözleflmelerinin
ön koflulu cari kurlarla birlikte vadeli kurlar›n da piyasada oluflmufl olmas› zorun-
lulu¤udur.

Vadeli ifllemlere uygulanan kurlara vadeli döviz kuru (forward exchange rates)
ad› verilir. Vadeli sözleflmenin yap›ld›¤› tarihte vadeli kur, cari kurdan genelde
farkl›d›r; daha düflük ya da daha yüksek olabilmektedir. Vadeli kur, cari kurdan
yüksek ise, aradaki fark “forward kur primi” olarak; vadeli kur cari kurdan düflük-
se aradaki fark “forward kur iskontosu” olarak ifade edilir. Vadeli kur ile cari kur
aras›ndaki fark› iki olay belirlemektedir. Bunlar;

• Vadeli sözleflme dönemi içersindeki piyasada iki para birimi aras›nda bek-
lenen faiz fark›,

• Fiili al›m-sat›m› veya de¤iflimin gerçeklefltirilece¤i vadede cari kurlar›n ne
olaca¤›na iliflkin bekleyifllerdir.
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DEN‹Z A.fi., Fransa’dan 100.000 Euro tutar›nda ihracat anlaflmas› yapm›flt›r. Ya-
p›lan anlaflmaya göre, ithalatç› firma ödemeyi 3 ay sonra yapacakt›r. Sözleflmenin
yap›ld›¤› tarihte spot kurun 1 EURO=T2,20  oldu¤unu varsayal›m. E¤er kur de¤ifl-
mezse, ithalatç› firman›n borcu T220.000 olacakt›r. GÜNEfi A.fi.’nin finans yöneti-
cisi, 3 ay sonra Euro’nun T karfl›l›¤›n› bugünden belirleyerek, kur riskinden korun-
mak istemektedir. Bu amaçla arac› bankas› ile bir forward sözleflmesi yapm›fl ve 1
EURO=T2,25 olmak üzere fiyatta anlaflm›fllard›r. Forward sözleflme sayesinde, fi-
nans yöneticisinin kurdaki olas› düflme riskine karfl› endiflelenmesine gerek yoktur.
Çünkü 3 ay sonra eline ne kadar T geçece¤ini bugünden bilmektedir.

Forward Sözleflmelerin Avantaj ve Dezavantajlar›
Forward sözleflmelerin organize borsalarda yap›lmamas› dolay›s›yla fiyat, miktar
ve vade gibi unsurlar›n standart olmay›p, taraflar›n karfl›l›kl› anlaflmas›yla bu un-
surlar›n belirlenmesinden dolay›, al›c› ve sat›c› taraflara ihtiyaçlar›na göre vade, bü-
yüklük gibi unsurlar› serbestçe belirleyebilme imkân› sa¤lamaktad›r. Taraflar için
bir avantaj say›lan bu durum, ayn› zamanda mal›n veya hizmetin standart olmama-
s›, taraflar›n bütün dikkat ve yo¤unluklar›n› fiyat üzerine verememeleri gibi bir de-
zavantaj› da beraberinde getirmektedir. 

Forward sözleflmeler, öncelikle risklerini minimum k›lmak isteyen hedgerlere
bu amaçlar› do¤rultusunda hizmet etmektedir. Bu sözleflmelerde k›sa pozisyonda
bulunan taraf, satmak istedi¤i mal› veya hizmeti ileri bir tarihte satmay› garanti al-
t›na almakta ve sat›c› en önemli risk say›lan fiyat dalgalanmalar›n›n fiyat riskinden
korunmaktad›r. Uzun pozisyonda bulunan taraf ise, ileri bir tarihte ihtiyac› olan
mal ve hizmeti, fiyat riskine karfl› korunmufl bir flekilde sat›n alabilme garantisini
elde etmektedir. Böylece forward sözleflmeler al›c› ve sat›c› aç›s›ndan gelecekteki
belirsizlikleri ortadan kald›rmakta ve taraflara gelece¤e yönelik rasyonel planlar
yapma imkân› tan›maktad›r 

Forward sözleflmeleri, tabiat› gere¤i, sözleflmeyi yapanlar için bir risk üstlen-
mek demektir. Çünkü forward sözleflmeler, ayr› bir garanti mekanizmas› içerme-
yip güven a¤›rl›kl› ifllemler olmas› dolay›s›yla taraflar›, karfl› taraf›n taahhüdünü ye-
rine getirmemesi veya sözleflmeye uymamas› halinde çok büyük say›labilecek za-
rarlarla karfl› karfl›ya b›rakabilmektedir. Forward sözleflmelerde vadeden önce iflle-
min sona erdirilememesi taraflar için bir güvence mekanizmas› olurken, ayn› za-
manda taraflar›n vadeden önce sezmeleri halinde daha büyük kay›plardan kurtul-
mas›na da engel olmaktad›r.

FUTURES SÖZLEfiMELER
Futures sözleflmeler, belli nitelikteki ve miktardaki bir varl›¤›n, gelecekte belir-
lenmifl bir tarihte ve belirlenmifl bir fiyattan al›m ya da sat›m›n› düzenleyen anlafl-
malar olarak tan›mlanabilir. Forward sözleflmelerine benzer olarak futures sözlefl-
meler bir varl›¤› gelecek bir tarihte belirli bir fiyattan almak veya satmak üzere ya-
p›lan anlaflmalard›r. Future sözleflmeleri esasen standart hale getirilmifl forward
sözleflmelerdir. Forward sözleflmelerin aksine futures sözleflmeler organize bir pi-
yasada ifllem gören standart sözleflmelerdir. Futures sözleflmelerin taraflar› birbiri-
ni tan›mak zorunda de¤ildir; taraflar›n birbirlerine olan yükümlülüklerinin yerine
getirilece¤i borsa takas merkezi taraf›ndan garanti edilmektedir. Futures sözleflme-
lerinde amaç, fiyat dalgalanmalar›n›n getirdi¤i belirsizli¤i ortadan kald›rmak, belli
bir vade için söz konusu finansal arac›n fiyat›n› sabitlefltirmektir.

2078.  Ünite  -  Türev Ürünler

Ö R N E K  2

Futures Sözleflmeler: ‹leri
bir tarihte, önceden
belirlenen fiyat, miktar ve
nitelikteki bir varl›¤›n alma
veya satma yükümlülü¤ü
getiren sözleflmeler.



Futures sözleflmeleri afla¤›da belirtilenler gibi çeflitli varl›klar üzerine yap›labil-
mektedir:

• Tar›m ürünleri: Kakao, kahve, fleker, arpa, tohum, s›¤›r, hindistan cevizi,
m›s›r, pamuk, domuz, soya fasulyesi, bu¤day, ayçiçe¤i, pirinç, portakal, f›s-
t›k, patates, yün, pamuk ipli¤i, yün iplik, peynir, süt, yulaf, vb.

• Metaller: Alüminyum, bak›r, kurflun, magnezyum, nikel, kalay, çinko.
• De¤erli metaller: Alt›n, palladium, platin, gümüfl.
• Finansal araçlar: Döviz, hazine bonosu, faiz oran›, hisse senedi endeksi,

hisse senedi.
• Enerji ürünleri: Ham petrol, dizel, fuel oil, do¤al gaz, benzin, propan.
• Di¤erleri: Gübre, sigorta(do¤al afetlere karfl›, mahsulün beklentilerin alt›nda

ç›kmas›na karfl›), deniz ürünleri, ipek, kereste.
Chicago Board of Trade (CBOT), NewYork Futures Exchange (NYFE), Chicago

Merchantile Exchange(CME), Singapurda, Singapore International Monetary Exc-
hange (SIMEX), Philadelphia Stock Exchange, Kanada’da Toronto Stock Exchan-
ge, Londra’da London International Financial Futures belli bafll› futures piyasalar›
olarak say›labilir. Türkiye’de ise Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas› A.fi. 2005’te faali-
yete geçmifltir. 

Futures sözleflmeleri, organize borsalarda ifllem gördü¤ü için sözleflmeler de
standart olmak durumundad›r. Afla¤›da fiekil 8.1. de standart bir vadeli ifllem söz-
leflmesi gösterilmifltir.
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Vadeli ‹fllem
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Kaynak: http://www.vob.org.tr



Futures Sözleflmelerin Özellikleri 
Futures sözleflmelerinin bafll›ca özellikleri flu flekilde belirtilebilir:

• Futures sözleflmeleri organize borsalarda al›n›p sat›l›rlar. Futures sözleflme-
ler, borsalarda kay›t alt›na al›n›rlar ve borsalar›n tespit etti¤i varl›klar ve stan-
dartlar d›fl›nda future sözleflme düzenlenemez. 

• Futures sözleflmelerinde, sözleflmeye konu olan varl›¤›n özellikleri, miktar›,
vadesi standartlaflt›r›lm›flt›r. 

• Futures sözleflmelerin amac›, sözleflmeye konu olan ürünün gelecekteki fi-
yat›n›n al›n›p sat›lmas›d›r. Fiziki teslim nadiren söz konusudur ve sözleflme
ters yönlü ifllemle sona erer.

• Futures sözleflmenin fiyat›, anlaflman›n yap›ld›¤› tarihte belirlenir. 
• Futures sözleflmesine konu olan mallar alan ve satan taraflar› yükümlülük

alt›na sokar.
• Futures sözleflmeler hamiline yaz›l›d›r. Bu nedenle devredilebilir özellikleri

vard›r.
• Future piyasalarda takas odas› (clearinghouse) denilen bir organizasyon bu-

lunmaktad›r. Futures sözleflmelerde, sözleflmeye taraf olan kiflilerin birbirini
tan›malar› gerekmemektedir. Taraflar›n hak ve yükümlülüklerini izleyen ve
bir nevi garanti mekanizmas› olan takas odalar›, iflleyifli sa¤lar. Takas odala-
r›n›n olmad›¤› piyasalarda taraflar birbirlerinin kredi riskini üstlenirken, fu-
tures piyasalarda bu risk takas odas›n›n yönetimi alt›ndad›r.

• Futures sözleflmelerde, günlük hesaplaflma ve teminat sistemi vard›r. Vade-
li ifllem sözleflmelerinde al›m sat›m yapmak isteyen yat›r›mc›lar sözleflme ba-
z›nda belirlenmifl olan teminatlar› yat›rmak zorundad›r. Teminat miktar›, ta-
kas odas› taraf›ndan belirlenir ve bu tutar, genellikle sözleflmenin %10’u ka-
dard›r. Bu teminata, bafllang›ç marjini denir. Bafllang›çta yat›r›lan teminat
belli bir düzeyin alt›na düflerse taraflardan teminat› tamamlamalar› istenir. 

Futures Sözleflmelerin Avantaj ve Dezavantajlar›
Future ifllemlerin taraflara ve ekonomiye yapt›¤› en önemli katk› flüphesiz “risk mi-
nimizasyonu” konusundad›r. Taraflar future ifllem yapmakla, piyasalarda söz konu-
su olan fiyat dalgalanmalar›ndan do¤abilecek zarar risklerini bertaraf etmektedirler.

Future piyasalar, piyasada yer alan taraflar için, gelecek üzerindeki belirsizlik-
leri azaltt›¤›ndan dolay›, gerek üretici gerekse mali kesime gelecek üzerine planlar
yapma olana¤› tan›makta ve bu piyasalar›n olmamas› halinde katlan›lan stoklama,
sigortalama ve finansman maliyetlerini en aza indirmektedir. 

Future piyasalar, spot piyasalarda da gerek spekülasyon ve gerekse arbitraj yo-
luyla fiyat etkinli¤inin sa¤lanmas›na yard›mc› olarak, tüketici kesime de dolayl›
katk›larda bulunurken, future piyasalarda sözleflme konusu olan mallar›n spot pi-
yasalar›n›n geliflimine de olumlu etkilerde bulunurlar. Ayr›ca future piyasalar›n, ye-
ni yat›r›m araçlar› yaratmas›ndan dolay›, ülkedeki at›l fonlar›n ekonomiye kanalize
edilmesine yard›mc› oldu¤unu söylemek de pek yanl›fl olmayacakt›r.

Future piyasalar›n bütün piyasalarla s›k› bir iliflki içerisinde olmas› ve ekonomi-
nin bütün kesimleriyle ba¤lant›l› olmas›ndan dolay›, bünyesinde önemli bir riski
tafl›maktad›r. Future piyasalarda, küçük miktarlardaki harcamalarla büyük sözlefl-
meler yap›labilmesi, bu piyasalar›n ifllem hacmini oldukça artt›rm›flt›r. Bu nedenle,
future piyasalardaki en ufak bir güvensizlik ya da herhangi bir arac› kuruluflun if-
las› gibi bir durum, bütün ekonomide büyük çapl› bir rahats›zl›¤›a sebep olabile-
cektir. Bu nedenle, kamunun bu piyasalar› iyi takip etmesi gerekmektedir. 
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Future piyasalarda denetimden kaynaklanan sorunlar olabilir mi?

Future piyasalar›n standart oluflu, taraflar›n istedikleri nitelik ve miktarlar üzeri-
ne sözleflme düzenlemelerini engellemektedir. Ayr›ca vade standard› ise risk mini-
mizasyonu için piyasaya girenlerin bu amaçlar›n› tam anlam›yla yerine getirmele-
rini engelleyebilmekte ve taraflar› “baz riski” ile karfl› karfl›ya b›rakabilmektedir.
Zarar riskinden kurtulman›n bedeli, kâr etme ihtimalinden vazgeçmek olmaktad›r.

Futures Sözleflmeler ile Forward Sözleflmeler Aras›ndaki
Farkl›l›klar 

• Future sözleflmeler belirli merkezlerde kurulmufl organize borsalarda yap›-
l›rken, forward sözleflmelerde böyle bir organizasyona ihtiyaç yoktur. Söz-
leflme taraflar aras›nda yap›l›r.

• Future sözleflmelerde, ifllem konusu varl›¤›n miktar ve teslim tarihi standart
hale getirilmifltir. Sözleflmeler geneldir. Forward sözleflmelerde ise, miktar
ve tarih taraflar›n ihtiyaçlar›na göre belirlenir.

• Borsalar›n tespit etti¤i k›ymetler d›fl›nda futures sözleflme yap›lamazken, for-
ward sözleflmeler her türlü varl›k üzerine yap›labilir.

• Forward sözleflmelerde di¤er piyasa kat›l›mc›lar› yap›lan sözleflmeden ha-
bersizken, futures sözleflmeleri borsada fleffaf bir flekilde ifllem görür.

• Forward ifllemlerde amaç, ürünün fiziki olarak tedarik edilmesi iken, futures
ifllemlerde sözleflmelerin al›n›p sat›larak ürünün gelecekteki fiyat›n›n belir-
lenmesidir.

• Forward ifllemler, iki taraf aras›nda karfl›l›kl› güvene dayal› olarak gerçeklefl-
tirilir. Futures ifllemler piyasas›nda al›c› ve sat›c›lar birbirlerini tan›mak zo-
runda de¤ildir. Taraflar›n birbirlerine olan yükümlülüklerinin yerine getirile-
ce¤ini, borsa takas merkezi garanti eder.

• Futures sözleflmeler, taraflar›n kâr›n› ya da zarar›n› günlük olarak gerçeklefl-
tirmelerine imkan verirken, forward sözleflmeler ancak vade tarihinde yeri-
ne getirilir.

• Bir forward ifllemi gerçeklefltirmek için belirli bir teminat yat›rma zorunlulu-
¤u yoktur. Futures sözleflme yapabilmek için taraflar “marjin” ad› verilen ifl-
lem konusu varl›¤›n de¤erinin belli bir yüzdesini bafllang›çta teminat olarak
yat›rmak zorundad›r.

• Forward sözleflmelerin devredilmesi söz konusu olmad›¤› için ikinci el piya-
sas› yoktur. Futures sözleflmeler ise vade sonuna kadar tekrar al›n›p sat›la-
bilir, dolay›s›yla ikincil piyasas› mevcuttur.

• Forward ifllemlerde, taraflar›n sorumlulu¤u vade sonuna kadar devam eder.
Vade geldi¤inde teslimat ifllemi ile sona erer. Futures ifllemlerde ise, sözleflme-
yi likidite etmek (pozisyonu kapat›p teslimat zorunlulu¤undan kurtulmak)
için taraflar sözleflme süresinin dolmas›n› beklemek zorunda de¤ildir. Ters
yönlü ifllem ile pozisyonlar›n› kapatarak her an pozisyondan ç›kabilirler.

Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas› ürünleri ve ifllem görme esaslar›na www.vob.org.tr adre-
sinden ulaflabilirsiniz.
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OPS‹YON SÖZLEfiMELER‹
Opsiyon sözleflmesi, belli bir vadeye kadar (veya belirli bir vadede), opsiyona da-
yanak varl›k oluflturan belli miktardaki bir varl›¤› belli bir fiyattan (kullan›m fiyat›) al-
ma ya da satma hakk›n›, belirli bir prim karfl›l›¤›nda opsiyonu sat›n alan kifliye (bu-
yer,holder) veren, ancak zorunlu tutmayan, buna karfl›n opsiyonun sat›c›s›n› (sel-
ler,writer) al›c› taraf›ndan talep edilmesi halinde satmaya zorunlu tutan sözleflmedir.

Çok eski tarihlerden beri kullan›lmakta oldu¤u tespit edilen opsiyonlar›n bu-
günkü anlamda kullan›lmaya bafllamas› 1900’lu y›llara rastlamaktad›r. 1973 y›l›nda
The Chicago Board of Trade taraf›ndan dünyan›n ilk opsiyon borsas› olan Chica-
go Board Options Exchange faaliyete geçmifl, daha sonra dünyan›n çeflitli ülkele-
rinde aç›lan opsiyon borsalar› bunu izlemifltir.

Çok eski tarihleren itibaren kullan›lmas›na ra¤men 1973 y›l›nda kurulan Chicago Board
Options Exchange’in faaliyete geçmesi bir dönüm noktas› olmufltur. 

Opsiyonlarla ‹lgili Temel Kavramlar

Opsiyon Al›c›s› ve Opsiyon Sat›c›s›
Opsiyon sahibi veya al›c›s›, belli bir fyat veya prim karfl›l›¤›nda, sat›n ald›¤› op-
siyon sözleflmesini, sözleflmede belirtilen süre içerisine veya vade sonunda, kulla-
n›m hakk›na sahip olan taraft›r. Opsiyon sahibi, vade bitiminde opsiyonu kullan-
mak istemeyebilir. Bu durumda karfl› taraftan bafllang›çta ödedi¤i primin iadesini
isteyemez. Yani, opsiyon sat›n alan yat›r›mc›, prim ödemek suretiyle, yat›r›ma bafl-
tan belirli bir kay›pla bafllamaktad›r ve maksimum kayb› ödedi¤i prim kadard›r.
Teorik olarak kazanc› sonsuz olmaktad›r.

Opsiyon sat›c›s›, opsiyonu alan kifliden tahsil etti¤i prim karfl›l›¤›nda, opsiyo-
nun vadesinde veya vadesi dolana kadar olan herhangi bir tarihte, opsiyona daya-
nak oluflturan belli miktardaki bir varl›¤›, opsiyonu alan yat›r›mc›n›n talebi halinde
belirli bir fiyattan alma yada satma yükümlülü¤ünü üzerine al›r. Opsiyon sahibi ta-
lep etti¤i takdirde sat›c›, yükümlülülü¤ünü yerine getirmek zorundad›r. Opsiyon
sat›c›s›n›n kazanc›, ald›¤› prim ile s›n›rl› olup kayb›, teorik olarak s›n›rs›zd›r. 

Sat›n Alma ve Satma Opsiyonu
Sat›n alma (call) opsiyonu, alan yat›r›mc›, belirli bir vadeye kadar veya vadede, op-
siyona dayanak oluflturan belirli miktardaki varl›¤›, opsiyonu satan yat›r›mc›ya
ödedi¤i bir prim karfl›l›¤›nda belirli bir fiyattan (kullan›m fiyat›) sat›n alma hakk›na
sahip olur. 

Sat›n alma opsiyonu satan yat›r›mc› ise, belirli bir vadeye kadar veya vadede,
opsiyona dayanak oluflturan belirli miktardaki varl›¤›, opsiyonu alan yat›r›mc›n›n
talebi halinde belirli bir fiyattan satmakla yükümlüdür.

‹leri bir tarihte opsiyon konusu varl›¤›n fiyat›n›n yükselece¤i beklentisinde olan
yat›r›mc›lar, sat›n alma opsiyonu sözleflmesi almak isterler. Vade tarihinde, opsiyo-
na konu olan varl›k fiyat›, belirlenen kullan›m fiyat›n›n üzerinde oluflursa, opsiyon
sahibi opsiyonu kullanarak kâr elde eder. Varl›k fiyat›, kullan›m fiyat›n›n alt›nda
oluflursa, opsiyon sahibi, sahip oldu¤u bu hakk› kullanmayaca¤›ndan ödedi¤i prim
kadar zarar eder. Opsiyon sat›c›s›, söz konusu varl›k fiyat›n›n düflece¤i beklentisin-
dedir. Varl›k fiyat› düfltü¤ünde, opsiyon sahibi, hakk›n› kullanmayaca¤›ndan, op-
siyon sat›c›s› ald›¤› prim kadar kâr elde eder. Fiyat yükselmeye bafllad›¤›nda ise za-
rar etmeye bafllar.
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sat›c›ya bir bedel ödedi¤i
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Opsiyon Al›c›s›: Opsiyon
kullanma hakk›na sahip
olan.

Opsiyon sat›c›s›: Opsiyonun
gerekliliklerini yerine
getirmek yükümlülü¤ünde
olan.



Satma (put) opsiyonu, alan bir yat›r›mc›, belli bir vadeye kadar veya vadede, op-
siyona dayanak oluflturan belli miktardaki varl›¤›, opsiyonu satan yat›r›mc›ya ödedi-
¤i bir prim karfl›l›¤›nda belli bir fiyattan (kullan›m fiyat›) satma hakk›na sahiptir.

Sat›m opsiyonu satan yat›r›mc› ise, belli bir vadeye kadar veya vadede, opsiyo-
na dayanak oluflturan belli miktardaki varl›¤› sat›m opsiyonu alan yat›r›mc›n›n ta-
lebi halinde belli bir fiyattan sat›n almakla yükümlüdür.

Avrupa Tipi Opsiyon ve Amerikan Tipi Opsiyon
Bu opsiyon tipleri aras›ndaki tek fark, sözleflmede belirlenen hakk›n kullan›m sü-
resine iliflkin içerdi¤i s›n›rlamaya göre belirlenir. Avrupa tipi opsiyon sahibi hak-
k›n› (opsiyonu) sadece vade bitim tarihinde borsa taraf›ndan belirlenen zaman di-
liminde kullanabilmektedir. 

Amerikan tipi opsiyonlarda ise opsiyon sahibi hakk›n› (opsiyonu) opsiyo-
nun yaz›m tarihi ile vadesi aras›ndaki her hangi bir süre içinde kullanabilir. Bu tip
opsiyonlar, sahibine opsiyondan kaynaklanan hakk›n kullan›lmas› bak›m›ndan da-
ha fazla esneklik tan›maktad›r. Bu avantaj nedeniyle, Amerikan tipi opsiyonlar da-
ha yayg›n olarak kullan›lmaktad›r ve opsiyonun bir Avrupa tipi opsiyon oldu¤u
özellikle belirtilmedi¤i durumlarda, genel olarak opsiyon denildi¤inde Amerikan
tipi opsiyonlar anlafl›l›r.

Kullan›m Fiyat› ve Opsiyon Fiyat› (Primi)
Al›c›n›n talebi halinde, opsiyon sat›c›s›n›n opsiyona konu olan dayanak varl›¤› al-
mak veya satmak için ödeyece¤i belirlenen sabit fiyata kullan›m fiyat› denir. Opsi-
yon borsalar›nda, kullan›m fiyatlar› da standart hale getirilmifltir.

Sat›n alma ya da satma hakk›n› elde etmek için opsiyon al›c›s›n›n, opsiyon sa-
t›c›s›na ödedi¤i bedele opsiyon fiyat› (primi) denir. Prim her bir hisse için belirle-
nir ve günlük olarak dalgalanma gösterir. Prim karfl›l›¤›nda opsiyon sat›c›s›, belirli
yükümlülükler alt›n girmektedir. Opsiyon kullan›ls›n veya kullan›lmas›n, prim op-
siyon sat›c›s›nda kalmaktad›r. 

Opsiyon primini temel olarak flu de¤iflkenler belirlemektedir: 
• Sözleflmeye konu olan varl›¤›n piyasa fiyat›.
• Kullan›m fiyat›.
• Vadeye kalan gün say›s›.
• Sözleflmeye konu varl›¤›n fiyat›n›n de¤iflkenli¤i (volatility).
• Risksiz faiz oran›.
• Kâr paylar› (Sadece hisse senetleri ve hisse senedi endeksleri için geçerlidir).
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fiekil 8.2

Sat›n Alma ve
Satma Opsiyonu 

Avrupa Tipi Opsiyon:
Vadesinden önce
kullan›lmas› mümkün
olmayan opsiyon tipi.

Amerikan Tipi Opsiyon:
Vadesinde veya vadesinden
önce herhangi bir zamanda
al›c›s› taraf›ndan
kullan›labilen opsiyon tipi.



‹fllem Tarihi ve Vade Tarihi
Opsiyon sözleflmesinde, önceden üzerinde anlafl›lan ve opsiyonun iflleme konula-
ca¤› tarihe ifllem tarihi denilir. Opsiyonun kullan›labilece¤i en son gün ise vade ta-
rihi olarak bilinir. Tezgahüstü piyasada vade tarihi taraflar aras›na kararlaflt›r›l›r.
Opsiyon borsalar›nda ise, her hisse senedi belirli vade dönemlerine göre s›n›flan-
d›r›lm›flt›r. 

Kârda, Baflabaflta ve Zararda Opsiyonlar
Sat›n alma opsiyonunda, opsiyonun ba¤l› oldu¤u varl›¤›n piyasa fiyat› kullan›m fi-
yat›n›n üzerinde olursa, bu opsiyon kârda opsiyon (in the money) olarak adland›-
r›l›r. Satma opsiyonunda ise, opsiyonun ba¤l› oldu¤u varl›¤›n piyasa fiyat› kullan›m
fiyat›ndan düflük oldu¤unda opsiyon kârda olur.

Sat›n alma opsiyonunda, opsiyonun ba¤l› oldu¤u varl›¤›n piyasa fiyat› kullan›m
fiyat›na eflit oldu¤u durumda opsiyon baflabafl (at the money) olarak nitelendirilir.
Satma opsiyonunda da durum ayn›d›r.

Zararda opsiyonlar kârda opsiyonlar›n tam tersidir. Baflka bir deyiflle sat›n alma
opsiyonunda, opsiyonun ba¤l› oldu¤u varl›¤›n piyasa fiyat› kullan›m fiyat›n›n alt›n-
da ise opsiyon zararda (out of the money) olarak nitelendirilir.

Opsiyon sözleflmesinin yap›ld›¤› 5 May›s 2012 tarihinde X hisse senedinin fiyat›
T2,00’dir. Bir yat›r›mc›, bu hisse senedini T3 kullan›m fiyat›ndan almak üzere 5
A¤ustos 2012 tarihli Avrupa tipi sat›n alma opsiyonu sat›n alm›flt›r. Bu ifllem için
opsiyon sat›c›s›na T0,50 prim ödemifltir. Bu örnekte, yat›r›mc›n›n baflabafl noktas›
T2,50’dir. (Kullan›m fiyat›+Ödenen prim) 5 A¤ustos 2012 tarihinde X hisse senet-
lerinin fiyat› T2,50’nin üzerinde oluflursa opsiyon sahibi bu hakk›n› kullanacak,
aksi taktirde, opsiyonu kullanamayarak ödedi¤i prim kadar zarar edecektir. Tüm
sat›n alma opsiyonlar›n›n grafi¤i ayn› olup, afla¤›daki gibidir:

Opsiyon sözleflmesinin yap›ld›¤› 5 May›s 2012 tarihinde X hisse senedinin fiyat›
T6,00’dir. Bir yat›r›mc›, bu hisse senedini T8,00 kullan›m fiyat›ndan satmak üze-
re 5 A¤ustos 2012 tarihli Avrupa tipi satma opsiyon sözleflmesi imzalam›flt›r. Bu ifl-
lem için opsiyon sat›c›s›na T0,50 prim ödemifltir. Bu örnekte, yat›r›mc›n›n baflabafl
noktas› T6,50’dir (Kullan›m fiyat›-Ödenen prim) 1 A¤ustos 2012 tarihinde X hisse
senetlerinin fiyat› T6,50’nin alt›nda kal›rsa, opsiyon sahibi bu hakk›n› kullana-
cak, aksi taktirde, opsiyonu kullanmayarak ödedi¤i prim kadar zarar edecektir.
Tüm satma opsiyonlar›n›n grafi¤i ayn› olup, afla¤›daki gibidir:
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SWAP SÖZLEfiMELER‹
Swap sözleflmeleri, taraflar›n belirli bir süre boyunca belirli miktarlarda ödeme
yükümlülüklerini birbirleriyle takas etmeleri ifllemidir. Swap ifllemleri farkl› kuru-
lufllar›n farkl› finansal piyasalardaki, farkl› kredi de¤erliliklerine ba¤l› olarak, fark-
l› kredi flartlar›yla karfl› karfl›ya kalmalar› ve bu farkl›l›klardan yararlanmalar›d›r. Fi-
nansal piyasalar›n kurumsal ve yap›sal aç›dan farkl›l›k göstermeleri swap ifllemle-
rinden yararlanma olanaklar›n› art›rmaktad›r. Swap sözleflmeleri bir borçlanma ve-
ya yat›r›m yöntemi olmay›p sadece mevcut borçlar›n veya yat›r›mlar›n nakit ak›m-
lar›n› de¤ifltirmeye yarayan finansal araçlard›r.

Swap sözleflmeleri ile iflletmeler, düflük maliyetli finansman bulmak, yüksek
getirili varl›klar elde etmek, faiz ve döviz riskine karfl› korunmak, k›sa vadeli ak-
tif/pasif yönetim stratejilerini tamamlamak, arac›l›k ücreti elde etmek ve spekülas-
yon yapmak gibi de¤iflik amaçlar› hedefleyebilmektedirler. Ayn› zamanda swap
sözleflmeleri kâr elde etmek veya varl›k ya da yükümlülükleri riskten korumak
amac›yla da kullan›labilmektedir.

Swap iflleminin yap›lmas›na flu farkl›l›klar neden olabilmektedir :
• Belirli dövizlere eriflebilme yetene¤i veya eriflme güçlükleri.
• De¤iflken faizli fon sa¤layabilme yetene¤ine karfl›n sabit faizli fon sa¤lama-

da karfl›lafl›lan sorunlar.
• Belirli bir döviz üzerinden elde edilebilen ihracat ve di¤er kredilerin varl›¤›

ve fakl› bir döviz cinsinden fon edinme zorunlulu¤u.
• Belirli bir piyasada birincil borçlanma için gerekli likiditenin bulunmamas›.
• Baz› piyasalarda eriflilen vadelerin k›sal›¤›.
• Taraflar›n farkl› finans piyasalar›nda farkl› kredi de¤erliliklerine sahip olma-

lar›.
• Farkl› finansal piyasalarda kurumsal ve yap›sal fakl›l›klar›n bulunmas›.
Swap sözleflmeleri türev araç olmalar›n›n yan›nda ayn› zamanda bir para piya-

sas› arac›d›r. Ancak swap sözleflmeleri, sermaye piyasas› araçlar›n› da referans var-
l›k olarak kullanabilirler ve standart sözleflmeler olmamalar›ndan dolay› organize
bir piyasada de¤il, tezgahüstü piyasalarda ifllem görürler. Swap sözleflmelerinin
ikinci el piyasas› da bulunmamaktad›r.

En yayg›n kullan›lan swap sözleflmeleri, faiz oran›, döviz swap sözleflmeleridir.
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zaman aral›¤›nda takas
etmeleri ifllemi.



Faiz Oran› Swap Sözleflmeleri
Faiz oran› swap sözleflmesi, taraflar›n belirli bir süre zarf›nda faiz ödemelerini veya
faiz gelirlerini birbirleriyle de¤ifltirdikleri vadeli bir ifllem çeflididir. Faiz ödemeleri-
nin el de¤ifltirdi¤i sözleflmelere borç swap› (liability swap), faiz gelirlerinin el de¤ifl-
tirdi¤i sözleflmelere de varl›k swap› (asset swap) ad› verilir. Yayg›n kullan›m› nede-
niyle faiz swap› denilince genellikle borç swap› sözleflmeleri anlafl›lmaktad›r.

Faiz swap ifllemlerinde taraflardan biri önceden belirlenmifl sabit faiz oran›ndan
borçlanmak isterken di¤er taraf de¤iflken faiz oran›ndan borçlanmak istemektedir.
Bu swap sözleflmesinin taraflar› genelde “sabit faizi ödeyen” ve “sabit faizi alan”
olarak an›l›r. Sabit faizi ödeyen taraf›n pozisyonu sabit getirili menkul k›ymette k›-
sa, de¤iflken getirili menkul k›ymette uzun pozisyonu bulunan bir yat›r›mc›n›n po-
zisyonuna benzer. Ayn› flekilde sabit faizi alan taraf ise sabit getirili menkul k›y-
mette uzun, de¤iflken getirili menkul k›ymette k›sa pozisyona sahip bir yat›r›mc›-
n›n nakit ak›fl›n› elde eder. Bu sözleflmelerdeki faiz oranlar›, taraflar›n kredi itibar-
lar›na göre de¤iflim göstermektedir. Sabit faiz oran› genel olarak tahvil, hazine bo-
nosu gibi sabit getirili menkul k›ymetlere uygulanan faiz oranlar›na dayand›r›larak
belirlenmektedir. Bu ödemelerde kullan›lan de¤iflken faiz oranlar› ise genellikle LI-
BOR (London Interbank Offer Rate) veya LIBOR’a dayal›, örne¤in LIBOR+%2, bir
baflka faiz oran›d›r. 

Swap sözleflmelerinin büyüklükleri ve vadeleri konusunda herhangi bir k›s›tla-
ma bulunmamaktad›r. Ancak, daha büyük nominal de¤erli ve daha uzun vadeli
sözleflmeler likit olmad›klar› için çok fazla tercih edilmemektedir.

A ve B iflletmeleri T10.000  tutar›nda 6 ay vadeli borçlanmak istemektedirler. fiir-
ketlerin kredi notlar› ve kendilerine sunulan faiz oranlar› flöyledir:

A iflletmesi sabit faiz oran› ile borçlanmak isterken, B iflletmesi LIBOR’a ba¤l›
dalgal› faiz oran›ndan borçlanmak istemektedir. A iflletmesi %5 faizle borçlanm›fl
ve LIBOR ödemesi yaparak swap ifllemine girmifltir. B iflletmesi ise LIBOR+0,75 de-
¤iflken faizle borçlanm›fl ve swap ifllemi yaparak, %5,15 faiz ödemeyi kabul etmifl-
tir. Bu iflleme arac›l›k eden banka ise %0,05 komisyon alacakt›r.

Kredi Notu Sabit Faiz De¤iflken Faiz

A ‹flletmesi AAA %5 LIBOR+%0,25

B ‹flletmesi BBB %6,20 LIBOR+%0,75
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A ‹flletmesi
(AAA) LIBOR

Finansal
Arac› LIBOR

B ‹flletmesi
(BBB)

%5,10 %5,15

LIBOR+%0,75%5

Sabit Faizle
Borç Veren

De¤iflken Faizle
Borç Veren



A iflletmesi %5 faiz ödemifl, %5,10 faiz alm›flt›r. Bu ifllemden tasarrufu %0,10’dur.
LIBOR+%0,25 ödemesi gerekirken LIBOR ödemifltir. Bu ifllemden de tasarrufu
%0,25’dir. Bu durumda toplam tasarrufu %0,35’tir.

B iflletmesi LIBOR+%0,75 ödemifl, LIBOR alm›flt›r. Bu ifllemden maliyeti %0,75’tir.
Sabit faizle borçlansayd›, %6,20 ödeyecekti. Ancak %5,15 ödemifltir. Bu ifllemden
tasarrufu %1,05’dir. Bu durumda toplam tasarrufu (%1,05-%0,75) %0,30’dur.

Görüldü¤ü üzere her 3 taraf da kâr etmifltir. A iflletmesinin kâr› di¤erlerine gö-
re daha fazlad›r. Bunun sebebi A iflletmesinin hem sabit hem de de¤iflken faizle
borçlanmada B iflletmesine göre daha avantajl› konumu nedeniyle swap ifllemin-
den do¤an toplam kâr›n bölüflümünde pazarl›k gücünün fazla olufludur.

Faiz Swap Sözleflmelerinin Kullan›m Nedenleri
Faiz Riskinin Yönetimi: Faiz swap sözleflmeleriyle firmalar, de¤iflken faiz oran›n›n
belirsizli¤inden kaynaklanan risklerden korunarak faiz ödemelerini de¤iflken faiz-
den sabit faize çevirebilirler.

Alternatif Finansman Olana¤›: Firmalar tahvil ve bono piyasalar›ndan finans-
man sa¤layamad›klar› için veya daha düflük maliyetli olmas› sebebiyle finansal ku-
rulufllardan de¤iflken faiz üzerinden kredi kullanmak durumunda kalabilir. Bu du-
rumda de¤iflken faiz riskini tafl›mak istemeyen firmalar de¤iflken faiz üzerinden
gerçeklefltirece¤i yükümlülü¤ünü bir swap sözleflmesiyle sabit faize çevirebilir.

Faiz Ödeme ve Gelirleri ‹le Borç Stokunun Yeniden Yap›land›rma Olana¤›: Fir-
malar›n veya finansal kurulufllar›n hazine yetkilileri mevcut borç stokunu de¤ifltir-
meksizin swap ifllemleriyle sabit ve de¤iflken oranl› faiz ödemelerini ve toplam
içindeki paylar›n› de¤ifltirebilir. Yat›r›mc›lar ayr›ca swap sözleflmeleri yard›m›yla
faiz ödemelerine veya gelirlerine esas teflkil eden göstergeyi mevcut yap›ya do-
kunmadan de¤ifltirebilirler.

Para Swap Sözleflmeleri
Para swap sözleflmeleri iki taraf aras›nda düzenlenen farkl› para birimleri cinsin-
den ifade edilen faiz yükümlülüklerinin veya gelirlerinin de¤ifltirilmesini konu alan
yasal sözleflmelerdir. Para swap› bir geri sat›n alma anlaflmas›d›r. Bu anlaflmada ta-
raflardan biri belirlenen tutarda bir yabanc› paray› belirlenen bir döviz kuru üze-
rinden satar. Ancak bu sat›fl, sat›c›n›n söz konusu yabanc› paray›, önceden belirle-
nen bir kur üzerinden gelecekte belirli bir tarihte geri sat›n almay› kabul etmesi ko-
fluluyla gerçeklefltirilir. Faiz swap sözleflmelerinden farkl› olarak vade bafl›nda ve
sonunda nominal de¤erler el de¤ifltirir. Ancak, baz› para swap sözleflmelerinde no-
minal de¤er sadece vade sonunda son faiz ödemesiyle beraber el de¤ifltirebilir.

Para swap sözleflmelerinde üç temel aflama bulunmaktad›r:
• Farkl› paralara ihtiyaç duyan iki borçlu anapara tutarlar›n› de¤ifltirirler.
• Swap sözleflmesi süresince faiz ödemeleri de¤ifltirilir.
• Sözleflme sonunda anaparalar iade edilir. 

Para swap sözleflmelerinde faiz istenilen para cinsinden belirlenebilir mi?

Para swap ifllemleri faiz swap› ifllemlerine göre daha eski olmas›na karfl›n piya-
sas› çok fazla geliflmemifltir. Para swap sözleflmeleri genellikle en az 2 en çok 10
y›l için yap›l›r. En fazla ifllem gören vade 5 y›ld›r. Para swap sözleflmelerinin nomi-
nal de¤eri 3- 5 milyon ABD dolar› aras›nda de¤iflir.

216 Finansal  Yönet im-I I

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

5



A iflletmesi ile B iflletmesi para swap› sözleflmesi düzenlemifllerdir. ‹flletmelerin do-
lar ve euro borçlanma maliyetleri afla¤›daki gibidir:

A iflletmesi hem dolar hem de euro cinsinden borçlanmada B iflletmesine göre
daha avantajl›d›r. A ve B iflletmelerine önerilen faiz oranlar› aras›ndaki fark, her iki
piyasada da ayn› de¤ildir. B flirketinin dolar piyasas›nda %3 oran›nda daha fazla fa-
iz ödemesi gerekirken, Euro piyasas›nda bu oran %0,4 olmaktad›r. A iflletmesi do-
lar üzerinden, B iflletmesi ise euro üzerinden yani daha avantajl› olduklar› para cin-
sinen borçlan›rlar. A ve B iflletmelerinin yapt›klar› swap anlaflmas› ile A iflletmesi-
nin borcu euroya, B iflletmesinin borcu da dolar borcuna dönüflür.

Yap›lan swap anlaflmas›na göre, A iflletmesi dolar cinsinden borçlanacak, finan-
sal arac› vas›tas›yla borcunu euroya çevirecektir. Ald›¤› euroya karfl›l›k finansal
arac›ya euro için %10,6 faiz ödeyecektir. 

B iflletmesi euro cinsinden borçlanacak, finansal arac› vas›tas›yla borcunu dola-
ra çevirecektir. Ald›¤› dolara karfl›l›k finansal arac›ya dolar için %9 faiz ödeyecektir.

Finansal arac› ise A iflletmesine ald›¤› dolar için %7, B iflletmesine ald›¤› euro
için %12 faiz ödeyecektir. 

A ‹flletmesi B ‹flletmesi

Do¤rudan Borçlanma Maliyeti

Euro %11,6 %12

Dolar %7 %10

Gerçek Maliyet

Euro -%10,6 +%12-%12

Dolar +%7-%7 -%9

Tasarruf %1 Euro %1 Dolar

Dolar Euro

A ‹flletmesi %7 %11,6

B ‹flletmesi %10 %12
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A ‹flletmesi
%10,6 Euro

Finansal
Arac› B ‹flletmesi

%7 Dolar

Sabit Faizle
Borç Veren

De¤iflken Faizle
Borç Veren

%7 Dolar

%12 Euro

%9  Dolar

%12 Euro

Tablo 8.3



A iflletmesi do¤rudan euroyla borçlanmaya göre %1, B iflletmesi de do¤rudan
dolarla borçlanmaya göre %1 tasarruf sa¤lam›flt›r.

Swap iflleminde faiz ve anaparalar›n de¤iflimi finansal arac› vas›tas›yla gerçek-
lefltirilmektedir. Finansal arac› her iki tarafa da faiz ödemesi yapmakta, buna kar-
fl›l›k arac›l›k yapm›fl oldu¤u dövizler üzerinden de faiz gelir elde etmektedir. Bu ifl-
lemde finansal arac› dolar için %9 faiz alm›fl, %7 faiz ödemifltir. Bankan›n geliri
%2’dir. Banka euro için %10,6 faiz alm›fl, %12 faiz ödemifltir. Bankan›n kayb›
%1,4’dür. Finansal arac›n›n net kazanc› %0,6 olmaktad›r. 

Para Swap Sözleflmelerinin Kullan›m Nedenleri
Kur Riski Yönetimi: Para swap sözleflmeleri, baflka bir ülkenin para birimi cinsin-
den yarat›lm›fl olan borç veya alacaklar› aksi istikamette bir nakit ak›fl›yla kur ris-
kinden korumak amac›yla yap›l›r.

Düflük Fon Maliyeti: Baflka bir para biriminden borçlan›p, sonras›nda para swap
sözleflmesi düzenleyerek bir yat›r›mc› daha düflük maliyetli fon temin edebilir.

Piyasalara Eriflim ve Farkl› Para Biriminde Nakit Ak›fl›: Para swap sözleflmele-
rinin di¤er kullan›m nedenleri aras›nda, düflük kredi derecelendirmesi nedeniyle
baz› piyasalara eriflim olana¤› bulamayan firma veya kurulufllar›n, bu olana¤› bu-
labildikleri yerde kaynak yarat›p, para swap› ifllemleriyle giremedikleri piyasalara
eriflim imkan›na kavuflmas› ile yap›lan yat›r›mlar›n getirilerinin baflka bir para biri-
mine çevrilebilmesi say›labilir.

Swap Sözleflmelerinin Avantaj ve Dezavantajlar›
Swap sözleflmelerinin en önemli avanaj› ifllemi yapan taraflar›n borçlanma maliye-
tini azaltmas› ve sermaye maliyetini düflürmesidir.

Swaplar›n bir di¤er avantaj› ise de¤iflken oranl› faizi, sabit oranl› faize çevirerek
riski azaltmas›d›r. Yine para swaplar›nda taraflar anlaflma sonunda geçerli kuru bil-
diklerinden döviz riskine karfl› korunmaktad›rlar.

Swap ifllemleri ayn› zamanda, flirketlerin aktif ve pasif mevcutlar›n›n korunma-
s› için de kullan›labilir. Döviz kurlar›ndaki de¤iflmeler, ulusal para birimi üzerin-
den borçlar› olan çok uluslu flirketlerin beklenen kazançlar›n› azaltabilmektedir.
Bu iflletmeler para swaplar›n› kullanarak borçlar›n› ve alacaklar›n› döviz kuru ris-
kine karfl› koruyabilirler.

Swap iflleminde iki temel risk söz konusudur. Bunlardan biri piyasa riskidir. Fa-
iz oranlar›n›n ya da döviz kurlar›n›n de¤iflmesi sonucunda, swap ifllemi finansal
arac› için negatif hale gelebilir. Bir di¤er risk ise kredi riskidir. Bu risk, swap iflle-
mine giren taraflar›n ödeme güçlü¤üne düflmeleri durumunda ortaya ç›kmaktad›r.
Bu durumda finansal arac› için swap iflleminin bir bölümü veya tamam› de¤ersiz
hale gelmektedir.
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Türev ürün piyasalar›n› ve türev ürün kavram›-

n› tan›mlamak.

Türev piyasalar, ilerideki bir tarihte teslimat› ve-
ya nakit uzlaflmas› yap›lmak üzere herhangi bir
mal›n veya finansal arac›n, bugünden al›m sat›-
m›n›n yap›ld›¤› piyasalard›r. Türev ürünler, riski
transfer etmek amac›yla kullan›lan ve de¤eri bir
baflka finansal varl›¤›n de¤erine dayal› olan fi-
nansal varl›klard›r. Temel türev ürünler forward,
future, opsiyon ve swaplar olarak s›ralan›rken
bununla birlikte faiz oranlar›, döviz kurlar›, bor-
sa endeksi, hisse senedi ve mal fiyatlar›na ba¤l›
çok say›da üründen söz edebiliriz. Söz konusu
ürünler organize borsalarda ifllem görebilecekle-
ri gibi banka ile müflterileri aras›nda tezgah üstü
düzeyde de al›n›p sat›labilmektedir.

Türev ürünlerin kullan›m amaçlar›n› ve özellik-

lerini aç›klamak.

Türev ürünler genellikle spekülasyon, arbitraj ve
riskten korunma (hedging) olmak üzere üç ge-
nel amaçla kullan›mlaktad›r. Spekülasyon amaç-
l› ifllemlerde, yat›r›mc›lar sözleflmeleri piyasada
ortaya ç›kmas› muhtemel fiyat de¤iflimlerinin yö-
nünü do¤ru olarak tahmin edip kar elde etmek
amac›yla al›p satmaktad›rlar. Arbitraj ifllemlerin-
de, yat›r›mc›lar herhengi bir risk üstlenmeksizin,
fiyat veya faiz hadlerinde oluflan dengesizlikler-
den yararlanarak her flartta belli bir kâr› garanti
etmeyi amaçlamaktad›rlar. Riskten korunma
(hedging) amaçl› ifllemler, mevcut ya da gele-
cekte olabilecek risklerin azalt›lmas› amac›yla tü-
rev ürünlerin kullan›lmas›d›r. 
Türev ürünler korunma arac› olarak kullan›labi-
lirler. Piyasa etkinli¤ini artt›r›rlar. Türev piyasa-
larda ifllem spot piyasalara göre genelde daha
düflüktür, dolay›s›yla yat›r›mc›lar›n maliyeti daha
azd›r. Türev piyasalar, spot piyasan›n daha likit
olmas›n› sa¤lar. Az sermaye ile pozisyon almak
mümkündür.

Forward ve Futures sözleflmelerinin farklar›n›

anlamak.

Forward sözleflmeler, herhangi bir varl›¤›n(dö-
viz, faiz, tar›msal veya metalurjik ürün) vadesi,
fiyat› ve miktar›n›n bugünden belirlenerek ileri
bir tarihte teslimini öngören sözleflmelerdir. For-
ward sözleflmelerde, sözleflmeye konu olan var-
l›¤› belirlenen tarihte ve belirlenen fiyattan sat›n
almakla yükümlü olan taraf uzun pozisyon (long
position) alm›fl olur. Ürünü teslimat vadesi geldi-
¤inde belirlenen fiyat ve miktarda satmakla yü-
kümlü olan taraf ise k›sa pozisyon (short positi-
on) alm›fl olmaktad›r. Forward sözleflmeler, mer-
kezi bir pazar yeri olmayan ve bankalarla müflte-
rileri aras›nda gerçekleflen ifllemlerdir. Forward
sözleflmeler, standart sözleflmeler de¤ildir. Söz-
leflme taraflar›, mal ile ilgili tüm ayr›nt›lar› ser-
bestçe belirler. Forward sözleflmelerin taraflar›,
birbirlerini çok iyi tan›yan ve birbirlerine güve-
nen kiflilerdir. 
Futures sözleflmeler, belli nitelikteki ve miktar-
daki bir varl›¤›n, gelecekte belirlenmifl bir tarihte
ve belirlenmifl bir fiyattan al›m ya da sat›m›n› dü-
zenleyen anlaflmalar olarak tan›mlanabilir. Futu-
res sözleflmeleri organize borsalarda al›n›p sat›-
l›rlar. Futures sözleflmelerinde, sözleflmeye konu
olan varl›¤›n özellikleri, miktar›, vadesi standart-
laflt›r›lm›flt›r. Futures sözleflmenin fiyat›, anlaflma-
n›n yap›ld›¤› tarihte belirlenir. Future piyasalar
takas odas› (clearinghouse) denilen organizasyo-
na sahiptir. Futures sözleflmelerde, günlük he-
saplaflma ve teminat sistemi vard›r. 

Opsiyon sözleflmelerinin özelliklerini s›ralamak.

Opsiyon sözleflmesi, belli bir vadeye kadar (ve-
ya belirli bir vadede), opsiyona dayanak varl›k
oluflturan belli miktardaki bir varl›¤› belli bir fi-
yattan (kullan›m fiyat›) alma ya da satma hakk›-
n›, belli bir prim karfl›l›¤›nda opsiyonu sat›n alan
kifliye (buyer,holder) veren ancak zorunlu tut-
mayan, buna karfl›n opsiyonun sat›c›s›n› (sel-
ler,writer) al›c› taraf›ndan talep edilmesi halinde
satmaya zorunlu tutan sözleflmedir. Opsiyon al›-
c›s›, opsiyon kullanma hakk›na sahipken opsi-
yon sat›c›s›, opsiyonun gerekliliklerini yerine ge-
tirmek yükümlülü¤ündedir. Sahibine belli bir va-
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deye kadar veya vadede, opsiyona dayanak olufl-
turan belli miktardaki varl›¤›, belirli bir fiyattan
alma hakk› veren opsiyon sözleflmesi sat›n alma
opsiyonu olarak tan›mlan›r. Satma opsiyonu ise
sahibine belli bir vadeye kadar veya vadede, op-
siyona dayanak oluflturan belli miktardaki varl›-
¤›, belirli bir fiyattan satma hakk› veren opsiyon
sözleflmesidir. 

Swap sözleflmelerinin özelliklerini aç›klamak.

Swap sözleflmeleri, taraflar›n belirli bir süre bo-
yunca belirli miktarlarda ödeme yükümlülükleri-
ni birbirleriyle takas etmeleri ifllemidir. En yayg›n
kullan›lan swap sözleflmeleri, faiz oran›, döviz
swap sözleflmeleridir. Faiz oran› swap sözleflme-
si, taraflar›n belirli bir süre zarf›nda faiz ödeme-
lerini veya faiz gelirlerini birbirleriyle de¤ifltirdik-
leri vadeli bir ifllem çeflididir. Para swap sözlefl-
meleri iki taraf aras›nda düzenlenen farkl› para
birimleri cinsinden ifade edilen faiz yükümlülük-
lerinin veya gelirlerinin de¤ifltirilmesini konu alan
yasal sözleflmelerdir. 

5
N
A M A Ç



2218.  Ünite  -  Türev Ürünler

1. Mevcut ya da gelecekte olabilecek risklerin azalt›l-
mas› amac›yla türev ürünlerin kullan›lmas› afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Arbitraj
b. Spekülasyon
c. Riskten korunma
d. Manipülasyon
e. Aç›¤a sat›fl

2. Forward sözleflmelerle ilgili afla¤›daki bilgilerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Sözleflmenin gerçekleflme tarihine kadar, tarafla-
r›n birbirine ödeme yapmas› söz konusu de¤ildir.

b. Forward sözleflmelerin ikincil piyasas› bulunma-
maktad›r. 

c. Forward sözleflmeler üçüncü kiflilere devredilemez.
d. Forward sözleflmeler standart sözleflmelerdir.
e. Merkezi bir pazar yeri olmayan ve bankalarla

müflterileri aras›nda gerçekleflen ifllemlerdir. 

3. A¤ustos 2012 tarihinde elinde T5000 de¤erinde bu¤-
day sto¤u bulunan bir üretici, Aral›k 2012’de bu¤day fi-
yatlar›n›n düflmesine karfl› kendini korumak istemekte-
dir. Bunun için afla¤›daki ifllemlerden hangisini yapma-
l›d›r?

a. Futures bu¤day kontrat›n› satmak
b. Futures bu¤day kontrat›n› almak
c. Swap ifllemi yapmak
d. Forward faiz sözleflmesi almak
e. Forward faiz sözleflmesi satmak

4. Futures sözleflmelerle ilgili afla¤›daki bilgilerden han-
gisi yanl›flt›r?

a. Bir varl›¤› gelecek bir tarihte belirli bir fiyattan
almak veya satmak üzere yap›lan anlaflmalard›r.

b. Futures sözleflmeleri organize borsalarda al›n›p
sat›l›rlar.

c. Futures sözleflmeleri standartlaflt›r›lm›flt›r. 
d. Futures sözleflmeler üçüncü kiflilere devredilemez.
e. Future piyasalar takas odas› (clearinghouse) de-

nilen organizasyona sahiptir.

5. Afla¤›dakilerden hangisi opsiyon konusu varl›¤› be-
lirli bir kullan›m fiyat›ndan sat›n alma hakk›na sahiptir?

a. Sat›n alma opsiyonu al›c›s›
b. Sat›m opsiyonu al›c›s›
c. Sat›n alma opsiyonu sat›c›s›
d. Sat›m opsiyonu sat›c›s›
e. Opsiyon sat›c›s›

6. Afla¤›daki durumlardan hangisinde opsiyon kârda
olmaktad›r?

a. Sat›n alma opsiyonunda, opsiyonun ba¤l› oldu-
¤u varl›¤›n piyasa fiyat› kullan›m fiyat›ndan dü-
flük oldu¤u durumda

b. Satma opsiyonunda, opsiyonun ba¤l› oldu¤u
varl›¤›n piyasa fiyat› kullan›m fiyat›n›n alt›nda
oldu¤u durumda

c. Sat›n alma opsiyonunda, opsiyonun ba¤l› oldu-
¤u varl›¤›n piyasa fiyat› kullan›m fiyat›na eflit ol-
du¤u durumda

d. Satma opsiyonunda, opsiyonun ba¤l› oldu¤u
varl›¤›n piyasa fiyat› kullan›m fiyat›na eflit oldu-
¤u durumda

e. Sat›n alma opsiyonunda, opsiyonun ba¤l› oldu-
¤u varl›¤›n piyasa fiyat› kullan›m fiyat›n›n alt›n-
da oldu¤u durumda

7. Afla¤›dakilerden hangisi Belirli miktarda bir varl›¤›,
bugünden belirlenen bir fiyattan, yaln›zca vadesinde
satma hakk› veren opsiyon sözleflmesidir?

a. Amerikan tipi sat›n alma opsiyonu
b. Amerikan tipi satma opsiyonu
c. Avrupa tipi sat›n alma opsiyonu
d. Avrupa tipi satma opsiyonu
e. Sat›n alma opsiyonu

8. Afla¤›dakilerden hangisi swap iflleminin yap›lmas›na
neden olan farkl›l›klardan biri de¤ildir? 

a. Belirli dövizlere eriflebilme yetene¤i veya erifl-
me güçlükleri

b. De¤iflken faizli fon sa¤layabilme yetene¤ine kar-
fl›n sabit faizli fon sa¤lamada karfl›lafl›lan sorunlar

c. Belirli bir piyasada birincil borçlanma için ge-
rekli likiditenin bulunmamas›

d. Baz› piyasalarda eriflilen vadelerin k›sal›¤›
e. Taraflar›n farkl› finans piyasalar›nda ayn› kredi

de¤erliliklerine sahip olmalar›

Kendimizi S›nayal›m
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9. I. Taraflar›n belirli bir süre boyunca belirli miktarlar-
da ödeme yükümlülüklerini birbirleriyle takas etmeleri
ifllemidir.
II. Bir borçlanma veya yat›r›m yöntemi olmay›p sadece
mevcut borçlar›n veya yat›r›mlar›n nakit ak›mlar›n› de-
¤ifltirmeye yarayan finansal araçlard›r.
III. Standart sözleflmelerdir. 
IV. Organize bir piyasada de¤il, tezgahüstü piyasalarda
ifllem görürler.
Swap sözleflmeleri ile ilgili yukar›daki bilgilerden han-
gisi veya hangileri do¤rudur?

a. I ve IV
b. I, II, III
c. I ve III
d. I, III, IV
e. I,II, IV

10. Para swap sözleflmeleri ile ilgili afla¤›daki ifadeler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. ‹ki taraf aras›nda düzenlenen ayn› para birimi
cinsinden faiz yükümlülüklerinin veya gelirleri-
nin de¤ifltirilmesini konu alan yasal sözleflmeler-
dir.

b. Para swap› bir geri sat›n alma anlaflmas›d›r. 
c. Vade bafl›nda ve sonunda nominal de¤erler el

de¤ifltirir.
d. Swap sözleflmesi süresince faiz ödemeleri de¤ifl-

tirilir.
e. Para swap sözleflmeleri genellikle en az 2 en

çok 10 y›l için yap›l›r.
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TÜREV ÜRÜNLER‹N KARMAfiIK DO⁄ASI YEN‹ B‹R

KR‹Z YARATIR MI?

Hakan OSMANO⁄LU / Türkiye ‹fl Bankas› Afi ‹ç Kon-
trol Bölümü II. Müdür 40 y›ldan uzun süredir global ve
özellikle de yükselen piyasalara yat›r›m›n dünyadaki en
önemli isimlerinden say›lan Mark Mobius, geçen hafta
yeni bir finansal krizin kap›da oldu¤unu söyledi. Siya-
sal ortamdaki belirsizliklerin ekonomik belirsizlikleri
bast›rd›¤› bir dönemde Mobius’un söylediklerine pek
kulak veren olmad› elbette. Mobius, türev yat›r›m araç-
lar›n›n toplam de¤erinin global gayri safi has›lay› aflt›¤›-
n›, bunun Lehman Brothers’›n bat›fl›n›n yaratt›¤› domi-
no etkisiyle birlikte derin bir krize neden oldu¤unu ve
bugün hala krize sebep olan etmenlerin çözüme kavufl-
turulmad›¤›n› söylüyordu.
Mobius’un sözünü etti¤i türev ürünler bugün tüm glo-
bal finansal sistemi tehdit eder bir büyüklü¤e ulaflm›fl-
t›r. Hiç kimse türev araçlar›n toplam de¤erinin ne oldu-
¤unu tam olarak öngörememektedir. Uluslararas› Öde-
meler Bankas› (BIS) rakamlar›na göre 600 trilyon dolar
olan büyüklük, di¤er tezgah üstü ifllemler de dikkate
al›nd›¤›nda 2.5 trilyon dolar seviyelerine ulaflabilece¤i
tahmin edilmektedir. Global gayri safi has›la ise 2010
y›l›nda 63 trilyon dolar olarak belirlenmifltir. Görüldü¤ü
gibi türev ürünlerin toplam de¤erinin, BIS taraf›ndan
yay›nlanan resmi rakamlar ile bile k›yasland›¤›nda glo-
bal has›lan›n on kat›na yaklaflt›¤› görülmektedir. Öte
yandan dünyadaki büyük borsalarda kote hisse senet-
lerinin de¤erinin ise türev ürünlere k›yasla sadece 50
trilyon dolar oldu¤u hesaplanmaktad›r.
Türev ürünlerin ne oldu¤u konusunda halk›n büyük
bir ço¤unlu¤unun bilgisi maalesef bulunmuyor. Ülke
ekonomilerini yöneten politiklerin ve hatta ekonomiyi
yönetenlerin bile türev ürünler hakk›nda çok fley bil-
medikleri ortada. Bu, türev ürünlerin karmafl›k do¤as›n-
dan kaynaklanmaktad›r bir ölçüde.
Türev ürünler, getirisi baflka bir k›ymetin getirisine ba¤-
lanm›fl, yani baflka bir k›ymetin getirisinden türetilmifl
mali araçlard›r. Türev ürünlerin kendi de¤eri yoktur.
Bir yan sözleflmedirler asl›nda; riskten korunmak ve za-
rarlar› sigorta etmeye yarayan.
Fakat türevlerin sadece bir hedge enstrüman› olarak kul-
lan›ld›¤› dönemler çok gerilerde kalm›flt›r. Japonya’daki
pirinç borsas›nda ilk örnekleri 18. yüzy›lda görülen tü-
revler bugün art›k tamamen spekülatif amaçlar için kul-
lan›larak kâr elde etmenin en kolay yolu olarak görül-

mektedirler. Global finansal sistem akla gelebilecek her
fley üzerine bahislerin (finansal ifadesiyle türev ürünle-
rin) oynand›¤› bir casino haline dönüflme e¤ilimindedir.
Lehman’›n iflas›ndan sonra kasalar›ndan 20 milyon do-
lar tutar›nda uranyum ç›kmas› san›yoruz bu durumun
en çarp›c› örneklerinden biri olarak y›llarca hat›rlana-
cakt›r. Fiziki takas gerektiren bir uranyum kontrat›n›n
sonucunda bir bankan›n kasalar›na fiziki uranyumun
girmesi gerçekten ak›l alacak bir durum de¤ildir.
Neredeyse tamam›na yak›n› organize olmayan piyasa-
larda ifllem gören türevlerin bu noktaya gelmesinde
2000’li y›llardan sonra uygulanan para politikalar›n›n
önemli etkisi bulunmaktad›r. “Ucuz para-ucuz kredi”
modelli büyüme anlay›fl›, finansal kurulufllar›n ve özel-
likle bankalar›n aktiflerini fliflirirken, ayn› zamanda ma-
ruz kald›klar› riskleri de artt›rmaya bafllam›flt›. Özserma-
yelerin kompanse etmekte yetiflemeyecekleri bir h›zla
fliflen aktifler, finansal kurulufllar› yeni aray›fllara zorlad›.
Büyüyen aktiflerin yaratt›¤› kredi riski bir flekilde hed-
ge edilmeliydi. Global finansal sistem öyle h›zl› hareket
ediyordu ki, düzenlemelerin ve otoritelerin buna yetifl-
mesi imkans›zd›. ‹flte bu dönemde, türev ürünler deni-
len ve fiyat› ba¤l› oldu¤u varl›¤a göre de¤iflim gösteren
finansal kontratlar can simidi gibi yetiflti. Finansal ku-
rumlar›n risklerini önlemek üzere seri bir flekilde tasar-
lanan bu ürünler, gerek düzenlemeler, gerekse organi-
ze ifllem piyasalar› oluflturulmadan herkes taraf›ndan
h›zla kabul gördü. 
Burada bir konuya aç›kl›k getirmek yerinde olacakt›r.
Organize olmayan piyasalarda yap›lan ifllemler, karfl›
taraflar› kadar güvenilirdir. Resmi bir borsas› olmayan,
teminats›z hesaplar üzerinden al›n›p sat›lan ve merkezi
bir takas garantisi içermeyen tezgah üstü denilen bu pi-
yasalarda yap›lan ifllemler, taraflar›n yükümlülüklerini
yerine getirmemesi durumunda sekteye u¤ramaktad›r.
Bu dezavantaja ra¤men türev ürünler adeta bir kurtar›c›
olarak düflünülüyordu. Ta ki, Lehman Brothers’›n iflas›na
kadar. Bankan›n iflas›, CDS’lerin geri ödenmesini gerekti-
riyordu ki, bu gerçekten baflta hesaplanmam›fl bir fleydi.
CDS’ler kredileri sigorta eden bir çeflit garanti sözlefl-
mesidirler. Yani yat›r›mc›n›n elindeki tahvili (veya her-
hangi bir kredi enstrüman›n›) vadesinde, ihraç eden
kurulufl geri ödemezse ve yat›r›mc› baflta bu olas›l›¤›
düflünerek CDS sat›n ald›ysa, tahvil tutar› kadar yat›r›-
m›n› CDS’i satan kurulufltan geri alabilir.
Lehman için de böyle olaca¤› düflünülüyordu. Piyasa

Yaflam›n ‹çinden

“



224 Finansal  Yönet im-I I

da 400 milyar dolar tutar›nda Lehman üzerine yaz›lm›fl
CDS vard›. ‹hraç eden kurulufllar her 100 dolardan an-
cak 91 dolar›n› ödeyebileceklerini baflta belirtmifllerdi.
Sonras›nda ise hangi yat›r›mc›n›n ne kadar tahsil ede-
bildi¤i bir daha aç›klanmad›. 
Sigorta devi AIG’yi de çöküfle götüren CDS’ler olmufltu.
Bir ifltirakinin ihraç etti¤i 18 milyar dolardan fazla kontrat›
ödemek zorunda kalmas› devletin AIG’ye 85 milyar dolar-
l›k müdahalesine kadar uzanan süreci bafllatan ad›md›.
Bugün hedge fonlar›n ve büyük bankalar›n baflrolünde
ilerleyen türev ürünler piyasas› o kadar karmafl›k ve tek-
nik bir alan durumuna gelmifltir ki önde gelen ekonomist-
ler ve yat›r›m bankac›lar› bile sistemin karmafl›kl›¤›n› ta-
mam›yla çözümleyememektedirler. Türev ürünlerle gele-
cek dönemlerde karfl› karfl›ya kal›naca¤› düflünülen mali-
yet ve kay›plar, kurumsal yat›r›mc›lar taraf›ndan daha kar-
mafl›k riskler, az anlafl›lan ve orant›s›z yükümlülükler sat›n
al›narak hedge edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu da sistemde-
ki en önemli problem olarak görünmektedir.
Türev ürünlerin bu karmafl›k do¤as›n› kaplumba¤a ile
akrep hikayesi anlat›labilir san›yorum. Yüzme bilmeyen
akrep, nehrin karfl› k›y›s›na geçmek için kaplumba¤a-
dan yard›m ister. Kaplumba¤a, bu teklife önce karfl› ç›-
kar. Çünkü akrebin yüzerken onu ›s›raca¤›ndan korkar.
Fakat akrep, kaplumba¤an›n bu düflüncesinin mant›ks›z
oldu¤unu söyler. E¤er akrep yüzerken kaplumba¤ay›
›s›r›rsa, ikisi birden suya bat›p bo¤ulacaklard›r. Neden
akrep bu riski als›n ki?.. Bu düflünce kaplumba¤an›n ak-
l›na yatar ve akrebi s›rt›na alarak karfl› k›y›ya do¤ru yüz-
meye bafllar. Fakat nehrin ortas›na gelmifllerdir ki, akrep
kaplumba¤ay› ›s›r›verir. ‹kisi birlikte batarken, kaplum-
ba¤a akrebe kendisini neden ›s›rd›¤›n› sorar. Akrebin
yan›t› flöyle olur: “Çünkü benim yarat›l›fl›m böyle!”
Türev ürünlerin karmafl›k do¤as›n›n, yat›r›mc› Warren
Buffett’›n dedi¤i “finansal kitle imha silahlar›” haline
dönüflmemesi ve Mark Mobius’un dile getirdi¤i yeni bir
finansal krizi oluflturmamas› için finansal sistem oyun-
cular›n›n hat›rdan ç›karmamas› gereken tek fley fludur:
“Bilinen tüm ekonomi kuramlar› düzgün iflleyen piya-
salar›n 2 temel özelli¤inden bahseder:
1) Arz ve talebin kesiflti¤i bir denge fiyat›.
2) Taraflar›n yükümlülükleri yerine getireceklerine da-
hil birbirlerine olan güvenleri.”

Kaynak: http://www.dunya.com/turev-urunlerin-kar-
masik-dogasi-yeni-bir-kriz-yaratir-mi-123847h.htm
(10.07.2012)

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türev Ürünlerin Kullan›m
Amaçlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Forward Sözleflmeler” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Futures Sözleflmeler” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Futures Sözleflmeler” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Opsiyon Sözleflmeleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Opsiyon Sözleflmeleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Opsiyon Sözleflmeleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Swap Sözleflmeleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Swap Sözleflmeleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Swap Sözleflmeleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Türev ürünler, ilk defa, mal piyasalar›nda uygulanm›fl-
t›r. Finansal ürünler üzerine türev piyasalar›n ortaya ç›-
k›fl› ise, 1970’li y›llar›n ortalar›ndan sonra olmufltur. Bu-
nunla beraber, finansal türev piyasalar›n ifllem hacimle-
ri, mal piyasalar›n ifllem hacimlerinden çok fazlad›r.

S›ra Sizde 2

Finansal türev ürünlerin, h›zl› geliflmesinin en önemli
nedeni, türev piyasalardaki sözleflmelerle, yat›r›mc›la-
r›n, kur, faiz oran› ve fiyat risklerine karfl› korunma ih-
tiyaçlar›d›r. Örne¤in; yat›r›mc›lar, forward ve gelecek
sözleflmeleri ile, kur, fiyat ve faiz oran› risklerine karfl›
korunabilmektedirler.

S›ra Sizde 3

Özellikle, serbest faiz politikalar›n›n uyguland›¤› ülkeler-
de, faiz forward ifllemlerinin önemli zorluklar›ndan birisi
piyasa faiz oran›n›n de¤iflik bankalarda de¤iflik oranlarda
olabilmesidir. Bu zorluk vade sonunda esas al›nacak pi-
yasa faiz oran›nda sorunlara yol açmaktad›r. Bunun d›fl›n-
da yaflanan bir di¤er zorluk da kamu iç borçlanma ihtiya-
c›n›n faiz oranlar›n› zaman içerisinde yükseltmesidir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Evet olabilir. Future piyasalarda, küçük miktarlardaki
harcamalarla büyük sözleflmeler yap›labilmesi, bu piya-
salar›n ifllem hacmini oldukça artt›rm›flt›r. Bu nedenle,
future piyasalardaki en ufak bir güvensizlik ya da her-
hangi bir arac› kuruluflun iflas› gibi bir durum, bütün
ekonomide büyük çapl› bir rahats›zl›¤›a sebep olabile-
cektir. Bu nedenle, kamunun bu piyasalar› iyi takip et-
mesi gerekmektedir. Ancak kamunun bu piyasalarda
etkinli¤ini artt›rmas› serbest piyasa ekonomisinin iste-
medi¤i bir durumdur. Bu yüzden, bu piyasalarda iç de-
netim mekanizmas›n›n ve piyasada öz düzenleme ku-
rulufllar›n›n sa¤lam temellere oturtulmas› bu sak›ncala-
r›n giderilmesi için gerekmektedir. 

S›ra Sizde 5

Para swap sözleflmelerinin sabit faiz aya¤› istenilen bir
para birimi cinsinden belirlenebilirken de¤iflken faiz
aya¤› genellikle ABD dolar› cinsinden olmaktad›r. 2 pa-
ra birimi aras›ndaki çapraz kur sözleflme düzenlenirken
taraflarca belirlenir. Para swap sözleflmelerinin her iki
aya¤›n› da de¤iflken faiz yapmak mümkündür. Ancak
bu durumda arac› olan banka veya finansal kuruluflun
kâr etme olas›l›¤› düfltü¤ü için pek tercih edilmez.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
Alpan, F. (1999). Örneklerle Futures Anlaflmalar ve

Opsiyonlar, ‹stanbul: Literatür Yay›nc›l›k. 
Aydeniz, E. fi. (2008). ‹flletmelerde Gelecek(Futures)

ve Opsiyon Sözleflmeleri ile Risk Yöntimi, ‹stan-
bul: Ar›kan Bas›mYay›n.

Ayd›n, N., Baflar, M., Coflkun, M. (2007).Finansal Yö-

netim, Eskiflehir: Genç Copy Center.
Baflo¤lu, U., Ceylan, A., Paras›z, ‹. (2009). Finans, Teo-

ri, Kurum ve Araçlar, Bursa: Ekin Bas›m Yay›n Da-
¤›t›m.

Boyle, P. ve Boyle, F. (2001). Derivaties, London: Risk
Books.

Chambers, N. (2007). Türev Piyasalar, ‹stanbul: Beta
Bas›m Yay›m.

Chance, D. M. (1995). An Introduction to

Derivetaives, USA: Dryden Press.
Coflkun, M. (2008). Sermaye Piyasalar›, Eskiflehir:

Genç Copy Center.

Coflkun, M. (1995). Risk Yönetim Arac› Olarak Opsi-

yonlar ve Risk Yönetim Stratejilerinin ‹MKB’de

Uygulanmas›, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Bas›lmam›fl Doktara Tezi. Eskiflehir. 

Erdo¤an, E. (1998). “2000’li Y›llara Do¤ru Küresellefl-

me Sürecinde Uluslararas› Ticaretin Finansman›

ve Türkiye Uygulamas›” 6. Ulusal ‹flletmecilik Kon-
gresi, Antalya.

Erdo¤an, N. (1995). Uluslararas› ‹flletmelerde Mali

Risk ve Yönetimi & Ça¤dafl Finansman Teknik-

leri (2. B), ‹stanbul: Kent Matbaac›l›k.
Ersan, ‹. (1997). Finansal Türevler, Futures&Opti-

ons&Swaps, ‹stanbul: Literatür Yay›nlar›.
Hull, J.C. (2012) Options, Futures and Other

Derivatives, England: Pearson Education Limited.
Karatepe, Y. (2000). Türev Piyasalar›, Ankara: Üniversi-

tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay›nlar›, Yay›n No: 587.
Lokman, G. TULALI M. (1995). Türev Ürünlerin Mu-

hasebelefltirilmesi Türkiye Üzerine Bir Öneri

(1. B), ‹stanbul: Türkiye Bankalar Birli¤i Yay›n No:
193. 

Paras›z, ‹. Y›ld›r›m, K. (1994). Uluslararas› Finans-

man, Bursa: Ezgi Kitabevi Yay›nlar›.
Redhead, K. (1997). Financial Derivatives: An

Introduction to Futures, Forwards, Options and

Swaps, London: Prentice Hall.
Sancak, E. (2011). Türev Finansal Araçlar Sözlü¤ü,

Ankara: Gazi Kitabevi.
Sevil, G., Baflar, M. (1999). “Yap ‹fllet Devret Modelinde

Karfl›lafl›lan Riskler ve Finansal Riskin Önlenmesin-
de Swap Tekni¤inin Kullan›lmas›”, D›fl Ticaret Der-

gisi, Say›:14, Y›l:4, Ankara. 
http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/082.pdf 
www.vob.org.tr 



226 Finansal  Yönet im-I I

Tablo 1



2278.  Ünite  -  Türev Ürünler

Tablo 2



228 Finansal  Yönet im-I I

Tablo 3



2298.  Ünite  -  Türev Ürünler

Tablo 4




