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altinci bôlùmde, genel fiyat  seviyesindeki degigiklikleri gôsterecek 
§ekilde mali tablolann duzeltilme usulleri ile mali analiz açisindan 
dùzeltilmi§ mali tablolann degeri uzerinde durulmuçtur. 

Bunun di§inda, mali analiz ile ilgili son yayinlar gozden geçi-
rilmi§ ve diger kisimlarda da gerekli degijiklikler yapilmijtir. 

Kitabin geni§letilmi§ ikinci baskisinm yapilmasi hususunda 
devamh te§vik ve tavsiyelerde bulunan, kitabi okuyup degerli ten-
kitleriyle son §eklini almasini saglayan Saym Hocam Prof.  Dr Cum-
bur Ferman'a borcum tejekkiirden de ôtedir. 

Aynca, çalijma sirasmda anlayi§ ve yardimlarini esirgemeyen 
kùrsii arkadajlanma, yeni kisimlari kisa bir zamanda daktilo eden 
Enstitûmûz Sekreteri Neclâ Giïrer'e ve kitabin itinah bir §ekilde 
basilmasini sagliyan Sevinç Matbaasi mensuplanna tejekkiirlerimi 
sunanm. 

Ankara, Mart 1970 Yiiksel KOÇ 





ÛÇÙNCt) BASKININ 

Ô N S Ô Z t ) 

Kitabin, 1970 de yapilan geni§letilmi§ baskisinm kisa zamanda 
tiikenmesi uzerine, hem teorik hem de uygulama açisindan konuyla 
ilgili bulunanlarin taleplerini sur'atle karjilayabilmek için iïçuncù 
baskinin yapilmasi yoluna gidilmi§tir. 

Kitabin ûçuncii baskisinm yapilmasi hususunda devamli te§vik-
lerde bulunan Sayin Hocam Prof.  Dr. Cumhur Ferman'a ve bu bas-
kiyi gerçekle§tiren ï§letme îktisadi ve Muhasebe Dernegi Yônetici-
lerine içten teçekkiirlerimi sunarim. 

Aynca, bu baskinin itinali bir §ekilde yapilmasini saglayan 
Sevinç Matbaasi sahibi sayin Bahri Bakan ve çah§ma arkadaglanna 
da te§ekkùr ederim. 

Kitabin konuyla ilgilenenlere yararh olmasini dilerim. 

Ankara, Çubat 1973 Yuksel KOÇ 





DÔRDtÎNCÛ BASKININ 

0 N S 0 Z t) 

Kitabin, 1973 yilinda yapilan ùçûncu baskisi, 1974 yili sonla-
rinda tiïkenmigtir. O tarihten bu yana, kitaba gôsterilen ve artan 
istemler karjisinda dorduncii baskinm yapilmasma gidilmigtir. Bôy-
lece konuyla ilgili olanlarin gereksinimi hemen kar§ilanmi§ olacaktir 
umudundayim. 

Dorduncii baskinin yapiminda gerekli olanaklari sagliyan, Ban-
ka ve Ticaret Hukuku Enstitùsii yôneticilerine, bajta Mùdiir Prof. 
Ali Bozer olmak iizere, te§ekkiirlerimi sunarim. 

Ayrica, baski ve dùzeltim ijlerinde yardimlarindan dolayi e§im 
Sabahattin Yalkin'a ve kitabin kisa zamanda basilmasini gerçek-
legtiren Sevinç Matbaasi sahibi Bahri Bakan ve çahjma arkadajlari-
na tejekkiïr ederim. 

Ankara, Temmuz 1975 Yiiksel KOÇ —YALKIN 





BEÇtNCt BASKININ ONSÔZt) 

Uzun sûreden beri dôrdùncu baskisi tiikenmij bulunan bu kita-
bin, ôgrencilerin ve ilgililerin isteklerini kar§ilayabilmek için be^inci 
baskisina gidilmi§tir. 

Bu baskida kitap yeniden gôzden geçirilmi§ ve son geli§melere 
gore gerekli degi§iklikler yapilmi§tir. 

Gerek kuramsal gerekse uygulama yônunden mali analiz konu-
lanna ilgi duyanlara kitabin yararli olmasini dilerken, bu baskinin 
ôzenle yapilmasmi sagliyan Ankara Universitesi Basimevi yônetici 
ve gôrevlilerine te§ekkur ederim. 

Ankara, Aralik 1981 
Yuksel Koç YALKIN 





t Ç Î N D E K Î L E R 

GlRlÇ 1 

BiRtNCt BÔLÛM : MODERN IÇLETMELER VE FINANSMAN 
FONKSIYONU 5 

KISIM  : I  : Modem tfletmeler  5 

A. Modem îçletmelerin Ozellikleri 5 

B. Modem Ifletmelerin  Fonksiyonlari 9 

KISIM  : II  : Finansman Fonksiyonu ve Yonetim 14 

A. Finansman Fonksiyonunun Kapsami 14 
B. î§letmelerin Yônetiminde Finansman Fonksiyonunun 

Onemi 

KISIM  : III  : Mali Planlama ve Kontrol 21 

A. Mali Plânlama 21 

1. Finansman Kararlannin Mali Yapi tïzerindeki 

Etkileri 23 

2. Finansman Kaldtraci 32 

B. Mali Kontrol 39 

iKiNCl BÔLÛM : MALI ANALlZLER  VE ÔN KO§ULLARI  45 

KISIM  : I  : Mali Analiz ve Çeçitleri 45 

A. Kapsamlarina Gôre Mali Analiz Çe§itleri 48 

1. Statik Mali Analizler 48 

2. Dinamik Malî Analizler 49 

B. Yapilma Amaçlarina Gôre Mali Analiz Çeçitleri 30 

i . Yonetim Analizleri 50 

2 . Kredi Analizleri 52 

3. Yatirim Analizleri 53 

KISIM  : II  : Mali Analiz On Koçullan 55 
A. Tekduzen Muhasebe Sistemi 57 
B. Standartlann Saptanmasi 62 



tîÇÛNCt) BÔLÙM : MALI ANALÎZ TEKNÎKLERÎ  65 

KISIM  : I  : Mukayeseli Tablolar 67 

KISIM  : II  : Fon Tablosu 77 

KISIM  : III  : Dikey Yuzdeler 93 
A. Dikey Yuzde Bilânçolari 94 

B. Dikey Yuzde Gelir Tablolari 97 

KISIM  : IV  : Reçyolar 100 

A. Likidite Reçyolari 105 

B. Mali Reçyolar 109 

C. Faaliyet Reçyolari 111 

D. Kârlilik Reçyolari U6 

KISIM  : V  : Trend Yuzdeleri 118 

DÛRDÛNCt) BÔLÛM : MALt PLÂNLAMA  TEKNÎKLERÎ  122 

KISIM  : I  : Nakit Butçesi 124 

KISIM  : II  : Tahminî Bilânço Yôntemi 133 

BE§lNCÏ BÔLtlM : MALÎ ANALÎZLE ÎLGÎLÎ TARÎHÇE VE DENEMELER 144 

KISIM  : I  : Amerika Birleçik Devletlerinde Mali Analizin Tarihçesi ve 
Mali Analizle Ilgili Bir Deneme I 4 4 

A. Mali Analizin Tarihçesi . I 4 4 

B. Mali Analizle Ilgili Bir Deneme 150 

KISIM  : II  : Tiirkiye'de Mali Analizin Tarihçesi ve Mali Analizle Ilgili 
Bir Deneme 155 

A. Mali Analizin Tarihçesi 155 

B. Mali Analizle Ilgili Bir Deneme 158 

ALTINCI BÔLÛM : FÎYAT SEVÎYESÎNDEKÎ  DEÔIÇlKLlKLER  VE MALI 
TABLOLAR  174 

KISIM  : I  : Fiyat Seviyesindeki Degiçikliklerin Mali Tablolar Uzerindeki 

Etkileri 175 

A. Sabit Degerler ve Stoklar 176 

B. Satiçlarin Maliyeti ve Amortismanlar 179 



C. Sabit Lirah Bilânço Kalemleri 179 
D. Fiyat Seviyesindeki Degijikliklerin Mali Tablolar tïze-

rindeki Etkisiyle tlgili Gôrufler  181 

KISIM  : Il  : Mali Tablolann Duzeltilmesi 185 

A. Mali Tablolann Diizeltilme Yôntemleri 185 

B. Diizeltilme Yôntemlerinin Uygulanmasi 188 

C. Diizeltilmiç Mali Tablolar ve Mali Analiz Sonuçlanmn 
Degeri 197 

S O N U Ç 198 

BlBLÎYOGRAFYA  203 





G l R l § 

Mali analiz tekniklerinin bati ulkelerinde çok iyi bilinmesine 
ve uygulanmasina kar§ilik lilkemizde bùtùn yônleriyle bilirme-
mekte ve uygulanmamaktadir. Plânli kalkinma donemine girme-
miz ve diger iïlkelerin hizla geligmesi kar§isinda ijletmeleiimizin 
mali analiz tekniklerini uygulamasi, artik zorunlu haie gelmigtir. 
Mali analiz sonuçlarina dayanan i§letme yôneticileri, kontrol ve 
plânlama fonksiyonlarini  çok daha etkili bir biçimde yùrùtiirler. Bu 
bakimdan i§letmelerin ba§ansinda mali analizin rolù kùçumsenemez. 

Çali§mamiz, modem i§letmelerdeki analiz tekniklerini kapsa-
maktadir. Modem i§letmeler, bùyiiklùkleri itibariyle orta ve bùyùk 
olan içletmelerdir. Konumuz di§inda kalan kùçùk ijletmelere ait 
mali analizler, daha basit yôntemlerle yapilmaktadir. 

Mali analiz, geniç olçude muhasebede gôrulen geli^melere da-
yanmaktadir. Bugùn muhasebe için yapilan tanimlarm çogunda 
ortak olan dort unsur §unlardir: Muhasebe, i§letme tarafindan 
yapilan ve para ile ifade  edilen içlemleri : a) kaydeder, b) tasnif 
eder, c) rapor eder ve d) analiz eder ve yorumlar. Bu dôrdùncù un-
surla mali analiz arasindaki ili§kiler açik olarak gorulmektedir. 

Çali§mamizin asil amaci, i§letmelerimize mali analiz uygula-
malarinda yardimci olmaktir. Bu nedenle mali analiz teknikleri 
hakkmda tam bir anlayi§in yaratxlmasi konusunda ôzellikle durul-
makta; tekniklerin uygulanmasi ve sonuçlann yorumlanmasmda 
mali analistlerin gôzônunde bulundurmalan gereken hususlar ay-
rica belirtilmektedir. Çah§manm kapsami, mali analiz tekniklerinden 
meydana gelmektedir. Bu tekniklerin tam olarak açiklanmasini sagla-
mak için finansman  fonksiyonu  ile yônetim arasindaki iligkiler belirtil-
mekte; mali yônetimin, mali plânlama ve mali kontrol fonksiyon-
larimn i§letmenin ba§arisi bakimindan ônemleri ùzerinde durul-
maktadir. Bu fonksiyonlarla  mali analiz arasindaki iliçkiler de ay-
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rica açiklanmi§tir. Yine, mali analiz tekniklerinin iyi bir çekilde açiklan-
masmi saglamak için sayili ôrneklerde kullanilmi§tir. Içletmelerin fi-
nansman gereksinmeleri ile mali yapilarinm saptanmasi ve tayini i§let-
melerin faaliyetlerine  ônemli etkilerde bulundugu cihitle mali plân-
lama teknikleri de çali§mamizin simrlari içine almmi§tir. 

Çali§mada, §u biçimde bir plân izlenmi§tir: 

Birinci bôlùmde, modem i§letmelerde finansman  fonksiyonu-
nun onemi uzerinde durulmugtur. Bunun için de modem isletmelsrin 
ozellikleri ve fonksiyonlan  belirtilmiç; sonra da, finansman  fonksi-
yonu ile yonetim arasmdaki ili§kiler ele almmi§tir. Yônetimde mali 
plânlama ve kontroliin rolù gôsterilirken, finansman  kararlanmn 
mali yapi iizerindeki etkileri ile finansman  kaldiracinn içletme 
kârliligi iizerindeki etkileri belirtilmi§tir. 

Ikinci bôlumde, mali analiz çe§itleri ile on ko§ullari ele alinmi§-
tir. Mali analizler, kapsamlarma gôre dinamik ve statik analizler; 
yapilma amaçlarina goie de ycnetim, kredi ve yatinm analizleri 
olarak siniflandinlmijtir.  Bu bôlùmun ikinci kismmda mali analiz 
on ko§ullari olarak tekduzen muhasebe sistemi ile standartlarin sap-
tanmasinin ônemi iizerinde durulmu§tur. 

Ùçùncù bôliimde, mali analiz teknikleri be§ kisim olarak in-
celenmi§tir. Çali§manin en geni§ kismini meydana getiren bu bôliim-
de, mali analiz teknikleri §u biçimde bir siniflandirma  altinda ele 
alinmi§tir: Mukayeseli tablolar, fon  tablosu, dikey yùzdeler, re§yolar 
ve trend yiizdeleri. 

Mali plânlama teknikleri, dôrdùncu bôliimun konusunu mey-
dana getirmektedir. Bu teknikler, nakit butçesi ve tahminî bilânço 
yôntemi olarak iki kisim halinde ele alinmi§tir. Içletmenin finansman 
gereksinmeleri, mali yapilari ve malî plânlarimn bu teknikler yardinn 
ile nasil saptandigi sayili ôrnekler vardimi ile gôsterilmi§tir. 

Beginci bôliimde, mali anali?le ilgili tarihçe Amerika ve Turkiye 
bakimmdan ayn ayn incelendikten sonra, bu iki iilkeden seçilen 
igletmelere ait verilere dayamlarak mali analizle ilgili iki deneme 
yapilmigtir. Her iki ôrnek de çimento sanayiine ait ijletmelerden 
seçilmi§tir. Amerikan ijletmesine ait deneme, bir statik analiz ôrr.e-
gi olup, dikey yùzdeler ve re§yo!ar yardimi ile ilgili i^letmenin carî 
dôn^mdeki mali durumu ve faaliyet  sonuçlari incelenmekte ve sa-
nayi standartlan ile karsila^tinlarak degerlendirilmesi yapilmakta-
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dir. Turkiye'ye ait deneme, Tiïikiye Çimento T.A.§. topluluguna 
ait olup, burada dinamik analiz tarzi uygulanmi§tir. 1963, 1964 ve 
1965 yillanna ait hilânço verilerinin dikey yùzdeler, re§yolar ve trend 
yiizdeleri yardimi ile incelenmesi ve sanayi standartlan ile kar-
$ila§tirilarak degerlendirilmeleri belirtilen mali analiz denem;sinin 
kapsamini meydana getirmijtir. 

Sonuç kisminda, konunun genel olarak ve Turkiye bakimmdan 
onemi ele almmigtir. 
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B ï R I N C I B O L Ù M 

MODERN ÎÇLETMELER VE FlNANSMAN 
FONKSlYONU 

KISIM: I 

MODERN iÇLETMELER 

A. MODERN Ï§LETMELERÏN ÔZELLÎKLERt 

Birinci Sanayi devriminden bu yana igletmeler, biïyûk geligmeler 
gôstermigtir. Bu geligmelerde dogal olarak birçok faktôrler  roi oyna-
mi§ olup, bunlarin baghcalarmi §u biçimde siralayabiliriz ( i ) : î§ bôliï-
miïniin meydana gelmesi, ev sanayii'nin azalmasi, iïretim araç-
larinin, igçilige nazaran ôneminin artmasi, igletmelerin hukukî ya-
pilarmin daha dtizenli ve emniyet telkin eden biçimlere konulmasi, 
yatinmlara ili§kin emniyetin artmasi ile tagima ve habcrleçme sektô-
riinde gôriilen ônemli degigmeler. Bu geligmeler, igletmelerin ôzel-
likleri ile bùyiikluklerinde de birtakim degigikliklere neden olmuj-
tur. Yirminci yùzyilda igletme ôzelliklerinde gôriilen bu dcgi§iklikle-
rin en ônemlisi, igletme yônetimi ile igletme sahipliginin kesin olarak 
birbirinden ayrilmasidii". Bu geligmeden once igletme ile ilgilenen 
tek grubu igletme sahipleri olu§turuyordu. Bunlarin yônetim sistemi 
de basit birtakim yôntem ve tekniklere dayanmaktaydi. Yirminci yùz-
yilda gôriilen geligme, igletmeyle ilgilenen bir ikinci grup yaratmip-
tir. Bunlar, igletme sahipleri ile yôneticilerdir. Bunun yanmda dev 
igletmelerin meydana gelmesi, yôneticilerin igletme sahipleri digm-
da diger birçok gruplara kargi da sorumluluklarim artirmigtir. Bu 
gruplar, yatinm sahipleri, kredi verenler, borçlular, igletme per-
neli, devlet ve halktan olu§ur. Bùtùn bu geligmeler sonucu mey-
dana gelen modem igletmeler, ayrica, hayat standartlannm yiik-

(i) Arthur Stone Dewing, The  Financial  Policy of  Corporations.  C. I., 5. B., N.Y., The 
Ronald Press Company, 1941, s. 19, 20. 
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selmesinde de roi oynami§lardir. î§letmelerin bajanlari yeni icat-
larm yapilmasi ve yeni tekniklerin uygulanmasi ile beraber, bunlan 
en etkili biçimde kullanmalari gerçeginden de ileri gelmi§tir(2). î§-
letmelerin baganli faaliyetleri,  ayni zamanda, yeni icatlarm yapil-
mapmi ve yeni tekniklerin bulunmasim te§vik etmiçtir. Bôylece mey-
dana gelen devamh devri hareket sonucu i§letmeler biïyiïmu§, ùrùn 
çe§itleri ve iiretimde biiyiik artmalar goriilmiï§tur. Bunlar da, yiïk-
sek ya§ama standartlannm elde edilmesi olanagini saglamijtir (3). 

Son yillarda i§letmelerin ôzelliklerinde de ilginç, degi§iklikler 
olmu§tur. Bu son degigiklikler bakimmdan igletmelerin bùyiïk ve 
kùçùk i§letmeler olarak ayinmi kesin bir durum almiçtir. Bu son degi-
§iklikten once, kûçuk veya bùyuk i§letmede alinan kararlar ve yapi-
lan faaliyetler,  "uzun-vâdeli kârlarin maksimizasyonu" diye belir-
tebilecegimiz ijletme amacma gôre degerlendirilirdi. "Yonetim dev-
rimi" diye adlandirilan bu son geligme, igletmelerin bùyumeleri 
sonucu meydana gelmi§tir(4). T.F. Bradshaw, adi geçen "Yonetim 
devrim"ini, iki ana nedene dayandirir(5) : 

1. Yonetim kademelerinde alinan kararlarda kârin rehber 
olma niteligini kaybetmesi, 

2. î§letmenin en yûksek kademesinde bulunan yoneticinin (pré-
sident) gôrevlerinin, bir kiçinin kapasitesini bùyiik ôlçiïde a§masi. 

Bu iki ôzelligin de sadece orta ve bûyùk çaptaki ijletmelere ait 
oldugunu belirttikten sonra ilk olarak birinci ozelligi incelemege çali-
§alim. Kârin rehber olma niteliginin çe§itli yonetim kademelerin-
deki durumu nedir? Ôrnegin, sati§ faaliyetlerinden  sorumlu bir yo-
neticinin amaci sati§ hacmini ve sati§ gûcùnù artirmaktir(6). Ùretim 

(2) Richards C. Osborn, Corporation  Finance.  N.Y., Harpers and Brothers, 1959, s. I. 
(3) Ibid., s. 4. 
(4) T .F . Bradshaw, "The  Place and Status  of  Financial  Executives Today" , Financial  Ma-

nagement - Policies  and Practices.  der., Francis J. Corrigan and Howard A. Ward, 
Boston, Houghton Mifïïin  Company, 1963, s. 6. 
T.F. Bradshaw, "The Place of  the Controller in Management Planning and Cont-
rol", Readings in Coct  Accounting Budgeting and Cpntrol.  der., William E. Thomas, 2. 
B., N.Y., Rochelle, South-Western Company, i960, s. 48. 
J. Fred Weston, Managerial  Finance.  N.Y., Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1962, 
s. 2. 
J. Fred Weston ve E. Eugen Brigham, Managerial  Finance.  2. B., N.Y., Holt Rine-
hart and Winston, 1966, s. 5. 

(5) T.F. Bradshaw, "The  Place and Status  of  Financial  Executives Today," op. cit., s. 7. 
(6) Ibid., s. 8. 
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yôneticisinin amaci ise biitùn tesislerin tam kapasitede kullamlma-
si, hurda oranin (ôrnegin % 15 yerine % 5 gibi) dù§ùk olmasi, uretimin 
araliksiz devam etmesi, bunu saglamak bakimindan gereksinimden faz-
la hammadde ve malzeme ile kapasitenin bulundurulmasi gibi hu-
suslan kapsayabilir(7). Her iki yônetici de alacaklan kararlarda, bu 
amaçlarin gerçekle^tirilmesini esas olarak kabul ederler. Fakat bu 
amaçlarin elde edilmesi i§letme kârmin artmasi ile sonuçlanabUir, 
veya sonuçlanmayabilir(8). O halde kâr, çe§itli yonetim kademe-
lerinde alman kararlar bakimindan yol gôsterici olma niteligini kay-
betmi§ bulunmaktadir. 

Yonetim grubunu meydana getiren bireysel yôneticiler, ken-
di çevrelerine ili§kin standartlara gôre kararlar aldiklanndan faaliyet 
sonuçlanni da, bu standartlara gôre ôlçeceklerdir. Oysa igLtme-
nin bir biitùn olarak degerlemesi elde ettigi kâra gôre yapilacak-
tir. Bu durumda, i§letmenin genel amaci olan kânn maksimizas-
yonunun saglanmasi, ôzel bir gôrevi olmayan i§letmenin en yiiksek 
yôneticisine dii§ecektir(9). 

ïjletmerin en yiiksek yôneticisi, çe§itli yonetim kademelerinde 
birbirinden ilgisiz amaçlardan meydana gelen dengesiz yonetim 
faaliyetlerini  dengeleçtirmek gôievini yiiklenmek zorunlulugunda-
dir. Bu nedenle, içletmenin genel kâr amaçlarim buna dayanarak 
her kismm (daire, §ube, vb.) kâr amaçlarim saptayacak , dônem-
sel olarak kisimlarin geli§melerinin kontroliinù saglayacak ve bùtùn 
içletme yapisinda zorunlu buldugu dùzeltmeleri yapacaktir(io). 
Bu da, bir ki$inin yapabileceginden çok fazla  bir igtir. Kisaca. i§let-
menin, plânlama, koordinasyon ve kontrol gibi bùtùn yonetim fonk-
siyonlarmin tek bir yônetici tarafindan  yùrùtùlmesi artik olanaksiz 
haie gelmi§tir. Bunun sonucu "yôneticinin ki§iligini geniçletmek 
gerekli olmu§tur"(i 1). Bu da, yonetim devriminin esasini olu§tu-

(7) Ibid., s. 8, 9. 
(8) Ibid., s. 8, 9. 
(9) Ibid., s. 9. 
(10) Ibid., s. 9. 
(11) John M. Pfifner  ve Frank P. Sherwood, Administrative  organization.  N.J., Englewood 

Cliffs,  Prentice-Hall, Inc., i960, s. 187. 
Gerald G. Fisch, Organization  for  Profit-Management  for  the Age of  Technology.  N.Y. , 
Mc-Graw-Hill, Book Company, 1964, s. 81. 



ran yeni bir yônetim yônteminin kejfi  ile sonuçlanmi§tir. Bu yôntem, 
uç kisimdan meydana gelmektedir(i2) : 

a. Kâr sorumlulugunun desantralizasyonu. Bu hedefe  ulajmak 
için kâr sorumlulugunu en ait kademelere kadar indirecek ve kârin 
rehber olmasmi devam ettirecek bir ôrgutlenmeye gidilir. 

b. Yônetim plânlamasi ve kontrolu kavraminin kabul edilmesi. 
Bununla belli amaçlarin ônemi ve dogrulugu ifade  edilmektedir. Bu 
amaçlar junlardir : 

(1) îjletmenin genel kâr amaçlanmn saptanmasi, 

(2) Içletme kisimlannin amaçlannin saptanmasi, 

(3) Gelijmeleri standaitlar yoluyla ôlçmek, 

(4) Bïitûn ijletmenin dengeli bir biçimde kâr hedefine  ula§-
masi için sùrekli olarak gerekli duzeltmelerin yapilmasi ve ônlem 
lerin ahnmasi. 

c. En yiiksek yôneticiye (genel mùdûre) plânlama ve kontrol 
araçlanmn saglanmasi. Bu, genel miidùre plânlama, kontrol ve koor-
dinasyon araçlanni saglayan bir ôrgut biriminin kurulmasmi gerek-
tirmijtir. Yônetim devrimleriyle ônemleri artan mali yôneticiler, bu 
konuyla ilgili rollerinden ôtùrii ônemli bir statii kazanmi§lardir(i3). 

Buraya kadar yapilan açiklamalarm i§igi altmda modem i§let-
melerin ôzelliklerini §u biçimde siralayabiliriz : 

1. t§letmelerin sahipleri ile yôneticileri birbirinden tamamen 
ayirt edilmi§tir. 

2. îjletmelerin yôneticileri, ijletme sahiplerinden ba§ka, çeçitli 
menfaat  guruplarma kar§i da sorumludurlar. 

3. Taçima ve haberle§me sistemindeki hizh geli§meler sonucu 
ijletmelerin bùyùkluklerinde degiçmeler olmu§ ve dev i§letmeler 
meydana gelmi§tir(i4). 

(ia) T.F. Bradshaw op. cit., s. 10, n , 12. 
J.F. Weston, op. cit., s. 2. 
J.F. Weston ve E. Eugen Brigham, op. cit., s. 6. 

(13) Bu husus, i§letmelerin yônetiminde finansman  fonksiyonunun  ônemi ile mali plân-
lama ve kontrol kismmda ele ahnacaktir. 

(14) Richards C. Osborn, op. cit., s. 1. 
J. Fred Weston, op. cit., s. 2. 
J. Fred Weston ve E. Eugen Brigham, op. cit., s. 5. 
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4. Modem igletmeler, artan sayida ùriin ve piya?alara sahip-
tirler(i5). 

5. fgletmelerin  biiyùmesi, en yùksek yoneticiye diigen gôrev-
leri ve sorumluluklari, bir tek yôneticinin kapasitesinin çok ùstùne 
çikardigmdan modem igletmelerin yônetimi, ancak geligtirilen ve 
sùrekli olarak geligtirilmekte olan yeni bazi yônetim teknikleii ile 
mùmkun olmaktadir(i6). 

6. igletmelerin kâr hedeflerinin  gerçeklegtirilmesinde, kâr so-
rti mluluklarimn desantralizasyonu esastir(i7). 

7. Modem igletmeler, giddetli rekabetten otùrù dar kâr marj-
larina sahiptirler(i8). 

8. Kâr marjlarmin dar olmasi, faaliyetlerin  daima artan bir ve-
rimlilikle yapilmasini zorunlu kilmigtir. Bu giddetli gereksinmeyi 
kargilamak ve ekonomik degigme temposunu hizlandiracak yeni tek-
niklerin bulunmasi için de, modem igletmelerde aragtirma ve gelig-
tirme harcamalan hizla bùyumektedir(i9). 

B. MODERN ÎÇLETMELERÎN FONKSÎYONLARI 

i Modem igletmeler, uzun dônemde kârlannin maksimizasyonunu 
hedef  olarak alirlar. Bu hedefe  ulagmak için de, agagidaki amaçlar-
dan bir veya birkaçini igletmenin amaci olarak kabul ederler(2o) : 

1. Mevcut faaliyet  hacmini sùrdurmek; 

2. Kâri artirmak; 

(15) Ibid., s. 5. 
J. Fred Weston op. cit., s. 2. 

(16) T.F. Bradshaw, op. cit., s. 7, 8, 9. 
J. Fred Weston ve E. Eugene Brigham, op. cit., s. 2, 5. 

(17) Ibid., s. 10, 11. 
J. Fred Weston, op. cit., s. 83. 

(18) Ibid., s. 2. 
J. Fred Weston ve E. Eugen Brigham, op. cit., s. 5. 
Gerald G. Fisch, op. cit., s. 80. 

(19) Ibid., s. 5. 
J. Fred Weston, op. cit., s. 2. 
Cumhur Ferman, Birinci Simf  Igletme  Iktisadi  Dersleri, Ankara Sevinç Matbaasi, 1966, 
s. 120-121. 
John R. Moore, "The Financial Executive in the 1970" Financial  Executive,  C. 
XXXV, No: 1 (Ocak 1967) s. 28-29. 

(20) Gerald G. Fisch, op. cit., s. 35. 
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3- ï§letme hacmini buyùtmek; 

4. Nakit akimini duzeltmek; 

5. Ba§ka §irketlerle birle§mek ve 

6. î§letme hacmini kuçùltmek. 

f^letmelerin, bu amaçlan gerçekle^tirmek için de belli temel 
fonksiyonlari  yuriitmeleri gerekir. Tjletme fonksiyonlarinm  ilk temel 
bôlùmùnu, Fransiz sanayicisi ve devrinin bagarih yôneticilerinden 
Henri Fayol yapmi§tir. 1900 yilindan once yapildigi halde Avrupa-
nm biiyiïk bir kisrmnda bu gùnde uygulanmakta olan bu i§letme 
fonksiyonlari  ayinmi, §unlari kapsar(2i): 

1. Teknik fonksiyon-miihendislik  ve iiretimi kapsar. 

2. Ticaret fonksiyonu-satmalma  ve satigi kapsar. 

3. Finansman fonksiyonu-sermayenin  optimum olarak kulla-
mlmasini kapsar. 

4. Emniyet fonksiyonu-igletme  varliklari ile kisilerin emniyeti-
nin saglanmasini ifade  eder. 

5. Muhasebe fonksiyonu-stok  sayimi, bilânço, maliyet ve ista-
tistiklerle ilgili faaliyetleri  kapsar. 

6. Yonetim (idare) fonksiyonu-plânlama,  organizasyon, emir 
verme, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini  kapsar. 

Fayol'un altiya bôldùgù bu ijletme fonksiyonlari,  bugiin de 
mevcut olmakla beraber içlerinden bazilannin ônem derecelerinde 
azalmalar goriilmùjtùr. Avrupa igletmeleri organizasyon yapilannda 
Fayol'un etkisi ile temel imalât ve sati§ fonksiyonlarini  teknik ve 
ticaret olmak ùzere iki kisma bôlmekte; bundan otiirii de "iki ba§li 
canavar" olarak taninmaktadirlar(22). 

Bazi tanmmiç Amerikan igletmeleri kuruluglanni izleyen yil-
larda "miyar kavrami" ("module concept") na uygun ôrgiitler 
meydana getirmijlerdir. Bu kavramin esasi, i^letmenin ônemli 
fonksiyonlari  arasmda bir denge saglamaktir. Du Pont, bu kavrama 
uygun bir ôrgut kurmu§ ve bugùn de bunu uygulamaktadir (23). 

(ai) Ibid., s. 37. 
Louis A. Allen, Management  and Organization.  N.Y., McGraw-Hill Book Company, 
Inc., 1958, s. 13. 

(22) Gerald G. Fisch, op. cit., s. 37. 
(23) Ibid., s. 45. 
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Bu ôrgiïte gôre Du Pont'un kabul ettigi i§letme fonksiyonlarinin 
ara§tirma, uretim, sati§ ve kontrol oldugunu gôrmekteyiz. 

Içletme fonksiyonlarindan  hangisinin temel fonksiyon  ve hangi-
sinin yardimci fonksiyon  oldugu hususunda yazarlar arasinda tam bir 
gôru§ birligi yoktur. î§letmenin temel fonksiyonlan  iiretim ve pazar-
lama olmak uzere ikiye indirilirken(24), diger yandan bazi yazarlar 
da, uretim, dagitim ve finansman  (25) veya iiretim, pazarlama ve 
finansman(26)  olmak ùzere i§letmenin ùç temel fonksiyonu  oldugunu 
ifade  etmektedirler. 

tjletme fonksiyonlarini  degi§ik bir açidan ele alan diger bir 
yazarda, çok genij bir biçimde, bunlarm yônetim ve faaliyet  fonksi-
yonlan olmak ùzere ikiye ayrilabilecegini ifade  etmektedir(27). Yô-
netim fonksiyonu  i§letmenin amaçlannin elde edilmesini saglamak 
için, diger ki§iler tarafmdan  yapilan faaliyetlerin  plânlanmasini, ôr-
gutlenmesini ve kontrolunu kapsar. Kisaca, digerlerinin yônetil-
mesi ve gôzetimiyle ilgilidir(28). Faaliyet fonksiyonu  ise, direkt ola-
rak faaliyetin  yapilmasina i§aret etmektedir. Bu fonksiyonu  yùrùten ki 
jilerin faaliyetlerinde  elle yapilan isçilik biçimi egemen niteliktir(2g). 

Yônetim yôntemlerini ileri bir gôru§ açisindan ele alan Gerald 
G. Fisch'in yônetim mù§aviri olarak yaptigi ôrgùt çali§malannda 
i§letmenin fonksiyonlarmi,  ùç temel fonksiyona  ayirdigmi gôrmekte-
yiz, bunlar, genel yônetim; finansman,  muhasebe ve genel kontrol 
ile ùrùn ve hizmet guruplannin yônetiminden meydana gelmek 
tedir(3o). 

Temel igletme fonksiyonlarinin  sayisi ve ôzellikleri, i§letme çe-
§itlerine ve buyùklerine bagh olarak, i§letmeden igletmeye farklilik-
lar gôsterebilir. Bununla beraber modem bir içletmenin, en az, a§a-
gida belirtilen alti fonksiyonu  oldugu kanismdayiz : 

(34) Joseph H. Bonneville, Lloyde E. Dewey ve Harry M. Kelly,  Organizing and Finan-
cing Business. 7. B., N.J., Englewood Cliffs.,  Prentice-Hall, Inc., 1965, s. 5. 

(25) Harry G. Guthman ve Herbert E. Dougall, Corporate  Financial  Policy.  4. B., N.J., 
Englewood Cliffs,  Prentice-Hall, 1962, s. 1. 

(26) Raymond P. Kent, "The Finance Functions", Financial  Management-Policies  and 
Prosedures.  der., F.J. Corrigan ve H.A. Ward, Boston, Houghton Mifflin  Company, 
1963, s. 27. 

(27) Ralp Currier Davis, The  Fundamentals  of  Top  Management.  N.Y., Harper and Brot-
hers, Publishers, 1951, s. 14. 

(28) Ibid., s. 14. 
(29) Ibid., s. 15. 
(30) Gerald G. Fisch., op. cit., s. 39. 
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1. Tedarik fonksiyonu-î§letmenin  ùretimde bulunmasi için ge-
rekli iiretim faktôrlerinin  ekonomik olma ilkesine uygun olarak 
piyasadan saglanmasiyla ilgili faaliyetleri  kapsar(3i). 

2. Uretim fonksiyonu-Tedarik  ile pazarlama faaliyetleri  ara-
sinda yer alan bir fonksiyondur.  ïjletme, ekonomiye katkisini bu 
fonksiyon  araci ile yapar(32). 

3. Pazarlama fonksiyonu-i§letmenin  urettigi mal ve hizmetlere 
alici bulunmasi ve bunlann aliciya ula§tinlmasi için yapilan faali-
yetleri kapsar(33). 

4. Finansman fonksiyonu-Dogru  finansman  kararlannin alin-
masi ile finansman  yônetimini içine almaktadir(34). 

5. Kontrol fonksiyonu-î§letmenin  biitùn faaliyetlerinin  ekono-
mik olma ilkelerine ve i§letme amaçlarma uygun olarak yûrùtùl-
mesi için yapilan faaliyetleri  kapsar(35). 

6. Aragtirma ve gelijtirme fonksiyonu-I§letmenin  biitùn fonksiyon-
lan için ekonomik olmayi artirici araçlarm bulunmasi ve ekonomik 
oldugu kanitlanan bu sonuçlann ilgili fonksiyonlara  uygulanmasi için 
yapilan faaliyetleri  kapsamina alir(36). 

(31) Cumhur Ferman, op. cit., s. 17. 
Richard N. Owens, Management  of  Industrial  Enterprises.  5. B., Homewood, Illinois, 
Richard D. Irwin, Inc. 1965, s. 453, 454. 

(32) Edward H. Bowman ve Robert B. Fetter, Analysis of  Production  Management.  Dùzel-
tilmif  B., Homewood, Illinois, Richard D. Irwin, Inc., 1961., s. 7. 

(33) Michael Schiff  ve Martin Melman, Financial  Management  of  Marketing  Function.  N.-
Y., Financial Executives Research Foundation, 1962, s. 11, 15. 
Edward W. Curdiff  ve Richard R. Still, Basic Marketing-Concepts,  Environment  and 
Décisions. N. J., Prentice-Hall, Inc., 1964 s. 2. 

(34) Pearson Hunt, C.M. Willkams ve Gordon Donaldson, Basic Business Finance.  H., 
Illinois, Richard D. Irwin, Inc., 1961 s. 3, 4, 5. 
Robert W. Johnson, Financial  Management.  2. B., Boston, Allyn and Bacon, Inc., 
196a, s. 9, 10. 

J. Fred Weston and E.E. Brigham, op. cit., s. 3. 
Bion B. Howard ve Miller Upton, Introduction  to Business Finance.  N.Y., McGraw-
Hill Book Company, Inc., 1953, s. 3-5. 
J. Fred Weston, op. cit., s. 1, 2. 
Harry G. Guthman ve Herbert Dougal, op. cit., s. 1-3. 
Raymond P. Kent, "The Finance Function," op. cit., s. 27-29. 
Cari A. Dauten ve M.T. Welshans, Principles  of  Finance.  Chicago, South-Western 
Publishing Company, 1964, s. 3, 86. 

(35) Association of  Conculting Management Engineers, Inc., Common Body of  Knowledge 
Required by Professional  management consultants.  New York, 1957, s. 10. 
Cumhur Ferman, op. cit., s. 66. 

(36) Ibid., s. 120. 
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Çaligma konumuz nedeniyle daha fazla  ilgi duydugumuz ve 
asagida da ayrintili olarak ele alacagimiz finansman  fonksiyonu, 
diger be§ faaliyetin  yùrutulmesi bakimindan çok ônemli bir statiiye 
sahiptir. Etkili finansman  fonJksiyonunun  yoklugunda, diger fonksi-
yonlara iliçkin faaliyetlerin  bagariya ulagacagi diïgunulemez. II. nci 
Diinya Savagmdan bu yana igletmeler, finansman  fonksiyonunun 
bu onemli durumunu kabul etmiglerdir(37). 

(37) Gerald G. Fisch. op. cit., s. 41. 
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KISIM: II 

FÎNANSMAN FONKSlYONU VE YÛNETÎM 

A. FINANSMAN FONKStYONUNUN KAPSAMI: 

î§letme fonksiyonlari  arasmda finansman  fonksiyonunun  ônemi, 
hergùn biraz daha artmaktadir. Serbest tejebbiis sisteminde finans-
man çok ônemli oldugundan, bu sistemden sik sik "finans  kapita-
lizmi" diye sôz edilmektedir(38). 

Britanica ansiklopedisi finansman  terimini "ôdeme araci sag-
lama hareketi" olarak tanimlar(39). Bu tanim, dar anlamda finans-
man fonksiyonununa  çok yakin bir anlam ta§ir. Dar anlamda finans-
man fonksiyonu,  bir ijletmenin gereksinme duydugu fonlan  içletme için 
en uygun olan ko§ul!arla saglamaktir (40). Kisaca, fon  tedariki 
dar anlamda finansman  fonksiyonunu  meydana getirir. Bu tanim-
daki fon  deyimi, her tuilù ôdeme araci için kullanilir. Bu anlamda 
borçlai da fon  sayilir. t§letmenin borç ôdeme, satinalma veya tesis-
leri genijletme gibi nedenl;rle gereksinme duydugu fonlann  saglan-
masi, finansman  fonksiyonunun  temelini olu§turur. Fakat finansman 
fonksiyonunun  kapsami, bugùn, bu kadar dar dii§ùnùlemez. Genij 
anlamda finansman  fonksiyonu,  fon  tedarikine ek olarak fonlann  etkili 
bir biçimde kullanilmasim da kapsar. Fonlarin etkili bir biçimde 
kullanilmasi, mali analizler ve mali kontrcller yoluyla saglanir(i4). 

(38) Cari A. Dauten ve M.T. Welshans, op. cit., s. 87. 
(39) B.B. Howard ve M. Upton, pp. cit., s. 3, 4. 

R.W. Johnson, op. cit., s. 9. 
(40) P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 3. 

J. Fred Weston, op. cit., s. 3. 
(41) J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 3. 

J.F. Weston, op. cit., s. 1. 
P. Hunt, C.M. Williams .ve G. Donaldson, op. cit., s. 3. 
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O halde finansman  fonksiyonu  isletmcnin amaçlarma baganli bir 
biçimde ulagmasi için fon  akimi yônetimiyle ilgili faaliyetleri  içine alir. 

Finansman fonksiyonunun  kapsami, genig anlamdaki tanimma 
gôre saptanxr. Buna gore de finansman  fonksiyonu  mali plânlama, 
fcn  tedariki, mali analiz ve mali kontrcl kisirrilarma ayrilir. Bunlarin 
lier birinin etkili bir biçimde yuriïtùlmesi, igletmelerin kârlilik ve 
verimliliklerinin saglanmasi ve aitirilmasi bakimmdan çok ônemlidir. 

B. i§LETMELERÎN YÔNETÎMÎNDE FÎNANSMAN FONKSI-
YONUNUN ÔNEMI : 

Henri Fayol, ycnetimi, igletme fonksiyonlanndan  biri ularak 
kabul eder ve gu biçimde tanimlar(42) : 

"Yônetmek tahmin etmek ve plânlamak, organize etmek, emir 
vermek, koordine ve kontrol etmektir". Bugiinkù yonetim anlayigi, 
Henri Fayol'un tanimindan tamamen aynlmamaktadir. Sadece 
yonetim bugiin bir igletme fonksiyonu  olarak diigunulmemektedir. 
Yonetim, diger isletme fonksiyonlarmin  plânlanmasi, organizasyo-
nu, harekete geçirilmesi (motivation), koordinasyonu ve kontrolù-
diïr. Fayol'un tanimindaki "emir verme" deyiminin, "harekete ge-
çirme" deyimiyle degigtirildigi goriïlmektedir. Çiinkii, bir yôneiici-
nin gôrevinin sadece emir verme olmadigi, bunun yanmda yônetti-
gi kigileri cesaretlendirmesi, yetigtirmesi ve ôzendirmesi gerekàgi 
de anlagilmigtir(43). 

Yonetim, bir igletmede maksimum sonuçlan minimum bir 
faaliyetle  saglamaktir. Yônetimin bu anlamina uygun olarak mali 
yonetim onemli sorumluluklar tagir. Çiinkù yonetim amaçlarmin 
saglanmasmda yukari seviyedeki yoneticiye en iyi yardim edebilecek 
durumda olan kiginin mali yônetici oldugu belirtilmektedir(44). 

(42) L.A. Allen, op. cit., s. 13, 14. 
Gerald G. Fisch, op. cit., s. 37. 

(43) L.A. Allen, op. cit., s. 14. 
Association of  Consulting Management Engineers, Inc., op. cit., s. 15-20. 
Earl P. Strong, The  Management  of  Business. N.Y., Harper and Row, 1965, s. 5. 
Warren W. Haynes ve Joseph L. Massie, Management  Analysis, Concept  andjCases. 
N.J., Englewood Cliffs,  Prentice-Hall, Inc., ig6i s. 11. 

(44) Donald P. Jones, "Looking Ahead in Financial Management," Financial  Executive, 
C. XXXIV, No: 10 (Ekim 1966) s. 56. 
W.B. Murphy, "The Englarged Rôle of  the Financial Executive," Financial  Exe-
cutive,  C. XXXIV, No: 2 (§ubat 1966), s. 32. 
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Mali yoneticinin ôneminin artmasmda yônetim devriminin bù-
yùk etkileri olmu§tur. Yiïksek yoneticinin i§inin, bir ki§i için yuriite-
bilecegi gôrevler kapsammin diçina çikmasi ve kâr faktôrùnun  çe§itli 
yônetim kademelerinde yol gôsterici niteligini degi§tirmesi sonucu 
malî yoneticinin sorumluluklan geni§lemi§tir(45). Çùnkù malî yôneti-
ci butùn isletme faaliyetlerinin  kâra etkilerini gôrebilecek durumda 
olan tek yôneticidir. Bugùn kendileri istemeseler bile, mali yô-
neticilerden finansman  kararlanmn almmasinda gcni.s roi oynama-
lari talep edilmektedir. Hattâ, gôrev ve sorumluluklarmi çok dar 
anlamda ele aldiklari içinde suçlanmaktadirlar(46). 

Mali yôneticiler, çe§itli guruplara kar§i sorumludurlar. Bunlarin 
ba§inda fonlarmi  i§letmeye yatiranlar gelir. Mali yoneticinin i§let-
meyi mali bakimdan saglikli tutmasi yeterli degildir. î.§letmeye asil 
sermayeyi yatiran ve bunun için bir riske katilan pay sahiplerine 
bir kazanç saglanmasi gereklidir. ïsletmeye kredi saglayanlara kar§i 
malî yoneticinin sorumlulugu da, isletmeyi lik.it ve ôdeme gùcune 
sahip bir durumda tutmakdir. Kisaca faiz  ve ana parayi saglayacak 
bir kazanç elde etmek zorunlulugu vardir. Mali yoneticinin sorumlu 
oldugu diger ônemli bir menfaat  gruba da i§letme personelidir. 
Personele tatminkâr çalijma ko§ullari ve ùcret seviyeleri altinda 
siirekli bir istihdamin saglanmasinda finansman  faaliyetleri  ônemli 
bir yere sahiptir(47). Mali yônetici faaliyetlerini  yiirùtùrken i§let-
menin uzun vâdeli amacimn, faaliyetlerinin  siirekli ve ba§anli ol-
masi ùzerinde toplandigini gôzôniinde bulundurmalidir. Bu ama-
cin elde edilmesinde pay sahipleri, yôneticiler ve personelin menfaat-
lerinin ortak oldugunu bilmelidir. 

Modem ijletmelerde, mali yôneticiler, genellikle, genel mudûr 
yardimcisi (Finance-vice président) statusùne sahip olup, yiiksek 
yônetim grubunun bir ûyesidir(48). Bazi i§Ietmeler ise, faaliyetleri-

(45) T.F. Bradshaw, "The Place and Status of  Financial Executives Today," op. cit., 
s. 7, 9-12. 
T.F. Bradshaw, "The Place of  the Controller in Management Planning and Cont-
rol", op. cit., s. 48,-50. 
J. Fred Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 2. 
J. Fred Weston op. cit., s. 2. 

(46) Donald P. Jones, op. cit., s. 56. 
(47) H.G. Guthman ve H. Dougal, op. cit., s. 3, 4. 

P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 18, 19. 
(48) Ibid., s. 5, 6. 

J. Fred Weston, op. cit., s. 7. 
J. Fred Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 10, 11. 
T.F. Bradshaw, "The Place and Status of  Financial Executives Today", op. cit., 
». 6, 7. 
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nin basarili bir biçimde sonuçlanmasinda finansman  fonksiyonuna 
bùyiik bir ônem verdiklerinden yonetim kurullan di§inda finansman 
komiteleri kurmu§lardir(4g). 

Son olarak, bugùn mali yonetim sahasinda ve mesleginde gôru-
len ônemli geli§meler ùzerinde de durmak istiyoruz. Bu geli§meler, 
mali yôneticinin gôrevlerinin ve rolùnùn geni§letilmesine biïyûk ôlçùde 
neden olmustur. Bu geli§melerden en ônemlisi ve birincisi, mali yôneti-
cinin gôrevlerinin hizla ve sùrekli olarak artmasidir(5o). Bugiine 
kadar mali yôneticilerin mali plânlama yoluyla yaptiklan katki-
lan geni§letmeleri talep edilmektedir(5i). Bugùnkii §iddetli rekabet 
kosullan altmda çali§an i§letmelerde maksimum kârhligin saglanmasi 
bakimmdan kâr plânlamasi da bùyiik bir ônem kazanmi§tir. Mali 
yôneticinin bu konuda katkida bulunmasi; ôzellikle, tahmin gùcù 
ve olanaklari ile faaliyet  kontrol raporlarmm etkinligini artirmasi 
zorunlu olmu§tur. Bunun yerine getirilmesi için mali yônetici ile 
diger yôneticiler birbirleriyle yakin i§birliginde bulunmalidirlar (52). 
Bugùn tam olarak mevcut olmayan bu durumun saglanmasi kar-
§ilikli egitim ve kullanilan kan§ik dilin kaldinlmasi ile mumkun 
olabilir. Diger yôneticiler mali konular kargisinda oldukça ùrkek-
tirler. Mali yôneticiler de, kullanilan kariçik dil yùzùnden uretim 
ve diger faaliyetlere  karji bir yabancilik hissederler. Bu durum, egi-
time gereksinme gôsterir. Çunkù iki tarafda  birbirlerinin fonksiyon-
lanni anlarlar ve bu konuda egitilirlerse, haberlejme sistemi etkili 
bir biçimde içlemcgc ba§layacaktir. Diger i§letme yôneticilerinin 
mali faaliyetlerin  ôzelliklerini bilmeleri, mali yôneticinin kendi-
lerine hangi konularda ve ne gibi hi; metler saglayacagi hususunda 
kesin bir fikre  sahip olmalarini mumkùn kilar(53). Diger yardan 
mali yôneticinin i§letme faaliyetleri  hakkinda geni§ bilgilere sahip 

(49) C.A. Kline ve H.L. Hessler, "The Dupont Chart System for  Operating Performance" 
Reading in Cost  Accounting Budgeting and Control.  der., William E. Thomas, 2. B., N.Y. , 
New Rochelle, South-Western Publishing Company, i960, s., 798-800. 
Gerald, G. Fisch, op. cit., s. 107 109, m . 

(50) Donald P. Jones, op. cit., s. 54. 
W.B. Murphy op. cit., s. 32. 
T.F. Bradshaw "The Place and Status of  Financial Executives Today", op. cit., s. 
12. 

(51) Donald P. Jones, op. cit., s. 54. 
(52) Ibid., s. 54, 58, 60. 

W.B. Murphy, op. cit., s. 32, 36. 
(53) Ibid., s. 32, 33. 
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olmasi faaliyet  ve hizmetlerinin etkinligini artirir(54). Çùnku, diger 
yôneticilerin istem ve gereksinmelerini anmda ve uygun ôneri ve 
hizmetler yardimiyla yerine getirir. îjletme içi haberle§me sistemini, 
raporlan ve açiklamalarini diger yôneticilerin gereksinmelerine yamt 
verecek ve aynx zamanda anlayabilecekleri biçimlere koyarak et-
kinliliklerini artinr. Birbirlerinin faaliyetlerini  iyice tanimalan, i§-
letme içi be§erî iligkilerin de geli§mesine neden olur. Bunlar, karçi-
likh ijbirligini saglayacak en ônemli faktôrlerdir. 

Mali yônetici lerden, kâr plânlamasi di§inda sermaye yatirimi ile 
ilgili konularda ve diger §irketlerlc birleçme veya diger bir jirketin sa-
tin ahnmasina kararlarda iliçkin yardimci olmalan istenmekte 
dir(55). Onun için mali yôneticiler sorumluluklarimn, i§letmenin 
tûmù ve ba§arisi için ne yapabilecekleri açisindan ele almalidirlar. 
Bu konuda bajanli olmak için gerekli teknikleri ve yôntemleri geli§-
tirmelidirler. 

Mali yonetim alanmdaki ikinci egilim ise bilgisayarlarin artan 
ôlçiide bu alandaki faaliyetlere  uygulanmalandir (56). Bilgisayar-
larin rutin i§lemleri kisa zamanda yiïriitmekle sagladiklari fayda  di-
§mda daha ônemli hizmetlerde bulunabilecekleri de bugiin anlaçil-
mijtir. Mali yonetim sahasinda da, bunlarin sahip olduklari biiyiik 
hiz ve esneklikden yararlanarak yeni plânlama ve kontrol teknik-
lerini geli§tirmek mumkùndiïr(57). Mali yôneticilerin, kendilerine 
açik olan bu firsati  degerlendirmeleri bakimindan bu konu iizerin-
de zekâ ve hayallerini i§letmeleri geregine i§aret edilmektedir (58). 

Bu alanda gôriilen ônemli bir diger geli§me, muhasebe tek-
niklerinin normalizasyonu konusunda gôzlenen egilimdir (59). 
Bu mali yonetim mesleginin ônemini artiracak ùçiincù egilimdir. 
Avrupa iilkelerinden bazilari muhasebe sistemlerinde belli bir dere-
ceye kadar tekduzene gitmi§leidir. Amerika'da ise, bir kaç sana-

(54) Donald P. Jones, op. cit., s. 58, 60. 
(55) Ibid., s. 56. 
(56) Ibid., s. 56. 
(57) Ibid., s. 56. 
(58) Ibid., s. 56. 
(59) Ibid., s. 56, 58 

W.B. Murphy op. cit., s. 33. 
"Uniform  Accounting" Excerpts from  an article by Arthur L. Litke, The  Journal 
of  Accountancy, C. 121, No: 6 (Haziran 1966), s. 56-58 
Weldon Powel, "Putting Accounting Uniformity  into Perspective", Financial  Exe-
cutive,  C. XXXIV, No: 10 (Ekim 1966), s. 18. 
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yi kolunda tekdùzen muhasebe sisteminin var oldugu gôrùlmekte-
dir. Fakat ijletmelerin çogunda bôyle bir tekdùzen muhasebe siste-
minin bulunmayi§i ve buna duyulan jiddetli gereksinme bu konuyu 
adigeçen ùlkede gùnùn gùncel konulanndan biri haline getirmij-
tir. Muhasebe normalizasyonu bir igletmeye ait raporlann kendi 
aralannda ve diger igletmelerle mukayese edilmelerini kolaylagtxra-
cagindan raporlann ve analizlerin daha iyi anlagilmasinda, dolayisiy-
le daha etkili bir duruma gelmelerinde onemli katkilari olacaktir(6o). 

Bu ùç egilimin de mali yôneticilerin sorumluluklarmi geniglet-
tigini gôrmekteyiz. Bu sorumluluklardan kaçmmamalan için ken-
dilerine uygun olanaklarm saglanmasinin gerekli oldugu açiktir. 

Mali yôneticinin amaci bir igletmede hem likiditenin hem de 
! kârhhgm saglanmasidir(6i). Bu iki amaç da tamamen birbirine 

kargit faktôrler  roi oynadigindan, mali yônetici amacinin gerçeklej-
tirirken daima bir çikmaz kargisinda kalmaktadir(62). îgletmede 
âtil fonlar  kalmamasi için mali yônetici para giri§ ve çikiglarmi çok 
iyi bir biçimde dùzenler. Fakat tahminlerin yùzde yùz kesin olmamasi 
kargismda ihtiyat fonlari  ayirmak zorunda kalir. Vâdesi gelen borç-
larin zamaninda ôdenmemesi durumunda igletmenin mali itibari sar-
silacagindan mali yônetici ihtiyat fonunu  ayirmayi bir zorunluluk 
olarak gôrùr. Fakat ihtiyat fônunun  gereksinmeden fazla  aynlmasi 
içletmenin o fonlardan  saglayacagi kâr olanaklarmi ortadan kaldinr. 
Bu bakimdan likidite amaci ile ilgili kararlann isabetli olmamasmin 
kârhlik ùzerind.e olumsuz etkileri bulundugu gibi, kârlihk kararlarin-
daki hatâli unsurlarm likidite amaci ùzerinde ayni nitelikde et-
kileri oldugu da gôrùlur. Mali yônetici bu iki amaci birlikte yùrùtur-
ken sagladigi denge oraninda igletmenin amacinin maksimizasyo-
nununa ve sùrekliliginin saglanmasina hizmette bulunur. 

(60) Donald P. Jones, op. cit., s. 56. 
Manual F. Cohen, "Analysts, Accountants and the SEC-Necessary Joint Efforts", 
The  Journal  of  Accountancy, C. 122, No: 4 (Agustos 1966), s. 58. 

(61) Robert W. Johnson, op. cit., s. 10, 30, ai. 
(62) Ibid., s. 10, 20. 

P. Hunt, C.M. Williams ve C. Donaldson, op. cit., s. 18,-20. 
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Mali yonetici, aralannda uyumlu bir dengenin kurulmasi çok 
gùç olan bu iki amaci gerçekle§tirmek için su fonksiyonlari  yurùtiir 
(63): 

1. Mali plânlama ve kontrol; 

2. Mali analiz; 

3. Fon tedariki ve yônetimi; 

4. Ôzel mali sorunlarla ilgili faaliyetler. 

(63) Harry G. Guthman ve Herbert Dougal, op. cit., s. 1, 2. 
W.B. Murphy, op. cit., s. 33. 
Robert W. Johnson, op. cit., s. 11. 
B.B. Howard ve M. Upton, op. cit., s. 16. 
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KISIM: III 

MALt PLANLAMA VE KONTROL 

Bir ijletmenin yôneticileri i§letme fonksiyonlarinin  daima daha 
iyi yûriïtûlmesi yollanni aramak zorundadirlar. I§te, bu yolda geli§-
tirilen tekniklerden "Mali plânlama ve kontrol", yôneticilerin ba-
§arili faaliyetlerinde  ônemli bir roi oynar. Yônetim verimliligini 
topyekûn artiran sisteme mali plânlama ve kontrol denir(64). Sis-
tem, içletmenin bùtùn kademelerinde kullanilan plânlama ve kont-
rol tekniklerini içine alir. Bu bakimdan mali plânlama ve kontrol, 
içletme yônetiminde sik sik karjilajilan ve a§agidakilere benzer so-
rulann yanitlandirilmasina yarayan tekniklerin geli§tirilmesini ve 
kullamlmasint zorlar(65). Ilgili dônemde ijletme tatminkâr yatirim 
kazançlan elde etmi§ midir? Fiyatlar, maksimum kânn elde edilme-
sini hedef  alarak saptanmi§midir? Tesislerin, orta ve uzun dônem-
de optimum biçimde kullanilmasini saglamak için ne gibi ônlem 
ahnmi§tir? 

Sistemin iki unsuru olan mali plânlama ve mali kontrolu, ayri 
ayn ele alarak açiklayalim. 

A. MALI PLÂNLAMA 

Mali planlama, bir içletmenin mali yônetimine ili§kin bùtiin plân-
larm programla§tirilmasi ve i§letmenin faaliyet  planlari ile birle§ti-
rilïp, koordine edilmesidir. îjletme plânlarinm gerçeklejtirilip ger-
çeklejtirilemeyecegi hususu, mali araçlarla ôlçùlur. Bunun için 
iyi bir plân, §u dort unsur gôzônûnde bulundurularak hazirlamr(66) : 

(64) Edward W. Binshadler, "Financial Planning and Control -The Key to Efficient 
Management", Readings in Financial  Management.  Der., E. J. Mock, Scranton, Penn-
sylvania, International Text book Company, 1964, s. 15. 

(65) Ibid., s. 15. 
(66) J. Brooks Heckert ve James D. Wilson, Controllcrship.  2. B., N.V., The Ronald Press 

Company, 1963, s. 90. 
/ 
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a. Kazançlar, 

b. Mali durum, 

c. Nakit akimi ve 

d. Sermaye harcamalari. 

ïçletmenin mali terimlerle ifade  edilen genel plânx, dort ana tab-
loyu kapsar(67) : 

a. Tahmini gelir tablosu, 

b. Tahmini bilânço tablosu, 

c. Tahmini nakit akimi tablosu ve 

d. Ônerilen sermaye harcamalari tablosu. 

Tahmini gelir tablosu, sati§ ve uretim biitçelerine daya-
nir. Tahmini bilânçoda dôner sermaye bûtçesiyle sermaye biïtçe-
sindeki degi§iklikleri ve elde edileeek kârlarin ne kadarinm temettu 
olarak dagitilacagini gôsterir. Nakit akimi tablosu, dôner sermaye-
nin nakit unsurlarmm yeterli olup olmadigmi ve ne tip kredilere 
gereksinme bulundugunu belirtir. 

Mali plânlarin gerçekçi olmasi için bunlar belli i§letme plânlari 
ile ilgilendiriliiler. Bôylece mali gereksinmeler ve faaliyet  sonuçlan-
nip dogru tahminleri yapihr. 

Mali plânlardaki temel kararlar, genel olarak, §u dort sorun-
la ilgili bulunmaktadir(68) : 

1. Isletmenin faaliyetlerini  yuriitmek için gereksinme duydugu 
toplam aktifler  ne kadardir? 

2. Bunlann ne kadari ôz kaynaklarla, ne kadari da yabanci 
kaynaklarla kargilanacaktir ? 

3. Çe§itli finansman  gereksinmelerine ne zaman meydana gelecek 
ve ne kadar mûddetle devam edecektir? 

(67) Ibid., s. 90. 
Neil W. Chamberlain, The  Firm  : Micro-Economic  Planning and Action.  N.Y. , McGraw-
Hill Book Company, Inc., 1962, s. 296. 
Robert Jerrett, "Total Financial Planninng", Financial  Management-Policies  and Pro-
cédures. der., F.J. Corrigon ve H.A. Ward, Boston, Houghton Company, 1963, s. 288 

(68) Ibid., s. 285. 
Ernest W. Walker ve William H. Baughn, Financial  Planninng and Policy.  N.Y., 
Harper International Repring, 1964, s. 88. 
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4. Igletme faaliyetlerir.in  baganh olmasi için etkili aktif  yône-
timi nasil saglanacaktir? 

Mali plâni hazirlayan mali yôneticiler, bu sorunlari yanit-
layacak biçimde faaliyette  bulunurlar. Faaliyetlerinin belli bir 
dùzen içinde yùrùtulmesi ve yukari seviyedeki yoneticiye maksi-
mum hizmetin saglanmasi için gerekli bir mali plânin amaçlari da 
gôylece ifade  edilir(69) : 

1. Igletme faaliyetlerinin  yùrùtulmesi için gereksinme duyulan 
fonlan  saglamak. Bu konuda alinan finansman  kararlannda, faa-
liyet sonuçlarindan elde edilen hasilâtm, fon  maliyeti digmda belli 
bir oranda kâr saglamasina dikkat edilir. 

2. En uygun kogullarla fon  saglayarak finansman  maliyetini 
minimuma indirmek. Bu kararda da fon  tedarikinin, igletme sahip-
lerinin tagiyabilecekleri risk miktarxna uygun olarak yapilmasi esas 
almir. 

3. Maliyetler ile riskler arasmda bir denge saglamak. Buiadaki 
hedef,  igletme sahiplerinin igletme ùzerindeki kontrollerini veva 
igletmeyi tamamen kaybetmelerine neden olacak finansman  karar-
lannin ahnmamasidir. 

4. Mali plânlarin esnek olmasmi saglamak. Bôylece iglet-
me, mali yapismi degigen kosullara uydurabilecektir. 

Bu amaçlardan bazilari, igletme çegidine gôre daha bùyùk bir 
ônem tagiyabilir. Fakat iyi bir mali plân hazirlayan igletmenin bun-
lardan hiçbirini ihmal etmemesi gerekir(7o). 

1. Finansman kararlarimn mali yapi Uzerindeki etkisi: 

Mali plânlama yoluyla saptanilan en onemli kararlardan 
biri, gereksinme duyulan finansmanin  ne biçimde saglanacagi konusu-
nun saptanmasidir. Bu karann igletmenin likiditesi, kârhhgi ve mali 
yapisi ùzerindeki etkileri ônemlidir. 

Bu etkilerin ne oldugunu gôrmeden once mali yapinin tanimi 
ve ôzellikleri ùzerinde durahm. Mali yapi (Financial structure), 
bilânçonun sag tarafi  olup, igletme aktiflerinin  ne biçimde finanse 

(69) Ibid., s. 89, 90. 
P. Hunt C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 308-311. 

(70) Ernest W. Walker ve William H. Baughn, op. cit., s. 90. 
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edildigini gôsterir (71). Mali yapiyi meydana getiren kalemler, iki 
bùyiik gruba aynlir : 

a) û z kaynaklar ve 

b) Yabanci kaynaklar. 

û z kaynaklar, âdi pay senedi sahiplerinin koydugu sermaye ile 
dagitilmami§ kârlardan olu§ur. Yabanci kaynaklar da kisa ve u-
zun vâdeli olmak iïzere ikiye aynhr. Uzun vâdeli borçlar, imti-
yazli pay senetleri sermayesi ile ôz kaynaklardan meydana gelen 
kisma sermaye yapisi denir. Diger bir deyi§le, toplam aktiflerden 
kisa vâdeli borçlar çikarihnca geriye kalan kisma sermaye yapisi 
denir. 

Mali yapiyi meydana getiren kalemlerin bùyùklùkleri sana-
yiden sanayiye, içletmeden i§letmeye farkliliklar  gôsterir. Bilânço-
nun s'ol tarafmi  meydana getiren aktif  yapinm da mali yapi ù-
zerinde etkileri gôrùlur. Ôrnegin, bir devlet demiryollan i§letme-
sinde kisa vâdeli borçlann hacmi mali yapi içinde az bir yer tutar-
ken, bir ticaret i§letmesinde durum bunun tamamen tersidir. Çùn-
ku, demiryollarinin aktif  yapisinda sabit degerler bùyùk bir yer 
tutmasina kar§in, ticaret i§letmelerinde dôner degerler ônemli bir hac-
me sahiptir. 

îjletmede finansman  biçimleri uzerinde alinacak kararlar mali 
yapiyi degi§tirecegi gibi kâr ùzerinde de ônemli etkiler meydana 
getirir. Finansman biçimlerinin saptanmasinda gu ùç faktôrùn,  verilen 
kararlar ùzerindeki etkileri ônemlidir. Bunlar risk, gelir ve kontrol 
faktôrleridir(72).  Mali yônetici alacagi her finansman  karannda 
kârlihk ve likidite amaçlarini yerine getirmek için bu ùç faktôrù 
gôzônùnde bulundurma zorunlugunu duyar. Verilen her karar, âdi 
pay senetleri ve imtiyazh pay senetleri sahipleri ile tahvil sahip-
lerine degijen oranlarda gelir saglar, risk yùkler ve kontrol yetkisi 
verir. Mali yapi saptanirken, kisa vâdeli borçlar di§mdaki, i§-
letme kaynaklan gelir, risk ve kontrol faktôrlerine  gôre degerlendi-
rilir. Çùnkù, bu ùç faktôrùn  analitik bir açidan ele ahnmasi ijlet-

(71) J. Fred Weston, op. cit., s. 226. 
J. Fred Weston ve E. Eugen Brigham, op. cit., s. 253. 
John N. Myer, Financial  Statement  Analysis. 3. B., N.J., Englewood Cliffs,  Prentice-Hall, 
Inc., 1961,s. 172, 173. 

(72) P. Hunt, C.M. Williams ve Gordon Donaldson, op. cit., s. 308. 
Harry G. Guthman ve Herbert Dougall, op. cit., s. 226, 227, 236. 
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menin sermaye yapisim meydana getirer. uzun vâdeli finansman 
kaynaklari arasmda uygun bir dengenin elde edilmesini saglar. Uy-
gun dengenin ne oldugu hususunda yôneticiler, ortaklar ve tahvil 
sahipleri arasinda tam bir gôru§ birligi yoktur(73). Bir i§letmede 
en biïyùk riski taçiyan ortaklar ile onlar adma hareket eden yô-
neticiler arasindaki gôruj ayriliklari, olanak oraninda ortadan kal-
dinlmalidir(74). Çiïnkù, mali yônetici ancak bu biçimde ortak 
bir anlayija dayanan uygun bir denge ùzerinde durur. Bu dengeyi 
elde edecek finansman  kararlarina yônelirken de diger menfaat  sa-
hiplerinin haklarina mudahale etmemeye dikkat eder. Bununla be-
raber uzun vâdeli kaynaklar arasinda idéal bir dengenin saglanmasi 
çok guçtùr. Çùnkù seçilen her finansman  biçimi bu iiç faktôrden  bir 
veya ikisi ùzerinde olumlu etkiler yaratirken, digerleri ùzerinde 
de ônemli olumsuz etkiler meydana getirir. 

Uzun vâdeli bajlica finansman  biçimleri, âdi pay senetleri, im-
tiyazli pay senetleri ve tahvillerdir. Isletmelerde gereksinme duyulan 
finansmanm  bunlardan biri tarafindan  yapilmasi durumunda gelir, 
risk ve kontrol faktôrleri  iizerindeki etkilerini inceleyelim. Bu et-
kileri, hem i§letme hem de ilgili finansmani  saglayanlar açisindan 
ele alalim. 

îjletmenin tahvil ihraci yoluyla gereksinme duydugu finansmani 
saglamasmin içletme açisindan adigeçen ùç faktôr  ùzerindeki etki-
leri §ôyledir : îgletme, ôz kaynaklardan fazla  fonlar  kullanacagmdan 
kârlan artar; ôzellikle ijletmelerin ba§anh oldugu ve refah  dônem-
lerinde, borçlarin i§letme kârlarini bùyùk oranlarda artirdigi gôru-
lur(75). Tahvil ile finansmanm  i§letme yônùnden gôzônùnde bu-
lundurulacak riski ise, i§letmenin beklenen bagari ile faaliyetlerini 
yùrutemedigi zamanlarda ve depresyon dônemlerinde gôrùlùr(76). 
Tahvil yoluyla finansman,  faiz  ve ana paranin taksitlerinden ôtuiù 
isletmcnin sabit giderlerini artinr. Bu sabit giderler için gelecek dô-
nemlerde ijletmenin yapacagi ôdemelerin nakit akimi tablosu uze-

(73) P. Hunt, C.M. Williams ve Gordon Donaldson, op. cit. s. 325. 
J. Fred Weston, op. cit., s. 231. 

(74) Ibid., s. 231. 
(75) Finansman kaldiraci diye bilinen bu konu ileride daha ayrintili olarak ele ahnacak-

tir. 
(76) J. Fred Weston ve E. Eugen Brigham, op. cit., s. 256. 

Harry G. Gutman ve Herbert Dougal, op. cit., s. 167. 
John N. Myer, op. cit., s. 180-181. 
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rindeki etkileri saptanarak borçlanma kogullari ve vâdeleri ùzerin-
de anlagmaya vanlir(77). Tahvil yoluyla finansmana,  bu kriterler 
gôzônunde bulundurularak karar verilmezse, ig hacminin diigtugù 
dônemlerde igletme kârlari onemli oranlarda azahr. 

Basit bir sayili ornek yardimi ile tahvil çikanlarak yapilan 
finansmanin,  igletme kârlan iizerindeki etkilerini aynntih olarak 
gôstermege çahgalim: 

Sermayesi 100.000 TL. si olan "A ' igletmesinin satig hacmi 
200.000 TL. sma ulagmigtir. tjrùnlerine olan istemi ve verilen si-
parigleri bugunkù kapasiteci ile kargilayamamaktadir. Yaptirdigi 
piyasa aragtirmasi sonucu satig hacmini 300.000 TL. sma çikarabi-
lecek durumda oldugunu ôgrenmigtir. Bunun için de 100.000 liralik 
ek bir finansmanla  tesislerinde gerekli kapasite artigini saglamasi 
mùmkùn olacaktir. Igletmenin finansmaninda  bugiine kadar uzun 
vâdeli borç kullanilmamigtir. Mali yônetici, bu ek finansman  gerek-
sinmesinin tahvil ihraci yoluyla saglanmasini ônermig ve % 6 fa-
izli 1000 adet tahvil çikanlarak bu finansman  gereksinmesi kargi-
lanmigtir. 

igletmenin gayrisafi  faaliyet  kâri marji(78), satiglann % 20 sine 
egittir. Kâr uzerinden % 40 kurumlar vergisi ôdenmektedir. Iglet-
menin, faiz  gideri disind.a arizî (mali) kâr ve zaran da yoktur. Diger 
yandan igletme, imtiyazli pay senetlerine sahip degildir. Nominal 
degerleri 500 TL. si olan girket pay senetleri de 200 tanedir. 

Sayili ôrnegin, Tablo: I de, ek finansmanin  yapilmasmi izle-
yen birinci yil için çegitli ekonomik ko§ullar bakimindan analizi 
yapilmigtir. Birinci kolonda, ek finansmana  gitmeden once "A" ig-
letmesinin net kânnm 24.000 liia ve pay bagina kânn da 120 lira 
oldugu gôriilmektedir. îkinci kolonda ise, ekonomide depresyon 
oldugu ve bunun igletmenin satig hacmini % 50 oraninda azalttigi 
varsayimi kabul edilmigtir. Bu durumda igletmenin kânnm 8.400 ve 
pay bagina kânn da 42 liraya diigtùgu gôriilmektedir. Bôylece, ig-
letmenin toplam kân ile pay senedi bagina kârinda % 65 oraninda 
bir azlama var demektir. îgletme, tesislerini genigletmeyi uygun gôi-
meyip tahvil ihracinda bulunmasaydi, depresyon sonunda satig hac-
minin 100.000 liraya inmesinden ôtûrii, igletme kân 12.000 ve pay 

(77) P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 339. 
(78) Bu çahjmada gayrisafi  faaliyet  kân, "Gross operating profit";  ve faaliyet  kàri da 

"net operating profit"  terimlerinin karçihgi olarak kullanilmaktadir. 
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TABLO : 1 
«A» ÏÇLETMESt 

TAHVtL ILE FiNANSMANIN ÇEÇlTLi SATIÇ HACÎMLERlNDE KÂR 
ÙZERtNDEKl  ETKlLERi 

100.000 TL. tahvil ihraci yoluyla ek 
finansmana  gidildi durum 

. (0 (2) (3) (4) 
Ek finansmana sati§ hacmi sati§larda sati§ hacmi 

gitmeden ônceki % 50 azaldi arti? yok % 50 azaldi 
durum (TL.) (TL.) (TL.) (TL.) 

Satiçlar 200.000 100.000 200.000 300.000 
Gayrisafi  faaliyet  kâri 40.000 20.000 40.000 60.000 
Faiz gideri (100.000 x % 6) — (6.000) (6.000) (6.000) 
Faaliyet kâri 40.000 14.000 34.000 54.000 
Kurumlar vergisi (16.000) (5.000) (3 • 600) (21.600) 
Net kâr 24.000 8.400 20.400 32.400 
Pay senedi bajina kâr (200 

24.000 8.400 20.400 

pay senedi 120 42 102 162 

senedi bajina kân da 60 lira olacakti. Bu, her iki kârda da finansma-
na gitmeden ônceki duruma nazaran % 50 oranmda bir azalma\i 
ifade  ettiginden, i§letme plânlarmin saglikb olmasi durumunda 
% 15 oraninda bir kâr azalmasi ônlenebilecekti. 

Tablo: I'in ùçûncù kolonu, tesislerin zamaninda bitirileme-
mesinden ôtùrù sati§ hacminin degigmedigine i§aret etmektedir. Bu 
durumda islctme kân 20.400 ve pay ba§ina kâr da 102 liraya diis-
miï§tiïi. Oran olarak ise, her iki kârda da, ek finansmana  geçilmeden 
ônceki duruma nazaran, % 15 oraninda bir azalij saptanmi§tir. 

Dôrduncu kolon, "A" i§letmesinin tahminlerinin dogru oldu-
gu durumu gôstermektedir. Piyasa ara§tirmasina uygun olarak sa-
ti§> hacmi 300.000 liraya yukselmijtir. Bunun sonucu igletme net 
kâri 32.400 ve pay badina kâr ise, 162 liraya çikmigtir. Bdylece, i§-
letme kânnda ve pay senedi ba§ma kârda, % 35 oraninda bir arti§ 
saglanmi§tir. 

Bu analiz, tahvil yolu ile finansmanin,  sati§ hacminin arttigi 
donemlerde i§letme kânni da onemli miktarlarda artirdigini gôster-
mektedir(7g). "A" igletmesi, ba§kalannin paralanni kullanarak % 35 
oraninda fazla  kâr eaglamistir. Bu, pay senedi ba§ina kân da ar-
tirdigindan ijletme daha fazla  temettii ôdeme olanagina kavu§acak ; 

(79) Harry G. Guthman ve Herbert Dougal, op. cit., s. 167. 
J. Fred Weston ve E. Eugen Brigham, op. cit., s. 256. 
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sonuç olarak da pay senetlerinin piyasa degeri yukselecektir. Biitùn 
bu faktôrler  igletmenin kârliligina ve likiditesine olumlu yônde etki-
lerde bulundugundan, i§letmenin tùm degeri artacakiir. 

Tahvil yoluyla finansmanin  ifletme  açisindan ri ski, ij hacminin 
dù§tùgù donemlerde faiz  ve ana para taksitlerinin ôdenmesi bakimin-
dan i§letmenin gùç durumda kalmasi ile ortaya çikar(8o). Bu do-
nemlerde tahville finansmanin  likidite ve kârlilik ùzerindeki etkiLri 
olumsuz oldugundan ijletme, ortaklanna temettù ôdemeyecek du-
ruma dùçer. Bu durum i§lctmc pay senetlerinin piyasa degerini dù§ùre-
recek bir faktôr  oldugu için ijletmenin topyekûn degerinin de azal-
masina yol açar. 

Tahvil ile finansman  yônteminin, adigeçen ùç faktôr  bakimindan 
toplam kapitalizasyonu(8i) saglayan unsurlar ùzerindeki etkileri de 
§ôyledir: Tahvil sahiplerinin gelirleri, tahvil ihraci amnda belli bir 
yuzde olarak saptandigindan sabittir ve azdir; bundan ôtùrù de, i§let-
me i§ hacminin clegi§mesi, tahvil sahiplerinin geliri ùzerinde bir etki 
yapmaz. Tahvil sahipleri, en az risk tajiyan gruptur. Tahvil ile il-
gili sorumluluklar yerine getirilmeden ortaklara temettù ôdene-
mez. Içletmenin tasfiyesi  durumunda da tahvil sahiplerinin haklan ôn-
celik ta§ir(82). 

Imtiyazli pay senetleri sahipleri açisindan tahvil ile finansmanin, 
adigeçen ùç faktôr  bakimindan etkileri ise, §u biçimde ifade  edi-
lebilir(83): îmtiyazh pay senetleri, sahiplerinin geliri ùzerinde bir 
degi§iklik yapmaz. Çùnkù, ijletme kân ne olursa olsun imtiyazli 
pay senedi bajina ôdenen temettù sabittir. Imtiyazli pay senetleri 
bakimindan tahvil yoluyla finansmanin  riski, ijlctme kârlarinm dù-
§ùk oldugu donemlerde gôrùlùr. Once tahvil faizleri  ôdeneceginden, 
belli bir sûre için imtiyazli pay senedi temettùleri ôdenemeyebilir. 
Kontrol faktôrù  bakimindan da tahvil ile finansman,  imtiyazli pay 
senetleri sahiplerinin durumunda hiçbir degigiklik yapmaz. 

(80) Ibid., s. 256. 
Robert W. Johnson, op. cit., s. 48. 
Harry G. Guthman ve Herbert Dougal, op. cit., s. 167. 
Ernest W. Walker ve William H. Baughn, op. cit., s. 94. 

(81) Toplam kapitalizacyon deyimi, "Total Capitalization"nm karjiligi olarak kullaml-
maktadir. Bir i§lctmcnin uzun vâdeli kaynaklarimn toplamini ifade  eder. Bkz: P. 
Hunt, C.M. Williams ve Gordon Donaldson, op. cit., s. 309, 310. 

(82) Ibid., s. 312, 316. 
(83) Ibid., s. 313, 324. 

28 



Tahvil ile finansman,  gelir, risk ve kontrol faktôrleri  ile ilgili 
olarak àdi pay senedi sahiplcrinin durumlannda da §u etkileri meyda-
na getirir : Tablo: I den de kesin olarak gôrùlecegi gi'bi refah  donem-
lerinde tahvil yoluyla i§letmeye fon  saglanmasi, âdi pay senedi sahip-
lerinin gelirini ônemli oranlarda artiracaktir. Risk ise, depresyon 
dônemleri ile içletme sati§ tahminlerinin gerçekle§medigï dônem-
lerde gôrulecektir(84). Durumun ciddiyetine gôre âdi pay senet-
leri sahiplerinin kazandiklari temettii tutan azalabilir, hiç temettii 
ôdenmeyebilir veya i§letme tasfiyeye  gitmek zorunda kalacagin-
dan âdi pay senedi sahipleri yatinmlarimn bir kismim veya tama-
mini kaybedebilirler. Genelde, tahvil yolu ile finansman,  âdi pay 
senetleri sahiplerinin i§letme yônetim kurulunu seçme yoluyla sahip 
olduklan kontrol hakkinda bir degiçiklik yapmaz. Sadece i§letme mali 
bakimdan çok kôtû bir durumda oldugu için tahvil yolu ile 
finansmana  §iddetle gereksinme duyuyorsa, tahvil sahipleri, yônetim 
kurulunda kendilerine ait bir veya iki temsilcinin bulundurulmasi ile 
kâr dagitimim kisitlayici bazi haklar elde edebilirler(85). 

I§letme kapasitesini artirmak için gereksinme duyulan finansma-
nm imtiyazli pay senetleri ihraci yoluyla saglanmasi durumunda, 
i§letme açisindan gelir, risk ve kontrol faktôrleriyle  ilgili olarak, §u 
durumlar meydana gelebilir(86) : 

î§letme, imtiyazli pay senedi ba§ina sabit bir temettù ôde-
yerek gelirini artirir. Bu finansman  §eklinin riski, tahvillerinki 
kadar fazla  degildir. Çùnkù yônetim kurulu imtiyazli pay senetle-
rinin temettùlerini ôdemeyi geçiktirebilir. Bôyle bir karar i§letme 
için ek bir malî sorumluluk yaratmaz. imtiyazli pay senedi ile top-
lam kapitalizasyonun bir kisminm saglanmasi içletmenin kontrol 
durumunda da çogunlukla bir degigiklik yapmaz. î§letme imtiyazli 
pay senetlerine ait temettùleri belli bir sure içinde ôdeyemezse, 
imtiyazli pay senedi sahiplerinin bir veya en fazla  iki yônetim kurulu 
tiyesini seçmeye hak kazandiklari durumlara rastlanabilir. 

imtiyazli pay senedi yoluyla finansmanm,  sôz konusu ùç 
faktôr  bakimmdan tahvil sahiplerinin durumlannda meydana ge-
tirdikleri degisiklikleri de gôrelim. Tahvil sahiplerinin gelirleri sabit 

(84) Ibid., s. 316, 318. 
J. Fred Weston ve E. Eugen Brigham, op. cit., s. 256. 
Harry G. Guthman ve Herbert Dougal, op. cit., s. 167. 

(85) P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 322. 
(86) Ibid., s. 313, 316,' 317, 324. 
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oldugundan, imtiyazli pay senedi ile finansman,  bu bakimdan bir 
degigiklik meydana getirme2. Fakat tahvil sahiplerinin sermayele-
rine iligkin risk azalmigtir ; imtiyazli pay senetleri ile finansmana  gidil-
mesi, toplam kapi/alizasyon içindeki tahvil ile saglanan fonlarin 
yuzde oramni azalttigindan, tahvillere iligkin emniyet marji artmigtir 
(87). Tahvil sahiplerine iligkin kontrol faktôrii  ùzerinde bu tip fi-
nansmanin hiçbir etkisi yoktur. 

Imtiyazli pay senetleri sahipleri igletmeye yatirdiklari fon-
lara kargilik sabit bir gelir saglarlar. Risk bakimindan tahvil sahip-
leri ile âdi pay senetleri sahipleri arasinda bir yer içgal ederler. 
Igletme faaliyetlerinin  kôtù gittigi dônemlerde temettùleiinin ôden-
mesi bir sure için geciktirilebilir. Daha sonraki dônemlerde bùtùn 
temettù haklan birikmig olarak kendilerine ôdenir. Imtiyazli pay 
senetleri sahipleri salgadiklari fonlara  kargilik igletme ùzerinde bir 
kontrol hakki elde etmezler. 

Igletmenin imtiyazli pay senetleri yoluyla sagladigi fonlar,  âdi 
pay senetleri sahiplerinin gelirlerini artinr. Buna kargihk, sabit tu-
tarh imtiyazli pay senedi temettùlerinden ôtùrù, igletme faaliyet-
lerinin iyi gitmedigi dônemlerde gùç durumda kalip sahip olduklari 
kontrol haklarmdan bir kism.ni imtiyazli pay senedi sahiplerine 
devretmek zorunda kalabilirler. 

Igletmenin, ig hacmini genigletmek için gereksinme duydugu finar.s-
mani âdi pay senetleri ihraci suretile sagladigi durumu ele alalim(88) 
Ilk once, gelir, risk ve kontrol faktôrleri  yôniinden igletme ùzerindeki 
etkilerini gôrelim. Igletmenin kân artacaktir. Çegitli ekonomik kogul-
lar altmda, bu finansman  biçiminin kârlihk ùzerindeki olumsuz etki-
leri diger finansman  biçimlerine gôre daha az olacaktir. Igletmenin 
sabit giderlerinde bir artig olmadigmdan risk faktôrùnde  de bir 
degisiklik olmayacak veya igletme lehinde bir degigiklik gôrulecek-
tir. Kontrol durumunda, yeni ortaklarin da yetkilerini kullandik-
lan gôzlenecektir. 

Âdi pay senedi ile finansman,  tahvil sahipleri ile imtiyazli 
pay senedi sahiplerinin gelir ve kontrol durumunda bir degigiklik 
meydana getirmez. Fakat toplam kapitalizasyon içinde ôz sermaye-
nin oranini artiracagmdan, bu iki finansman  biçimine iligkin em-

(87) Ibid., s. 316. 
(88) Ibid., s. 329-331. 

J. Fred Weston, op. cit., s. 329, 330. 

30 



niyet marjim çogaltir. Bôylece, bu iki tip finasman  sahiplerine iliçkin 
risklerde azalmiç olur. 

Âdi pay senedi ile finansmanm,  mevcut âdi pay senedi sahip-
lerinin gelirleri, riskleri ve kontrol haklari iizerindeki etkileri ise 
§ôyledir: Mevcut pay senedi sahiplerinin gelirleri artan i§ hacmi 
oranmdan daha az artacak veya tamamen azalacaktir. Tabïo: ï, 
sati§ hacminin % 50 oraninda artirilmasi için gerekli finansman  ge-
reksinmesinin tahvil ihraci yoluyla elde edilmesi halinde, pay senedi 
ba§ina kârm 162 lira oldugunu gôstermektedir. Bu, % 35 oraninda 
bir aiti§i ifade  eder. 100.000 liralik ek finansmanm  iooo liralik ioo 
adet pay senedi ihraç etmek suretiyle karjilandigmi kabul edelim. 
Bu durumda bugtinkii âdi pay senetleri sahiplerinin kârlarmda 
% 26 oiamnda bir azalma gôriilùr. Pay senedi badina kâr, 120 li-
raya dù§mù§tùr. Bu kârin yeni ortaklarla payla§ilmasindan ileri 
gelmi§tir(8g). Mevcut âdi pay senetleri sahipleri, i§letmeve ait risk-
leri, yeni ortaklarla paylajtiklanndan risk açisindan durumla-
nnda bir gelisme goriilur. Içletme uzerindeki kontrol haklarim da 
yeni ortaklarla payla§mak zorunlulugu vardir(go). Mevcut âdi 
pay senedi sahiplerinin kontrol haklannda meydana gelen degiçik-
ligin yùzde olarak orani §u biçimde hesaplanir: 

Bugùnkù âdi pay senetleri sayisi 
Bugunkù ve yeni âdi pay senetleri sayisi 

= Bugùnkù pay senetleri sahiplerinin yeni pay senedi ihra-
cindan sonra sahip olacaklan kontrol hakki. 

Sayili ôrnegimizden faydalanarak  bu formul  yardimiyla yeni 
kontrol yùzdesini hesaplayahm : 

200 

2QO + IOO % 66,6 

Yeni âdi pay senetlerinin ihracmdan evvel % 100 oraninda kont-
rola sahip olan eski ortaklarm, i§letme ùzerindeki kontrol hak-
lannda % 33,4 oraninda ve olumsuz yônde bir degigiklik meydana gel-
mistir. 

(89) P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 331. 
(90) Ibid., s. 341. 

A. Stone Dewing, The  Financial  Policy of  Corporations.  C. II., 5. B., N.Y., The Ronald 
Press Company, 1963, s. 8x5. 
Harry G. Guthman ve Herbert E. Dougal, op. cit., s. 42, 43. 
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Gûnûmuzde, içletmeye ait ekonomik kuramdan yararlanarak 
i§letmenin finansman  kuramj da geli§tirilmi§tir. Bu kuram, i§letmenin 
sahip olmasi gereken idéal aktif  yapi, mali yapi ve sermaye yapisi 
ùzerinde durmaktadir. Ek finansmana  ili§kin karar, ekonomik ku-

' ramda oldugu gibi, marjinalist açidan ele almmakta(9i) ve ek fonun 
kullanilmasmdan elde edilen kazançlar fonlann  maliyetinden fazla 
ise, bu yatirim yapilmaktadir. ï§letme, ek fonlardan  saglanan ka-
zançlar, bu fonlar  için yapilan giderlere egit oluncaya kadar yati-
rima devam etmektedir. 

2. Finansman kaldiraci: 

Içletmenin sermaye yapismda borçlann orani ne olmalidir? 
Borçlarm, sermaye yapisi ùzerindeki etkisi nasil ôlçùlùr? Bu iki 
soru, dikkatimizi finansman  kaldiracina veya uzun vâdeli yabanci 
kaynakla finansman(92)  konularina çeker. Tahvil ihraci yoluyla fi-
nansmanin gelir, risk ve kontrol faktorleri  açisindan durumu incele-
nirken, çok az ùzerinde durulan bu konuyu, ônemli oldugu için 
ayrintih olarak ele alahm. 

Finansman kaldiraci, toplam yabanci kaynaklarm ôz kaynaklar 
veya toplam kaynaklar ùzerindeki etkilerini ôlçmektedir. Bir i§let-
mede uzun vâdeli borçlar veya imtiyazli pay senetleriyle finansma-
nin saglanmasina, finansman  kaldiraci denilmektedir(93). Eric L. 
Kohler finansman  kaldiracini §u biçimde tarif  eder: "Sermayenin 
dujùk bir maliyetle yani borçla saglanmasi ve daha yuksek oranda 
kazanç saglayan bir i§de kullanilmasi yoluyla i.sletmenin kârliligi-
artinlmasi. . ."(94). Finansman kaldiraciyla, genellikle, borçlann 

(91) Robert Lindsay ve Arnold W. Sametz, Financial  Management  : An Analytical  Appro-
ach. Homewood Illinois, Richard D. Irwin, Inc. 1963, s. 32, 33, 34. 
J. Fred Weston, op. cit., s. 230, 231. 

(92) Bu çah§mada, finansman  kaldiraci terimi, Amerika'da kullamlan "Financial Leve 
rage" ve "Trading on the Equity" terimleri ile Ingiltere'de kullamlan "Geraring" 
terimi karçihgi olarak kullanilacaktir. Bkz : Harry G. Guthman ve Herbert E. Dou-
gal, op. cit., s. 168. 

(93) J- Fred Weston ve E. Eugen Brigham, op. cit., s. 254. 
J. Fred Weston, op. cit., s. 226. 
Harry G. Guthman ve Herbert Dougal, op. cit., s. 167, 168. 
John L. O'Donnell, tçletme  Finansmam.  çev., Dogan Sindiren, Ankara, Ba§nur mat-
baasi, 1965, s. 33. 

(94) Eric L. Kohler, A Dictionary for  Accountants, 3. B., N.J., Englewood Clifls,  Pren-
tice Hall, Inc., 1963, s. 496. 
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etkinligi ôlçùlùr. Imtiyazli pay senetleriyle finansmanin  mevcut 
oldugu durumlarda ilgili regyo ve denklemlere bunlara iligkin tutarlar 
da eklenebilir. Bir igletmenin oz kaynaklari, o -igletmenin yabanci 
kaynaklarla tinansmani saglama bazini meydana getirdigi için finans-
man kaldiraei iki regyo tarafindan  ôlçulùr. 

a- Ôzel kâldiraç regyosu = Q Z ^aynakHr 

b- Genel kaldiraç regyosu = — — — 
loplam aktiller 

Bu regyolar, bir igletmede borçlarm, ôz kaynaklann ve toplam 
kaynaklann yùzde kaçina egit oldugunu gôsterir. Borçlann belli bir 
orani agmasi igletme için tehlikelidir. Bu oranm ne olacagi sanayiden 
sanayiye, igletmeden igletmeye farklihklar  gôsterir. Amerika'da bazi 
sanayilere ait en son ôzel kaldiraç regyosu için ortalamalar, §u biçim-
dedir : 

Kimya sanayiinde % 59,6; Pamuklu tekstil sanayiinde % 33,8; 
makine el sanayiinde % 66,2; Kâgit sanayiinde % 45,1; Toptanci-
larda da % 78,5 ile % 154,7 arasinda degigmektedir(95). 

Kuramsal olarak borçlann, kisa vâdeli borçlarla uzun vâdeli borç-
lan kapsamasi gerekir. Fakat bazi yazarlar ve uygulamacilar bu reg-
yolann hesaplanmasmda borçlar olarak sadece uzun vâdeli borçlari 
almaktadirlar. Bu dogru degildir. Bazi igletmelerde kisa vâdeli borç-
lann ônemi bùyùktùr. Bu bakimdan sadece uzun vâdeli borçlann 
hesaplamalarda esas alinmasi mali yôneticileri yanlig finansman 
kararlari almaga sevkeder(96). Borçlann miktanni hesaplarken ig-
letmenin ôzellikleri gôzônùnde bulundurulur ve igletmenin toplam 
kaynaklari içinde kisa vâdeli borçlann yeri saptanir. Igletmenin 
finansmani  bakimindan kisa vâdeli borçlann ônemi çok az ise, an-
cak bu durumda kaldiraç regyolannin hesaplanmasi konusunda bun-
larin ihmal edilebilecegi dùgùncesindeyiz. 

' (95) "The Ratios of  Manufacturing,"  Dun's Review, C. 86, No: 5 (Kasim 1965), s. 
62-65 

"The Rations of  the Whole Salers", Dun's Review, C. 87, No: 5 (Kasim 1966), s. 60, 
61. 

(96) J. Fred Weston ve E. Eugen Brigham, op. cit., s. 254. 
John L. O'Donnell, op. cit., s. 28. 
Robert Lindsay ve Arnold W. Sametz, op. cit., s. 318. 



Finansman kararlarinm alinmasinda gelir, risk ve kontrol fak-
tôrlerinin rolùnii incelerken verdigimiz sayili ôrnekle tinansman 
kaldiracinin etkisi tek yônlû olarak belirtilmi§ti. Finansman kaldira-
cinin etkilerini, ek finansmanin  borçla veya âdi pay senetleri il-; 
kar§ilanmasi durumunda, bu iki seçenek finansmanin  çejitli sati§ ha-
cimlerinde içletme kârlari ile âdi pay senedi sahiplerinin gelirleri 
uzerinde hasil edecekleri degi§iklikler yoluyla ôlçelim. 

Tablo: I'de i§letmenin, tek bir seçenegi vardi. O da ek finans-
mani tahvil ihraci yoluyla temin étmesiydi. Çimdi de bir "B" i§let-
mesi du§iïnelim. Bu igletmenin, tesislerini geni§letmek için gerekli 
finansmani,  tahvil ihraci veya âdî pay senedi ihraci yoluyla sagla-
yacagi durumlari mukayese edelim. 

"B" i§letmesinin sermayesi 200.000 liradir. Bu sermaye her 
biri 1000 liralik 200 adet pay senedinden meydana gelmektedir. 
îmtiyazh pay senedi sermayesi yoktur ve kullanilmasi da diïçunul-
memektedir. î§letme ôz sermayesinde 200.000 lirahk sermaye di-
§mda, 50.000 lira tutannda dagitilmami§ kâr vardir. î§letme tesis-
lerini geni§letmek için 250.000 lirahk bir finansmana  gereksinme duv-
maktadir. Bunun için de iki seçenegi oldugunu saptami^tir: 

a. Ya % 6 faizli  tahvil ihraci ile 250.000 TL. si saglanabilir; 

b. Ya da nominal degeri Î000 lira clan fakat  1250 liradan satil-
mak tizere 200 tane yeni pay senedi ihraç edilerek 250.000 TL. si 
saglanabilir. 

Tablo: II ve III de, iki seçenegin i§letme iizerindeki etkileri, 
çejitli satig hacimlerinde incelenmi§tir(97). Sorunla ilgili hesapla-
malarda kabu.1 edilen varsayimlar junlardu : 

1). Gayrisafi  faaliyet  kân, sati§larin % 20 sine esittir ; 

2). Faiz di§mda anzî kâr veya zarar bulunmamaktadir ; 

3). Kurumlar vergisi, faaliyet  kârinin % 40 ina e§ittir. 

Tablo: II ve III'u kar§ila§tirahm. Dùgiik sati§ hacimlerinde, 
finansmanm  yeni pay senedi ihraci yoluyla saglanmasinin isletme 
lehine oldugu gcriilmektedir. Tablo: II, finansman  kaldiracinin, 

(97) J. Fred Weston ve E. Eugen Brigham, op. cit., s. 258-260. 
P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 329, 330, 331. 
J. Fred Weston, op. cit., s. 228, 230, 241. 
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TABLO:n 

«B» iÇLETMESt 

TAHVtL ILE FtNANSMANIN ÇEÇlFLt SAT1Ç HAClMLERlNDE 

KÂR  CZERlNDEKl  ETKlLERl 

Ek finansmanm  250.000 lirahk % 6 faizli  tahvil îhraci 
yoluyla saglanmasi (TL.) 

Sati§lar 50.000 100.000 150.000 200.000 400.000 
Gayrisafi  faaliyet  kâri 10.000 20.000 30.000 40.000 80.000 
Faiz (250.000 x % 6) (15.000) (15.000) (15.000) (15.000) (15.000) 
Faaliyet kâri —5.000 5.000 15.000 25.000 65.000 
Kurumlar vergisi (2.000) (2.000) (6.000) (10.000) (26.000) 
Net kâr —3.000 3.000 9.000 15.000 39.000 
Pay senedi ba§ina kâr 

15.000 39.000 

(200 tane pay senedi) — 15 15 45 75 •95 

TABLO: III 
«B» iÇLELMESi 

ÂDÎ PAY SENEDt ILE FÎNANSMANIN ÇESlTLl ÇATIÇ HAClMLERlNDE 
KÂR  ÙZERÎNDEKl  ETKlLERl 

Ek 250.000 liralik Finansmanm nominal degerleri 1.000 
lira olan, fakat  1.250 liraya satilan 200 âdi pay senedi 

ihraci yoluyla saglanmasi (TL.) 

Satijlar 50 000 100 000 150 OOO 200 OOO 400 OOO 

G.S. Faaliyet kâri 10 000 20 000 3? OOO 40 OOO 80 OOO 

Faiz — — — 

Faaliyet kâri 10 000 20 000 3° OOO 40 OOO 80 OOO 

Kurumlar vergisi (4 000) ( 8 000) ( '2 000) (16 000) (32 000) 
Net kâr 6 000 12 000 18 OOO 24 OOO 48 OOO 

Pay senedi ba§ina kâr 
24 48 

(400 tane pay senedi) •5 30 45 60 120 

ters yonde de ayni kuvvetle ijledigi için ijletme zararlarmi nasil bû-
yuttùgùnu ve bu nedenle ortaklarin zararlarmi bûyùk oranlarda 
nasil artirdigini gôstermektedir. Ayni finansmanm  pay senedi ihraci 
yoluyla saglanmasi durumunda i§letme, az da olsa, bir kâr elde etmek-
tedir. Tablolar, diï§iïk sati§ hacimlerinde pay senedi ile finansmanm 
ve yiiksek sati§ hacimlerinde de tahvil yoluyla finansmanm  ijletme 
lehinde oldugunu belirtmektedir. Belli bir sati§ hacminde ise, her 
iki seçenegin ortaklara sagladigi faydalann  bir birine egit oldu-
gu gôrulur. Bu da ôrnegimizde 150.000 liralik sati§ hacmidir. O 
halde "B" i§letmesi için finansman  kaldiraci 150.000 liralik sati§ 
hacminin ùstunde lehde i§lemege ba§lamaktadir. Diger bii ifade  ile 
"B" i§letmesi 150.000 liralik sati§ hacminin altindaki seviyelerde 
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pay senedi ihracini ve bunun ùstunde de tahvil yoluyla finansman  1 
tercih etmelidir. 

îki tablodaki verilerin yardimiyla Çekil : I de finansman  kaldi-
racina ili§kin kâra geçi§ grafigi  çizilmi.jtirfgS).  Apsiste sati§ hacimleri 
ve ordinatta da pay senedi badina kârlar gôsterilmektedir. Tablo-
larda iki finansman  seçenegi ile ilgili olarak belirtilen sonuçlar, 
grafiklerde  daha keskin çizgilerle ifade  edilmiç bulunmaktadn. 

Finansman kaldiracina ili§kin kâra geçi§ noktasini cebir yoluyla 
da hesaplamak mùmkundurfgg)  : 

X! = Pay bajina kâr, 

X = Gayrisafi  faaliyet  kâri, 

Fj = Bugunkû borçlann faiz  tutari. 

F, = Bugiinku borçlarla, vapilacak borçlara ili§kin faizlerin 
toplam tutari. 

Nj = Mevcut pay senetlerinin sayisi, 

N2 = Mevcut ve yeni pay senetlerinin toplam sayisi, 

V 0 = Vergi oram. 

Ek finansman,  tahvil ihraci yoluyla saglandigi zaman pay ba-
§ma kâr eçitligi §u biçimdedir: 

v (X — F 2 ) — Vo (X — F 2 ) 
A. I —z — — r^ 

Ni 

Payi (X — F2) parantezine alahm: 

= ( X - F 2 ) ( l - V o ) 
N I W 

Ek finansman,  âdi pay senedi ihraci yoluyla saglandigi durumda, 
pay ba§ma kâra ili§kin denklem §u biçimi ahr: 

X i ' = ( X - F i ) - V o ( X F i ) 
N2 

(98) Ibid., s. 242, 243. 
J. Fred Weston ve E. Eugen Brigham, op. cit., s. 256, 257, 258. 
P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 332, 336. 

(99) Ibid., s. 334. 
John L. O'Donell, op. cit., s. 34, 35. 
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Çekil; 1 
Finansman Kaldiracina ait Kâra Geçiç Grafigi 
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(X — Fi) parantezine alahm: 

X i = ( X - F i ) ( i - V o ) 
N 2 

i ve 2 numarali denklemlerin birer yani X i e egit olduguna gôre : 

(X - Fa) (i - Vo) _ ( X - F i ) (i - V o ) 
Ni ~ N 2 ( 3 J 

olur. 

Bu egitligin saglanmasi finansman  kaldiracina ili§kin kâra g;çig 
noktasini verir. Bu nokta, tahvil ve âdi pay senedi finansmanmdan 
saglanari faydalann,  birbirine egit olmasi için gerekli gayrisafi  faa-
liyet kânni gôstei mektedir ; yani finansman  seçeneklerinden han-
gisi kullanilirsa kullanilsm, bu noktada, her iki finansman  biçiminin 
uygulanmasindan elde edilecek pay bagina kâr tutari birbirine egit 
olacaktir. 

Ôrnegimizde "B" igletmesine iligkin verileri (3) No. lu denkleme 
uygulayarakfinansman  kaldiracina ligkin kâra geçig noktasini bulahm: 

F2 = 15.000 TL. si olduguna gôre, X nedir? 

Fi = o Ni = 200 
Vo = % 40 N2 = 400 

(X — 15.000) (1 — 0,40) = (X) (1 — 0,40) 
200 400 

0,60 X — 9.000 _ 0,60 X 
200 400 

240 X — 3.600.000 = 120 X 
120 X — 3.600.000 

X — 30.000 TL. si 
olur. 

Bu hesaplamaya gôre "B" igletmesinde gayrisafi  faaliyet  kâri 
30.000 liranin ustiine çiktigi zaman finansman  kaldiracinin olumlu 
etkileri meydana gelecektir. 

Mali Plânlamada finansman  kaldiraci ile ilgili analizlerin ône-
mini belirtmege çaligtik. Mali Plânlama yapilirken alinan finansman 
kararlari igletmenin mali yapisinda degigiklikler yapacaktir. Bu 
bakimdan mali yôneticinin dikkatli davranmasi ve dig kaynakla fi-
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nansmana ne zaman ve hangi ôlçùde bajvurmasi için alacagi finans-
man kararlarmin dayanagi, yukarida belirtilen finansman  kaldira-
ciyla ilgili analizler olmahdir. 

B. MALÎ KONTROL 

Mali analizle saptanan ijletme faaliyetlerinin  verimini ve 
kârliligmi artirici ônlemler, mali kontrolla saglanir. Kontrolùn ya-
pdmasi ve diizeltici ônlemlerin ahnmasi bakimindan mali plânlama 
on ko§uldur. Mali plândaki hedeflerle  fiilî  uygulamalann mukayesesi 
sonucu i§letme faaliyetlerinin  durumu hakkmda bilgi edinilir ve bu 
bilgiler ahnacak ônlemlere esas olur. 

Bir kontrol i§lemi, doit evreden meydana gelir(ioo): 

1. Kontrol kriterinin seçimi, yani kontrol ili^kilerinin anla-
§ilmasi için hangi degi§kenin digerlerine etki edecegi hususunun 
belirtilmesi ; 

2. Standartlann saptanmasi, yani fiilî  uygulamalann ôlçulecegi 
normlann gôsterilmesi ; 

3. Uygulamanm degerlenmesi, yani fiilî  uygulama ile norm-
lann mukayese edilmesi ; 

4. Diizeltici ônlemlerin ahnmasi, yani yukarki faaliyetlerin 
daha iyi biçimde yapilmasmin saglanmasi. 

Dort evrenden meydana gelen kontrol i§lemine duyulan gereksin-
me, gùnliik faaliyetler  sirasinda plânlardan yava§ yava§ uzakla§ma hu-
susundaki be§erî egilimin, topyekûn plâm ba§ansizliga gôtùrme 
hususundaki etkisi ile plânlarm, i§ ko§ulannda meydana gelen degi-
§ikliklere gôre diizeltilmesi nedenlerinden ileri gelmektedir(ioi). 

î§letme, kontrol sistemi yoluyla, saptadigi amaçlara emin 
biçimde ulaçmakla faaliyetlerini  daha verimli ve kârli yiirùtme baki-
mindan tehlikeli durumlarla karjilajmadan once i§letme ' sorun-
larini saptar ve faaliyetlerini  diizeltici, geli§tirici ônlemleri zama-
ninda ahr(io2). 

(100) Weldon Powell, op. cit., s. 56. 
J. Fred Weston, op. cit., s. 82, 83. 
E.W. Walker ve W.H. Baughn, op. cit., s. 17. 
J. Fred Weston, op. cit., s. 100. 

(101) Bion B. Howard ve Miller Upton, op. cit., s. 4. 
(102) J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 99. 

Weldon Powell, op. cit., s. 60. 
J.F. Weston, op. cit., s. 82. 
E.W. Walker ve W.H. Baughn, op. cit., s. 17-20. 
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î§lctmenin kontrol fonksiyonunun  yuriitulmesinde mali yône-
tici biiyiik ve ônemli l)ir rôle sahiptir. Mali yônetici bu roliinû, mali 
kontrol araçlanyla yerine getirir. Yonetim devriminin en ônemli cephe-
si, yukari sevyedeki yôneticiye mali plânlama ve mali kontrol teknikle-
rinin saglanmi§ olmasidir(io3). Mali Kontrol faaliyetleri  bir i§let-
meye ait kontrol i§leminin her evresinde gôriïliïr. Bu fonksiyonu  yii-
riiten mali yônetici plânlann hazirlanmasinda, standartlann sap-
tanmasinda, faaliyet  raporlannin meydana gctirilmesinde en biïyùk 
sorumlulugu ta§ir. Aynca faaliyetlerin  degerlendirilmesine ve diizel-
tici ônlemlerin alinmasina katihr. Mali kontrol fonksiyonunu  yii-
rùten mali yôneticinin sahip oldugu araçlar sirasile biitçeler, mali 
raporlar, faaliyet  raporlan, sanayi ile rakip i§letmelere ait standart-
lar ve re§yolar ile mali analizlerdir. 

Bir yonetim araci olan mali kontrol, kendi ba§ma etkili ola-
maz. Mali kontroliin etkili olmasi için yônetimin §u faktôrler  ùzerin-
de ônemle durmasi gerekir: 

1. î§letme amaçlanna ve degi§en kogulara uygun olarak yone-
tim, mali kontrol araçlanni dônemsel olarak incelemeli; fonksi-
yonu kalmayanlari kaldirmali ve daha etkili mali kontrol araçlan-
ni da geli§tirmelidir(i04). 

2. Her yônetici, mali bakimindan hesap verme sorumluluguna 
sahip olmalidir. Bu anlayi§a uygun olarak kâr sorumluluklannin 
desantralizasyonu ve kâr merkezlerinin geligtirilmesi hususu sag-
lanmahdir(i05). 

3. Kontrollerin ekonomik olma ilkelerine uygun olarak yapil-
masina dikkat edilmelidir. Bunun için kontrol sistemi, anlagilmasi, 
uygulanmasi ve yônetimi basit olmalidir. Genel olarak, mali kontrol 
faaliyetleiiyle  i§letme faaliyetlerinin  gelijtirilmesi için ne yapmamiz 
lâzim geldiginin saptanmasina yarayan analizlere ba§lanir. Bu konuda 
yukarida belirtilen mali kontrol araçlarindan uygulamada bazan mali 
raporlann bir kismi, bazan da tamamen bagimsiz bir analitik araç 

(103) John R. Moore, op. cit., s. 32. 
T.F. Bradshaw, "The Place and Status of  Financial Executives Today", op. cit., 
s. 12. 

(104) J.F. Weston, op. cit., s. 92. 
(105) Ibid., s. 83, 84, 92. * 

T.F. Bradshaw, op . cit., s. 10. 
Edward W. Binshadler, op. cit., s. ig. 
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olarak gôsterilen(io6) "yatirim kazançlan yùzdesini"(io7), mali 
kontrolùn gerçeklegmesinde tagidigi biiyiik ônem nedeniyle, aynn-
li olarak ele almayi uygun gôrùyoruz. 

Yatirim kazançlan yùzdesi, bir mali kontrol araçi olarak 
Dupont tegekkùlu tarafindan  geli§tirilmi§tir. Bu bakimdan Amerika'-
da mali kontrol'da "Dupont sistemi" olarak tammlanmaktadir. Za-
manimizda diger teçekkiiller tarafindan  da geni§ bir kabul gôrmug-
tiir(io8). 

Yatirim kazançlan orani, satiç marji ile toplam aktifler  (yati-
rimlar) dônu§ hizinm çarpilmasiyla elde edilir: 

Kâr _ Kâr Satiglar 
Toplam aktifler  ~ Satiglar Toplam aktif'ei 

Bu denklem kârliligi etkileyen iki unsuru belirtir(i09) : 

1. î§letmeye yatirilan toplam aktiflerin  etkili bir biçimde kulla-
nilmasi yoluyla maksimum i§ hacmi ve sati§ hasilâtmin elde edilmesi, 
yônetimin en onemli amaçlanndan biiidir. Buna i§letmeye yatirilan 
her liranm kânnm maksimizasyonu ilkesi, denir. 

2. tkinci kâr ilkesi, sati§ hasilâtinm her lirasindan elde edilen 
kânn maksimizasyonudur. 

> 

Bunlardan birincisi, toplam aktifler  dônu§ hizmin; ikincisi de, 
sati§ marjinm kapsadigi ilijklere iliçkin esaslan ortaya koyar. 

Yatirim kazançlan oraninm ônemi, igletmenin en yùksek yône-
ticisi için-faaliyetleri  degerleme ve ôlçme bakimindan çok etkili bir 
kontrol araci olmasidir. Formulu olu§turan iki unsur birbirinden 
bagimsiz gibi gôrùnurlerse de, tamamen birbirlerine baglidirlar. Bu 
formule  bakan yônetici kârlann elde edilmesinde iki faktôrun  pay-

(106) National Association of  Accountants, Return on Investment  on capital as Guide to Ma-
nagerial Décisions. NAA Research Report, No: 35, 1959, s. 5. 

(107) Bu çali§mada, yatirim kazançlan orani veya ROI, "Return on Investment" terimi 
karçihginda kullanilmaktadir. 

(108) J.F. Weston, op. cit., s. 84. 
NAA Research Report, No: 35, op. cit., s. 33. 
C.A. Kline ve H.L. Hessler, op. cit., s. 797-799. 
National Association of  Accountants, How Accountants  Can Help  Management. 
NAA Research Report, No: 44, 1963, s. 5-7. 

(109) B.B. Howard ve M. Upton, op. cit., s. g. 
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larmin ne oldugunu gôrùr(no). Yalirim kazançlannin elde edilme-
sinde, toplam aktifler  dôniï§ hizmin katkisi çok az ise, yônetici bu 
orani olu§turan diger unsurlan inceler. Bôylece diijùk dônù§ hizi-
nin, fazla  stok ve âtil kapasite bulunmasi, alacaklarin zamaninda 
tahsil edilmemesi veya benzeri nedenlerclen ileri geldigini saptar. 
Satiç marji dû§ùk ise, bu kez yônetici sati§ maliyetini meydana 
getiren unsurlar ùzerinde 'duracaktjr. Bu analizler yôneticinin 
sùratle duzeltici ônlemler almasini saglar. 

Dupont, bu iliskileri mali yôneticinin daha iyi gôrmesi için bir 
de §ema geliçtirmijtir. §ekil : 2 deki bu §ema, Amerika'da genig bir 
kabul gôrmugtùr. Diger bazi tegekkùller ise, bu jemadan ilham ala-
rak yatirim kazançiari oranini meydana getiren unsurlar içinde 
daha ayrintili §emalar gelistirmi§lerdir(i11). 

Çemada dôner degerler ve sati§ maliyetine ili§kin ônemli miktar-
lardaki kalemler gôsterilmektedir. 

Yatirim kazançiari oramnin malî kontrol araci olarak faydasi, 
fiilî  oran ve yùzdelerin geçmi§ dônem butçesinde saptanan sarayi ve 
rakip içletmclcre ili§kin oran ve yùzdelerle mukayese edilince ortaya 
çikar(ii2). Onun için §emadaki dikdôrtgenlerde fiilî  oranlarla diger 
oran ve yùzdeler çegitli sembollerle gôsterilir. §ekil: 2 de yatirim ka-
zançiari \iizdesi dikdôrtgeninde " F " sembolùnùn kargisindaki yùzde, 
fiilî  durumu gôsterirken "B" sembolù de bùtçede hedef  kabul edilen 
yatmm kazançiari yuzdesini gôsterir. Fiilî ve bùtçe yùzdeleri ve o-
ranlari diger dikdôrtgenlere de konur. Burada bir ôrnek olarak §ema-
da sadece yatirim kazançlarma ili§kin yiizdeler gôsterilmi§tir. Çemada 
bùtçe yerine geçmig dônem veya sanayi veya rakip igletmelere ili§kin 
yùzde ve oranlar da gôsterilebilir. Bu husus i§letme amaçlanna uy-
gun olarak mali yônetici tarafindan  saptanir. 

(110) NAA Research Report, No: 35, s. 33-35. 
P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 15-17. 
E.W. Walker ve W.H. Baughn, op. cit., s. 66-68. 
C.A. Kline ve H.L. Hessler, op. cit., s. 801, 803. 
W.R. Johnson, op. cit., s. 34-37. 
J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 100-102. 
William J. Watter, "Does the Rate of  Return Mesure Business Efficiency,"  An Inco-
me Approach to Accounting.  Der., Charles T. Davidson et al., N.J. Englewood Cliffs, 
Prentice-Hall, 1964, s. 578, 579. 

( u t ) NAA Research Report, No: 44, op. cit., Passim. 
(112) NAA Research Report, No: 35, op. cit., s. 41, 42. 
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Dupont Mali Kontrol §emasi 
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§emanm kontrol sistemi olarak faydasi  ijletmenin topyekûn 
uygulamalarx hakkmda bir baki§ta bilgi cdinilmesinden ve uygula-
malann zayif  noktalannin gorùlup ilgili yoneticilerin dikkatini çek-
mesinden ileri gelir. Bu bakimdan ijletmenin en yiiksek yônetieisi 
için çok ônemli bir kontrol aracidir. 

Yatinm kazançlari yùzdesi ile ilgili analizler, tablolar biçimin-
de de gôsterilebilir : 

TABLO IV 
"X" IÇLETMESi 

YAT1RIM  KAZANÇLARI  YÛZDESt ANALtZl 

"X" 
î§letmesi 

"Y" 
Içletmesi 

"Z" 
Igletmesi 

Satiflar 
Faaliyet kâri 
Toplam aktifler 
Faaliyet kâri yiizdesi 
Toplam aktifler  dônii? hizi 
Yatirim kazançlari yiizdesi 

500.000 
50.000 

500.000 
% 10 

1 . 
% 10 

800.000 
120.000 
400.000 

% 15 
2 

% 30 

400.000 
40.000 

800.000 
% '0 

% 5 

Tablo: IV de " X " ijletmesi, faaliyet  sonuçlanni, yatirim ka-
zançlari analizleri yoluyla, rakip iki i§letme ile mukayese etmekte-
dir. Tabloya ilk baki§ta " X " igletmesinin "Z" ijletmesine gôre 
oldukça iyi bir durumda oldugu gôrùlur. Fakat rakip "Y" ijletme-
sinin faaliyet  sonuçlari ise, " X " i§letmesine gôre biïyùk farklar 
gôstermekte; hem faaliyet  kân yûzdesi hem de toplam aktifler  dônu§ 
hizi " X " ijletmesine gôre daha yiiksek bir seviyede bulunmak-
tadir. " X " i§letmesinin kullandigi toplam aktifler  "Y" i§letmesin-
den fazladir.  Bu durumda " X " i§letmesi hem faaliyet  kân yiizdesi 
hem de toplam aktiflerin  dônûsj hizi jizerinde durup, ba§ansizhk ne-
denlerini saptamali; buna uygun olarak da dùzeltici ônlemleri al-
malidir. 

Tablo: IV e benzer tablolar, bûtçe veya sanayi standartlari ile 
ilgili olarak da hazirlanabilir. Bùtçe veya sanayi standardindan leh-
te veya aleyhteki farklar  ayri bir kolonda gôsterilerek yiiksek yône-
ticinin dikkati çekilir. 

Yatirim kazançlari yùzdesinin bir kontrol araci olarak ônemi 
Amerika'da giin geçtikçe artmaktadir. Ortaklara sunulan yillik 
raporlar kapsaminda da yeralmaktadir(i 13). 

(113) NAA Research Report, No: 35, op. cit., s. 41. 
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I K î N C 1 B Ô L Û M 

MALÎ ANALtZLER VE ÔN KOÇULLAR 

KISIM: I 
MALI ANALtZ VE ÇEÇÎTLERt 

Mali Plânlama ve mali kontrolun on kogulu, mali analizdir(i). 
igletmenin durumu bilinmeden mali plânlama ve mali kontrol faa-
liyetlerinin yiïrùtulmesine olanak yoktur. Mali analiz, mali tablolai-
daki verilere dayanilarak yapilir. Temel mali tablolar bilânço, gelir 
tablosu ile fon tablosudur(2). Mali tablolar igletmenin mali duru-
mu ve faaliyet sonuçlan hakkinda onemli bilgiler verirler. Fakat 
bu bilgilerin analizi yapilmadan, temsil ettikleri iligkiler, durumlar 
ve sorunlar anlagilamaz. O halde mali analiz, mali tablolardaki 
verilerin ônemini ve anlamini saptamak için yiiriitiïlen bir faa-
liyettir(3). Mali analiz yoluyla elde edilen sonuçlar, igletme ile ilgili 
olarak alinan çegitli kararlann temelini olugturur. 

Mali analiz mali tablolardaki çegitli kalemler arasinda yuzdeler, 
oranlar ve dônùg hizlari yoluyla onemli iligkiler kurulmasini, bu ilis-

(1) Stanley B. Tunick ve Emanual Saxe, Fundamental  Accounting-Theroy  andpractice.  3 B., 
N.J., Englewood Cliffs,  Prentice-Hall, 1965, s. 543. 
Robert W. Johnson, op. cit., s. 57. 

(a) Ralph Dale Kennedy ve Stewart Y. McMullen, Financial  Statements-Form,  Analysis 
and Interprétation.  4. B., Homewood., Illinois, Richard D. Irwin, Inc., 1966, s. 3. 
Paul Grady, Inventory  of  Generally Accepted Accounting Principles  for  Business Enterprises. 
Accounting Research Study, No: 7, N.Y., American Institute of  Certified  Public 
Accountants, Inc., 1965 s. 311-317. 

(3) Wilbert Karrenbrock ve Harry Simons, Intermediate  Accounting.  3. B, N.Y., New 
Rochelle, Soyth-Western publishing company, 1958, s. 827. 
Cari L. Moore ve Robert K. Jaedicke, Manegerial  Accounting.  N.Y., New Rochelle, 
South-Western Publishing company, 1963, s. 15. 
Arthur W. Holmes et al, Intermediate  Accounting.  3. B., Hemewood, Illinois, Richard 
D. Irwin, Inc., 1958, s. 693. 
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kilerin ôlçiilmesini ve yorumlanmasini kapsar. Kalemler arasindaki 
iliçkilerin ôlçùlmesi ve yorumlanmasi çeçitli analiz teknikleri ile yapi-
lir. Mali analiz sonuçlari içletmenin geçmi§ dônemlerdeki uygula-
malarini gôsterdiginden, bunlar esas alinarak ijletmenin bugùnkù 
durumu saptanir ve gelecege ili§kin plânlari da bu sonuçlardan fay-
dalanilarak yapilir. 

Mali analiz sonuçlari, isletmeyle ilgili çé§itli menfaat guruplari 
tarafindan kullanilir. Çùnkù mali analiz isletmeyle ilgili su konular-
da açik bilgiler verir(4) : î§letmenin likidite durumu, kârlilik duru-
mu, mali durumu, aktiflerihi kullanma durumu ve içletme hakkin-
daki ônemli trendler. 

Bu bilgilerden isletmc sahipleri', yôneticiler, bugùnkù yatinm ve 
kredi sahipleri, ilgili devlet organlan faydalanabilecegi gibi gelecek-
teki yatirim ve kredi sahipleri de faydalanabilirler. 

Mali analiz, sadece belli bir tarihdeki ve belli bir dôneme ili§-
kin tablolann incelenmesi ve yorumlanmasi hususlanni k̂apsamaz. 
Yillar itibanyle ve aym sanayi kolundaki muhtelif i§letmeler arasin-
daki mukayeseler ve bunlarla ilgili ilijkilerin yorumlanmasi da mali 
analiz kapsamina dahildir(5). Bugùn yerle§mi§ bir meslek haline 
gelmekte olan mali analistçiligin(6), mali analizleri dogru olarak 
yùrùtebilmesi için a§agida belirtilen hususlara ôzelllikl edikkat etmesi 
ve bunlarm gerektirdigi bilgilere ve yeteneklere sahip olmasi gerekir: 

i. Mali tablolann saghkli bir biçimde yorumlanmasi muhasebe 
kuram ve uygulamasini iyi bilmeklc mùmkùn olur(7). 

(4) R.W. Johnson, op. cit., s. 57. 
Earl P. Strong, op. cit., s. 145, 146. 
A.W. Holmes et al., op. cit., s. 693. 
C.L. Moore ve R.K. Jaedicke, op. cit., s. 115. 
W.E. Karrenbrock ve H. Simons, op. cit., s. 827. 
S.B. Tunick ve E. Saxe, op. cit., s. 543. 
Roy A. Foulke, Practical  Financial  Analysis. N.Y., McGraw-Hill Book, Company 
Inc., 1961, s. 32, 33, 37, 39, 41. 

(5) Ibid., s. 448. 
S.B. Tunick ve E. Saxe, op. cit., s. 543, 545. 
John N. Myer, op. cit., s. 153-155. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 215, 217, 220, 228, 232, 233. 

(6) Philip E. Albrecht, "Analyst Views Financial Reporting Problems", Financial  Exe-
cutive,  C. XXXIV, No: 9 "(Eylul 1966), s. 19. 

(7) Harold Bierman, Financial  and Managerial  Accounting.  2. B., N.Y., The MacMillan 
Company, 1964, s, 283. 
W.E. Karrenbrock ve H. Simons, op. cit., s. 829. 
J. Fred Weston ve E. Eugen Brigham, op. cit., s. 67. 



2. î§letmenin ait oldugu sanavi ile igletmenin sahip oldugu ôzel-
liklerin mali analiz yapilirken gôzônunde bulundurulmasi gerekir(8). 

3. llgili dônem veya dônemlerdeki ekonomik ko§ullarin ve trend-
lerin mali analiz bakimindan ônemi bùyiiktùr(9). 

4. llgili ijletmenin politikasinm ve muhasebe yôntemlerinin 
mali analist tarafindan bilinmesi gereklidir(io). 

5. Mali analise esas alinan verilerin dogrulugu, yapilan ana-
lizin degeri ùzerinde yùzde yùz bir etkiye sahiptir(i 1). 

6. Mali analizin kapsami, elde edilen sonuçlarin kullamlma 
amaçlanna gôre saptanir. Birkaç re§yo veya yùzde ile igletmenin mali 
durumu veya faaliyet sonuçlari hakkinda bir yargiya varilmamaya 
ôzellikle dikkat edilir. 

7. Mali analizin mantikh sonuçlara ula§masi bakimindan iyi 
bir yargdama yetenegi esastir. Hiçbir mali analiz teknigi iyi bir 
yargilamanin yerini alamaz(i2). 

Mali analiz meslegi halcn geli§mekte olup, muhasebe meslegi 
gibi kesin disiplinlere sahip degildir. Bu bakimdan mali analist,analiz 
amacina uygun olarak verileri istedigi gibi dùzenlemsk ve ijleme 
tabi tutmakta buyùk bir serbestiye sahiptir. Mali analistler bilgisa-
yar sistemindeki geli§melerden genis oranda yaranlanma egilimleri-
ne sahiptirler. Bu egilimin gerçeklegmesinin mali analh meslegin-
de bir devrim yaratacagina igaret edilmektedir(i3). Mali analizin 
ônemli biçîmlerine geçmeden once ùçùncù bir tasnif biçimini 
belirtmege çaliçalim : 

(8) Ibid., s. 67. 
Wilber C. Haseman, Management  Use  of  Accounting.  Boston, Allyn and Bacon, Inc., 
!963. s. 336, 337. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 23. 
Ernest W. Walker ve William H. Baughn, op. cit., s. 99, 100. 

(9) Ibid., s. 51, 52. 
J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 67. 

(10) C.L. Moore ve R.K. Jaedicke, op. cit., s. 116, 117. 
(11) H. Bierman, op. cit., s. 283. 
(12) R.W. Johnson, op. cit., s. 63. 

Marion H. Simpsen, Donald E. Miller'in The  Meaningful  Interperation  of  financial 
Statements  adh kitabinin elestirmesi, Financial  Executive.  C. XXXIV, No: 12 (Aralik 
1966), s. 12. 

(13) P.E. Alberecht, op. cit., s. 14. 
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Bu tasnif biçiminde, mali analiz, analizde kullanilan belgelere 
gore ikiye ayirilmaktadir(i4) : 

1. Iç analiz, 
2. Dig analiz. 
Iç analiz, igletme mensuplari tarafindan yapilir. Basili raporlar 

diginda, igletmcde varolan biitiin belgeler mali analizin yapilma 
sinda kullanilabilir. Dig analiz ise, sadece igletmeye ait basili ra-
porlara dayanilarak yapilir. Bir bankanin veya igletmeye mal sa-
tanlar ile igletmeye yatinmda bulunmak isteyenlerin yaptiklan ana-
liz, dig analize ôrnektir. Yonetim amaçlanyla igletmenin mali yône-
ticileii veya analistleri tarafindan yapilan analiz de iç analizdir. 

A. KAPSAMLARINA GÔRE MALI ANALÎZ ÇEÇÎTLERÎ 

I. Statik Mali Analizler 

Belli bir tarihdeki veya belli bii doneme iligkin mali tablolardaki 
kalemler arasinda mevcut iliskilerin miktar- bakimindan incelenme-
sine statik analiz denir. Belli bir doneme iligkin mali durum ile faaliyet 
sonuçlannin analiz edilmesini kapsayan statik analize, dikey analiz 
de denilmektedir(i5). Burada analiz tek bir dônemle ilgili olarak 
yapilir. Igletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlanni carî dônem 
için gosteren statik analiz, genig bir mali analizin vazgeçilmez bir 
kismini olugturur. 

Statik analiz, resyolar yûzdeler ve diger analitik tckniklerle 
yapilir. Dikey yuzde analizleri(i6) ile bireysel regyolann uygulan-
digi analiz tipi statik analizdir. Statik analiz yoluyla toplam aktif-
lerin, doner degerlerin, toplam borçlann, kisa vâdeli borçlann ve 

(14) A.W. Holmes et al., op. cit., s. 693. 
John N. Myer, op. cit., s. 13, 14. 
Oztin Akgiïç, Mali  Analiz Ders Notlari.  Ankara, Siyasal Bilgiler Fakultesi, 1965, s. 10. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 25. 

(15) Norton M. Bedford,  iiFinancial Statements-Analysis and Interperation", Accoun-
tants'  Handbook.  der., Rufus  Wixon, 4. B., N.Y., The Ronald Press Company, 1964, 
s. 3-56. 
VV.E. Karrenbrock ve H. Simons, op. cit., s. 836. 
John N. Myer, op. cit., s. 94, 138. 
Stanley B. Tunick ve Emanuel Saxe, op. cit., s. 543. 

(16) Bu çalijmada dikey yuzde analizleri deyimi, "Common-size analysis" terimi karçi-
hgi kullanilmaktadir. 
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sermayenin yapisi hakkinda yùzdeler halinde bilgiler edinildigi gibi, 
net sati§ hasilâtma nazaran, gelir tablesunda yer alan diger kalem-
lerin bùyùklùklerinin ve durumlannin ne oldugu da gôrùlur(7i). 

Statik analizde hesapladigimiz rejyolar ise, i§letmenin carî dô-
nemdeki likidite, kârlilik, faaliyetlerinin verimliligi ve finansman 
durumlari hakkinda degerli bilgiler verir. Bôylece i§letmenin kisa 
vâdeli borçlanni kar§ilama gùcù, sahip oldugu aktifleri kullanmak-
taki etkinlik derecesi, sermaye yapisinda borçlann yeri ve i§letme-
nin kârlihk durumu ile pay senedi ba§ina kazançlari ve ôdedigi te-
mettù saptamr. 

2. Dinamik Mali Analizler 

Carî dônemin mali durum ve faaliyet sonuçlanna ili§kin verilerin, 
geçmiç yillar veya rakip i§letmelere ait uygulamalan gôsteren veri-
lerle mukayesesi mali analizin degerini artirmaktadir. Çe§itli ka-
lemlerdeki artisan, trendleri ve rakip i§letmelere gôre farkhhk-
lan gôsteren bu analize dinamik veya yatay analiz denir(i8). Bu ana-
liz mukayeseli tablolar, yùzde ve re§yo trendleri gibi analitik tek-
niklerle yapilir. Statik analizin gôsterdigi durumlara ait olumlu 
veya olumsuz gelijmeler dinamik analiz yoluyla saptamr ve rakip 
i§letmelere gôre igletmenin likidite, kârlihk, verimlilik ve finans-
man durumunun ne oldugu gôsterilir(ic)). Dinamik analiz uyamk 
bir yoneticinin dikkatini ônemli ili§kiler ve trendler ùzerine çeker. 
Ôrnegin, son dort vildanbeii sati§ hacminde bir degi§iklik olmadigi 
halde faiz yùkùnùn her yil biraz daha artmi§ oldugunun saptanmasi, 
i§letmenin borç politikasinin ve mali yapisinin incelenmesini ve 
gerekli dùzeltici ônlemlerin hizla alinmasini saglar. 

î̂ letmeye ait trendleri gôsteren dinamik analiz sonuçlari gebeek 
dônemlere ait tahminlerin yapilmasinda buyùk ôlçude kullamhrlar. 

(17) Ibid., s. 543, 545. 
John N. Myer, op. cit., s. 94, 138, 139. 
Norton M. Bedford,  op. cit., s. 3-6. 

(18) Ibid., s. 3-6. 
S.B. Tunick ve E. Saxe, op. cit., s. 543. 
John N. Myer, op. cit., s. 94, 138. 
W.E. Karrenbrock ve H. Simons, op. cit., s. 830. 

(19) Ibid., s. 154-155. 
Norton M. Bedford,  op. cit., s. 3-6. 
C.L. Moore ve R.K. Jaedicke, op. cit., s. 116. 
A.W. Holmes et al., op. cit., s. 693, 694. 
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B. YAPILMA AMAÇLARINA GÔRE MALÎ ANALÎZ ÇEÇÎT-
LERl 

i. Yonetim Analizleri 

Yonetim faaliyetlerinin yùrùtulmesinde mali analizin ônemi 
biïyiiktùr. Fakat analize esas kabul edilen tablolar ve veriler, tarihî 
bir belge niteligini kazanmadan once yonetim amaçlan için analiz 
yapacaklara saglanmahdir(2o). 

Yonetim analizinde hem statik hem de dinamik analizden ya-
rarlanilxr. Analiz hem bilânço, hem gelir tablolarinin incelenme-
sini ve yorumlanmasini kapsar(21). Foulke, yonetim kararlarmin ahn-
masmda bilânçodan etkili bir biçimde faydalanilmadigim i l'a de ederken, 
bilânçonun iyi bir biçimde anla§ilmasimn baçanli faaliyetler ve sag-
lam finansman politikalan için zorunlu oldugunu ileri siirer(22). Fo-
ulke'nin bu gôrù§une kismen katihyoruz. Çiinkii, mali analizin 
kapsami bilnço analizini a§maktadir. Onun için Foulke'nin gôrùju-
nii §u biçimde genijletmek yerinde olur. îçletmenin surekli biçimde 
bajarih faaliyetlerde bulunmasi ve saglam bir finansman politika-
sina sahip olmasi için mali tablolar ile bunlann analiz ve yorum so-
nuçlarinm yonetim tarafindan tamamen anla§ilmasi ve etkili bir 
biçimde kullanilmasi gereklidir. Mali analizleri en iyi biçimde yiirii-
tiïp, sonuçlarmdan i§letme yônetiminin etkili bir biçimde faydalan-
masi hususunda mali yôneticiye bùyuk bir roi oynar. 

Mali analiz sonuçlan, yônetime §u olanaklan saglar: 
1. Bir biitiin olarak i§letme faaliyetlerinin bajari derecelerini 

olçer(23). 

2. I§letme bolumlerine ve iirùnlerine ili§kin verimlilik ve kâr-
lilik durumlanni degerler(24). 

(ao) Norton M. Bedford,  op. cit., s. 3-3. 
(ai) Ibid., s. 3-3. 

John K. Pfahl,  "Financial Reports", Financial  Handbook.  der., Jules I. Bogen, 4 B., 
N.Y., The Ronald Press Company, 1964, s. 8-31. 
C.L. Moore ve R.K. Jaedicke, op. cit., s. 115* 
E.W. Walker ve W.H. Baughn, op. cit., s. 65. 

(32) Norton M. Bedford,  îop. cit., s. 3-3. 
(23) Ibid., s. 3-2. 

E.W. Walker ve W.H. Baughn, op. cit., s. 66. 
(24) Ibid., s. 67, 68. 

R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 18. 
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3. îgletmenin liJkidite, kârhlik, verimlilik ve finansman durum-
lanni ayrintili olarak saptar(25). 

4. îgletmenin geçmi§ yillara gôre likidite, kâihlik, verim-
lilik ve finansman bakimindan durumunu belirtir. 

5. Likidite, kârlilik, verimlilik ve finansman bakimindan elde 
edilen fiilî sonuçlari mevcut plân ve butçelere gôre ôlçer. 

6. Isletmenin sanayi içindeki durumunu her bak'mdan saptar. 
Bôylece rekabet durumunu gôsterir. 

7. Mali analiz sonuçlarina dayanarak faaliyetleri kontrol eder 
ve kontrol tekniklerinin daha etkili bir haie konulmasmda katkida 
bulunur(26). 

8. Mali analiz yoluyla faaliyetlerin plânlanmasinda ve yùrùtùl-
melerinin her evresinde dogru ve dùzeltici kararlann ahnmasmi 
saglar(27). 

Mali analizin temel tablolan, yonetim analizinde de kullamlan 
temel belgelerdir. Mali analiz tekniklerinin gelir tablolanna uy-
gulanmalari sonucu, ùretim, satig ve idare fonksiyonlannin verim-
lilikleri ôlçùldùgu gibi satiglar, maliyetler ve kârlara ili§kin ônemli 
trendler de saptanir (28). Bilânço analizi ise, isletmenin aktifle-
rini kullanma verimlilikleri ile likidite ve finansman durumlan hak-
kinda kesin bilgiler edinilmesini saglar(29). Fon tablolan ùzerinde 
yapilan analizler ise, ilgili donemlerde fonlann hangi kaynaklardan 
elde edildigini ve nerelere harcandiklarmi gôsterir. 

Yôneticinin mali analiz tekniklerinden ve sonuçlanndan etkili 
bir biçimde faydalanmasi için bùtùn muhasebe sistemini ve teknik-
lerini bilmesine gereksinme yoktur. Muhasebeye iligkin genel ilkeler 
ile mali raporlarin ôzelliklerini ve mali raporda yer alan her terimin 
kapsamini bilmesi yeterlidir(3o). 

Yonetim analizleriyle vanlmak istenen sonuçlar verimliligi 
geligtirmek, kârhhgi artirmak ve saghkli kararlar almaktir. 
(25) Ibid., s. 18. 

E.W. Walker ve W.H. Baughn, op. cit., s. 51, 52, 73, 75, 76. 
J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 67, 78. 
J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 67, 68. 

(26) N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-2. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMulIen, op. cit., s. 19. 

(27) Ibid., s. 3-2. 
(28) Ibid., s. 3-3. 
(29) Ibid., s. 3-3. 
(30) Marion H. Simpsen, op. cit., s. 10. 
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2. Kredi Analizleri: 

Kredi analizleri, igletmenin likidite durumu ile kisa vâdeli borç-
larini kisa zamanda odeyip ôdeyemeyeceklerinin saptanmasi ile ilgili-
dirler(3i). Kredi analizleri igletmelerin kredi yôneticileri ile tiearî 
bankalar tarafindan yapilir. Kiedi analizlerinde, dôner degerler 
ile kisa vâdeli borçlar arasindaki iligkileri gôsteren mali analiz tek-
nikleri ùzerinde onemle durulur. Dôner sermaye yapisi ve kalemleri 
çok dikkatli bir biçimde incelenir. Bu bakimdan kredi analizlerinin 
agirhk noktasini bilânço ùzerinde yapilan analizlei olugturur. 

Kredi analistleri uzun vâdeli borçlar ve sabit degerler ùzerinde de 
durmaktadirlar (32). Her ikisinin de igletmenin likidite ve kisa vadeli 
borç ôdeme gùcù ùzerinde etkileri olabilir. Uzun vâdeli borçlann 
gelecek dônemde faiz ve vâdesi gelen ana para taksitleri bakimmdan 
igletmeye yùkleyecegi vecibeler saptanmalidir. Sabit degerlerin amorti 
edilmeleri veya demode olmalari nedeniyle yenilenmeler igletmelerin 
likidite durumuna etki eder. Bu nedenlerle kredi analizlerinde uzun 
vâdeli borçlar ve sabit degerler igletmenin likidite ve kisa vâdeli borç-
lan ôdeme gùcù ùzerindeki etkileri bakimindan ele ahnmahdir (33). 

Igletme ile ilgili kredi analizleri yapanlar, igletmenin carî duru-
munu ve ôz sermayesini gôsteren bilânçoyu analizlerine esas alirlar-
di. Igletmelerden kredi analizi için gelir tablosu istenmedigi gibi, ig-
letmelerde kredi verenlere sadece bilânçolanni sunmakla yetinirlerdi. 
1930 depresyonundan sonra, kredi verenlerin, yeterli olarak ana-
lizde bulunmalari ve risk durumlanni tam olarak inceleyebilmeleri 
için bilânço yamnda gelir tablolanni analizlerine esas almalannin zo-
runlu oldugu gôrùldù(34). Likidite durumu iyi olsa bile igletmenin 
kazanma gùcùnùn az olmasi veya hiç olmamasi durumunda, iglet-
menin likidite durumu hizla kôtùye gideceginden, bu igletmelerin 
kredi riski yiiksek olacaktir. Bunun tersine likidite durumu bugùn 
için zayif olan fakat yùksek kazanma gùcù bulunan bii igletmenin 
kredi riski ise, azdir. 

(31) N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-3. 
John K. Pfahl,  op. cit., s. 8-30, 31. 
Roy A. Foulke, op. cit., s. 32, 33, 48. 
John N. Myer, op. cit., s. 253. 

(32) John K. Pfahl,  op. cit., s. 8-31. 
(33) Ibid., s. 8-31. 
(34) Ibid., s. 8-31. 
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Kredi analizlerirde, isletmenin tasfiyeye gitmesi durumunda kredi 
verenlere ili§kin emniyet marji da saptanmaga çali§ihr (35). 

Kredi analizlerinde, mali tablolar di§inda sanayi ve i§letmeye 
ait trendler ile i§letme yôneticilerinin nitelikleri ve yetenekleri; ve 
diger ilgili hususlardaki bilgilerden de faydalamlir(36). 

3. Yatirim Analizleri: 

Yatinm analizlerinin birinci derecedeki amaci, i§letmenin ge-
lecek dônemlere ili§kin kazanma giicùnù saptamaktir (37). Yatirim 
analizleri, i§letmenin uzun vâdeli kaynaklarmi saglayanlar ile sagla-
mayi dù§ùnenler tarafindan yapilir. Bunlar bugùnkù ve gelecekteki 
ortaklar ile borç sahipleri diye ikiye ayrilir. Burada borçlar uzun 
vâdeli bir kredi olmasma ragmen, surekli bir yatirim ozelligini ta-
tasidigindan yatirim analizleri kapsamina konulmaktadir. Uzun 
vâdeli borçlar daha çok tahviller biçiminde saglamr. 

Modem i§letmelerde pay senedi veya tahvil sahiplerinin faali-
yetleri, pay senetleri veya tahvillerini oldugu gibi koruma, satma veya 
yenilerini satin aima hususlannda karar vermekle sinirlidir(38). Ya-
tirim analizleri bu kararlann verilmesinde yardimci olacak sonuç-
lari saglar. Yatirim analizi isletmenin ortaklar için hazirladigi rapor-
lardan yararlanarak yapilir. 

Yatirim analistinin birinci derecedeki fonksiyonu ilgili yatirimi, 
saglayacagi gelir, sahip oldugu emniyet ve risk faktôrleri ile piyasa-
daki sùrùm durumlari bakimindan degerlendirmektir(3g). 

Bir i§letmeye ait tahvillerle ilgili bir analizde, bu tahvilerin 
durumlarini saptamak ve bunlarla ilgili bir karara varmak için 
§u ùç husus ùzerinde durulur: 

(35) W.E. Karrenbrock ve H. Simons, op. cit., s. 828. 
(36) N.M. Bedford,  op. cit., s, 3-3. 

Roy A. Foulke, op. cit., s. 48. 
John N. Myer, op. cit., s. 252. 

(37) Ibid., s. 260, 261. 
John K. Pfahl,  op. cit., s. 8-30. 
Roy A. Foulke, op. cit., s. 39, 41. 
N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-4. 

(38) N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-4. 
(39) Léo D. Stone, "Security Analysis",  Financial  Handbook.  der.. Jules I. Bogen, 4. B., 

the Ronald Press Company, 1964, s. 7-1, 2, 3. 

53 



1. î§letmenin kazanma giicù 
2. fjletmenin dôner sermayesinin durumu; vc 
3. Igletmenin finansman  kaldiracinm durumu. 

îgletmenin kazanma gùcii ile ilgili analizlerde kisa vâdeli ve 
uzun vâdeli kazanç trendleri saptanir(4o). Bu faktôrle ilgili olarak, 
analist, igletmeyle ilgili ekonomik trendler ve ijletme yôneticileri-
nin nitelikleri ve kapsiteleri ùzerinde durur. Doner sermaye bu ana-
lizlejde ônemlidir. Çùnkù igletme kazançlannin azaldigi donemler-
de, faizler ile vâdesi gelen borç taksitlerinin odenme giicunu gôste-
ren bir ôlçù i§letmenin doner sermayesidir(4i). Finansman kaldira-
ciyla ilgili durumlann saptanmasi yabanci kaynakla ôz kaynak arasm-
da belli bir oranm idame ettirilmesinde yardimci olur. Boylece ijletme 
faaliyetlerinin zararh oldugu donemlerde ve igletmenin tasfiyeye zor-
landigi durumlar da yabanci kaynak için bir emniyet marji saglan-
mi§ olur. 

Tahvil analizinin amaci, i§letmenin, faiz ve borç taksitlerini vâ-
desinde ôdeme giiciine sahip olup olmadigini saptamaktir. 

Âdi pay senedi ile ilgili bir yatirim analizinin amaci, bir payin 
gelecek dônemdeki degerini saptamaktir(42). Bunun için de pay 
bajina kazançlar ve temettûlere ili§kin trendler incelenir. Bunla-
nn istikrarh olup olmadigi ve ijletme yôneticilerinin nitelikleri ùze-
rinde durulur, analizlerde bùyùk ôlçùde re§yolardan yararlamlir. 
Gelecek dônemlere ili§kin pay bagina kazançlann trendlerinin saptan-
masinda, daha çok tahmin ve malî plânlama tekniklerinden fayda-
lamhr(43). Çùnkù i§letmeye ait satiçlarin, satiç fiatlannin, maliyet-
lerin ve diger unsurlarin gelecek dônemlerdeki degerlerini tahmin 
etmeden, pay ba§ina kazanç trendleri saptanamaz. 

Âdi pay senetlerine yatirimda bulunanlann hedefleri, pay ba-
§ina kazanç ve temettulerinde sûrekli ve istikrarh bir artij sagla-
maktir. Bu konuda yapilan analizlerde yatirim sahiplerinin bu he-
defi gôzônùnde bulundurulur. Dogru yatirim kararlarma ula§ma-
lari, ancak yatirim analizleri yoluyla mùmkùn olur. 

(40) N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-3. 
J.K. Pfahl,  op. cit., s*. 8-30. 
L.D. Stone, op. cit., s. 7-4. 

(41) Ibid., s. 7-4. 
N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-3. 
J.K. Pfahl,  op. cit., s. &-30. 

(42) L.D. Stone, op. cit., s. 7-8, 9. 
(43) Ibid., s. 7-8. 



KISIM: II 

MALÎ ANALIZ ÔN KOÇULLARI 

Mali analizin anlamli sonuçlara ula§masi bakimindan, mali 
analistin igletme faaliyetlerine etki eden faktôrler hakkmda bilgi 
sahibi olmasi gerekir. Bundan ônceki kisimlarda da belirtmege ça-
lijtigirmz bu faktôrleri, §u biçimde gruplandirabiliriz(44) : 

1. Ekonomik faktôrler: Ekonomide gôrulen mevsimlik, dônem-
sel ve benzer dalgalanmalar ve fiyat seviyesindeki degi§ikliklerin 
ijletme faaliyetleri ûzerindeki etkileri ônemlidir. 

2. tçletmenin ozelligi ile ilgili faktôrler: Burada sanayinin is-
likrarliligx ile sanayinir i§letme karakteristikleri ùzerinde durulur. 
Bunlar da, o ijletmedeki aktiflerin dônu§ hizi, içletmenin gerektirdigi 
sabit aktiflerin hacmi, uretim dôneminin uzunlugu, sati§ ko§ullari, 
kârlarin genel seviyesi gibi unsurlardan meydana gelir. Bunlardan 
her birinin i§letmenin likiditesi, finansmani, verimliligi ve kârhhgi 
iizerinde ônemli etkileri oldugundan, mali analiz sonuçlarinm yo-
rumu yapihrken gôzôniinde bulundurulurlar. 

3. t§letmenin yônetimi ile ilgili faktôrler : Bir igletmenin el-
de ettigi sonuçlarda yônetici! erinin çe§itli durumlardaki davranijlari-
nin ve sahip olduklari yeteneklerin rolù ônemlidir. Bu bakimdan 
mali analiz uzmani elde ettigi sonuçlan degerlerken, o i§letmenin yô-
neticileri hakkindaki hùkùmlerini de gôzôniinde bulundurur. Yôneti-
ciler hakkmdaki hiikumleri ise, geçmij dônemdeki uygulamalan ve 
gelecege ili§kin yaptiklari plânlan inceleyerek elde eder. 

(44) E.W. Walker ve W.H. Baughn, op. cit., s. 99, xoo. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 23. 
J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 67. 
N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-3. 
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Mali analiz, stratejik iligkilerin hesaplanmasi yoluyla igletmenin 
kuvvetli ve zayif noktalanni belirtir(45). Bôylece igletmeyle ilgili çe-
gitli menfaat gruplarinm bunlara dayanarak kararlar almalanna 
yardim eder. Mali analizin faydasi analizin kapsamina baghdir. Bu 
bakimdan mali analizi carî yilla sinirlandirmamali, yillar ve igletme-
ler arasinda mukayeseler yoluyla analizlere yer verilmelidir. 

Mali analistler, analizlerine esas olan mali raporlann hazn-
lanma yôntemlerini bilmelidirler. Tablolardaki bilgilerin ozellikleri ve 
hudutlari hakkinda bilgi sahibi olmalidirlar. Analiz amaçlanna uy-
gun olarak tablolan yeniden dùzenleyebilme yeteneklerine de sahip 
olmalidirlar(46). Bugùnkù dùzen içinde mali analiz uzmanlan bu bilgi 
ve yeteneklere bir dereceye kadar sahip olabilirler. Çiinkû muhasebe 
sistemlerinde bir tekdùzenligin olmamasi, herhangi bir iglemin mu-
hasebelegtirilmesinde birden fazla kabul gôrmiig yontemlerin bulun-
masi, raporlarda biçim birliginin olmamasi, muhasebe terimlerinde 
bir tekdùzenligin bulunmamasi ve tum açiklama kavraminm uygu-
lanmasinda farkhhklann olmasi mali analistleri giiç durumda birak-
maktadir(47). Bu sorunlarin çôziimlenmesinde de muhasebeciler, 
mali analistler ve ilgili organlar arasinda istenen igbirligi halen sag-
lanamamigtir (48). 

Bu kogullar altinda mali analiz uzmani, analizine esas olacak 
mali raporlann ve ilgili verilerin: 

a. Dogru ve tam olmalan ile 

b. Mukayeseye elverigli bulunmalanni ister(4g). 

(45) Ibid., s. 3-12. 
(46) Ibid., s. 3-1. 

R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 23. 
(47) "Uniformity  in Financial Accounting", Reviewed by William Sivelella, Financial 

Executive,  C. XXXIV, No: 9 (Eyliil 1966), s. 8-10. 
Richard D. Bradish, "Corporate Reporting and the Rinancial Analyst,"  The  Ac-
counting Review, C. XL, No: 4 (Ekim 1965), s. 757, 758, 759. 
P.E. Albrecht, op. cit., s. 12, 14, 16, 18, 19. 
Weldon Powel, op. cit., s. 18, 20, 26. 

(48) Manuel F. Cohen, op. cit., s. 57. 
Joseph B. Lanterman, "How to Resolve the Financial Reporting Controversy," 
Financial  Executive,  C. XXXIV, No: 12 (Arahk 1966), s. 40. 

(49 "Uniformity  in Financial Accounting", op. cit., s. 10. 
"Generally Accepted Accounting Principles," The  Journal  ol Accountancy, C. 12g, 
No: 3 (Mart 1968), s. 53. 
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Bu nitelikler de, anlamli bir mali analizin on ko§ullari olan tek-
dùzen muhasebe sistemleri ve saglikli standartlarin saptanmasi ile 
mumkiin olur. 

A. TEKDUZEN MUHASEBE SISTEMI 
Mali analize esas olacak verilerin dogru ve tam olma nitelik-

lerine sahip bulunmalan için i§letmede iyi bir muhasebe sisteminin 
bulunmasi gerekir. Mali analiz sadece carî donem için yapilacak 
olsa, kabul gôrmu.j muhasebe yôntemlerine gore uygulanan muhasebe 
sistemlerinden elde edilen tablolar ve veriler mali analiz istemleri 
için yeterli olabilirdi. Fakat i§letmenin çejitli açilardan sahip oldugu 
trendleri saptamak ve yorumlamak için duyulan gereksinme yillar ara-
sinda mukayeseler yapilmasini gerektirir. Bu da birbirini izleyen yillar-
da o i§letmelerde aym muhasebe yôntemlerinin uygulanmasina veya 
yôntemlerde yapilan degi§ikliklerin tam olarak açiklanmasina gereksin-
me gosterir(5o). Farkli muhasebe yontemleri i§letme faaliyet sonuçlari-
ni da farkh gôstereceginden yillar arasindaki analizler dogru olmaz. 
Bunlara dayanilarak alinan kararlar da ilgilileri yanh§ yollara yônel-
tir. 

Tekdùzen muhasebe sistemi, uygulanma seviyeleri bakimindan 
dôrde ayrilir: 

1. t§letme tekdùzen muhasebe sistemi; 
2. Sektôr tekdùzen muhasebe sistemi; 
3. Ulusal tekdùzen muhasebe sistemi. 
4. Uluslararasi tekdùzen muhasebe sistemi. 
Tekdùzen muhasebe sistemlerini kapsamlan bakimindan ise, 

(a) kismî, (b) toplu ve (c) geni§ kapsamli olmak ùzere ùçe ayirmak 
mùmkundùr. 

Aym sanayi kolundaki i§letmelerle mukayese yapilmasinda 
bugun bùyùk gùçlùklerle kar§ilaçilmaktadir. Muhasebe yôntemlerinin 
uygulanmasmda i§letmeler farkh yontemleri kullandiklanndan ayn: 
i§ kolundaki ve aym buyùklùkleki i§letmelerin faaliyet sonuçlann-
da bùyùk farkhliklar gôrùlùr(5i). Mali analist, analize geçmeden 
once degigik muhasebe yôntemlerinden meydana gehn farkhlik-
lan ortadan kaldiracak biçimde tablolarda gerekli dùzeltmeleri 

(50) Richard D. Bradish, op. cit., s. 757-761, 764. 
(51) Manuel F. Cohen, op. cit., s. 57-59. 

Joseph B. Lanterman, op. cit., s. 40, 42, 46, 48. 
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yapar. Mali analist, biitùn igletmelerin muhasebe sistemlerini ve 
yjllik uygulamalarini tam olarak bilmesine olarak olmadigindan, 
rapor sisteminde yapilan açiklamalar ôlçùsùnde çeçitli yillar ve ij-
letmelere ait bilgileri ayni esaslara dayandirmaga çah§ir. Bu bakim-
dan hiç olmazsa ayni igkoluna ait muhasebe sistemlerindeki farkli 
uygulamalarin kaldirilmasi ve muhasebe normalizasyonuna gidil-
mesi bakimindan Amerika'da kuvvetli bir egilim vardir. Muhase-
be normalizasyonu gùnùn en ônemli konusudur(52). 

Amerika'da birkaç iskolunda bulunan tekdùzen muhasebe sis-
temini ùlke ôlçùsùnde gerçekle§tirmi§ Avrupa ùlkeleri vardir. Bu 
ùlkeler arasmda Almanya, Fransa, Avusturya, tsviçre, Hollanda 
ve Ispanya bulunmaktadir(53). Bu ùlkeleideki muhasebe normali-
zasyonu genel muhasebe plânlarinin ve esaslannin saptanmasiyla ba§-
lami§, buradan sanayi kollanna gôre muhasebe normalizasyonuna 
geçilmigtir. tlk olarak Almanya 1937 yihnda genel hesap plânini 
bir kararname ile uygulama alanina koymu§tur. Zorunluluk niteli-
gini tagiyan bu plân, çok genel olup, her sanayi ve i§ kolunun bu 
genel ilkelere uygun hesap plânlanni hazirlayip, muhasebe normali-
zasyonuna gitmelerine iliçkin emredici hùkùmler kapsiyordu. Bunun 
sonucu olarak Almanya'da bugùn 200 igkoluna ait hesap plâni gelig-
tirilmi§tir. Alman hùkùmeti genel plâninin zorunluluk niteligini 1953 
vilinda kaldirmi§tir(54). 

Fransa'da muhasebe normalizasyonu hareketleri, Alman ijgali 
sirasinda, 1941 yihnda ba§lami§tir. Ilk genel plân 11 Eylul 1947 tarihli 
bir kararnameyle yayinlanmi§ ve 1948 yilindan itibaren de vùrùrlùge 
girmiçtir. O tarihten beri genel plân birçok degijikliklcre tâbi tutul-
mu§tur. En son degiçiklik ise, 11 Mayis 1957 tarihli kararname ils 

(52) Ibid., s. 40, 42, 48. 
Richard D. Bradish, op. cit., s. 757, 758, 759. 
"Uniformity  in Financial Accounting", op. cit., s. 8, 10. 
Weldon Powel, op. cit., s. 18, 20, 26. 
Manuel F. Cohen, op. cit., s. 57, 58, 59. 
'•Generally Accepted Accounting," op. cit., s. 52 

(53) Suat Keskinoglu, Endûstride  Hesap tçleri  Bilgisine Girij.  Istanbul, Yiiksek Iktisat ve 
Ticaret Okulu, Talebe Ne§riyati ve Yardim Biirosu, 1959, s. 38, 46, 47, 48, 51, 53. 
Çakir Sagbil, "Genel Hesap Plânlari ve Fransiz Genel Hesap Plâni," (yayinlan-
mami§ bir etiid), 1964, s. 4, 5. 

(54) Ibid., s. 4. 
S. Keskinoglu, op. cit., s. 38, 40, 45, 46. 

Sagbil, op. cit., s. 5, 6. 
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yapilmi§tir(55). Bugun ise, genel plândaki ilkelere uygun olarak i§-
kollan itibariyle muhasebe normalizasyonunun gerçeklegtirilmesi için 
yogun faaliyetlerde bulunduklari belirtilmektedii (56). 

Muhasebe normalizasyonunun mali tablolann mukayese edile-
bilme niteliklerine sahip olmalanni saglayacagina; bunun da mali 
analizin degerini geni§ ôlçude artiracagina inanilmaktadir. 

Tekdùzen muhasebe sistemi, ilgili sanayi kolunda veya ùlke 
çapmda, muhasebe iglemlerine ayni temel kavramlarin ve ilkelerin 
uygulanmasiyla saglanir. Kavram ve ilkelerden mukayese edilme 
niteliklerini saglayanlar çunlardir: 

a. Donemselïik kavrami(57) : bir dônemin hasilâtlari o do-
nemin maliyet ve giderleriyle kar§ila§tinlmahdir. Burada hesap dô-
neminin, hesap kesimlerinin ve tahakkuk esaslarinin ônemine i§aret 
edilmekte; bùtun içletmelerde hasilât, maliyet, gider ve zararlarin 
ait olduklan donemde gosterilmeleri zorunlulugu konmaktadir. 

b. Tutuculuk kavrami(58): Hasdât, maliyet, giderler, za-
rarlar, kazançlar, aktifler vc borçlann meydana geldikleri noktanm 
kesin olarak saptanmasi ile ilgilidir. Miktarlari kesin olarak saptana-
mayan, fakat bilinen borçlar ve zararlar da kayxt edilmelidir. Bôyle-
ce dônem sonuçlan birbirine kanjtinlamaz. 

c. Tutarlilik kavrami(5g) : Degerleme ve tahakkuk yontem-
leri ile mali raporlara ili§kin ilkeler ve biçimlerin, birbirini izleyen 
hesap dônemlerinde yeknesak bir biçimde uygulanmasidir. 

(55) Ib»d., s, 53, 55. 
§. Sa6bil, op. cit., s. 5,6. 

(56) 4 Arahk-g Aralik 1966 tarihleri sirasinda, iktisadi Devlet Te§ekkùllerinin Yeniden 
Duzenleme Komisyonunda yapilan çaliçmalar sirasinda Fransa Muhasebe Konse-
yi (Conseil Superior de la Comptabilité) ikinci ba§kani M.P. Lazuel tarafindan 
belirtilmiçtir. 

(57) C.L. Moore ve R.K. Jaedicke, op. cit., s. 117. 
Paul Grady, op. cit., s. 41, 42, 44. 
Stephan Gilman, Accounting Concept of  Profit.  N.Y., The Ronald Press Company, 
'939. s. 74-80. 

(58) Paul Grady, op. cit., s. 35, 36. 
(59) Ibid., s. 24, 31, 32, 180, 182. 

S. Gilman, op. cit., s. 238, 239, 240. 
John B. Wight, "Preparing a Good Annual Report," Journal  of  Accounting and Ma-
nagement, c. 84, No: 2 (Çubat 1964), s. 106. 
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d. Tiim açiklama kavrami(6o) : Mali tablolarda ijletmenin 
ilgili menfaat gruplari bakimindan, nisbî ônemi olan hususlar ta m 
olarak açiklanmalidir. Bôylece mali tablolann gerçegi gôstermesi 
saglanmalidir. Degerlemede birden fazla yôntemin uygulanmat,n,a 
izin verilen durumlarda seçilen yôntem ile bir ônceki yila gôre 
degerleme ve raporlama yôntemlerinde yapilan degi§iklikler ve ola-
ganiïstu kâr ve zararlann ne biçimde bir isleme tâbi tutulacagi açikça 
belirtilmelidir. Çiinkû bunlar dônemsel kârlarin oldugundan fazla 
veya az gôsterilmelerine neden olurlar. Ôrnegin, fiyatlarin yùkseldigi 
bir dônemde stoklann ilk gir;r; ilk çikar (FIFO) yôntemine gôre de-
gerlendirilm;si, diger yôntemleri uygulayan i§lctmelere gôre, il-
gili ijletmelerin kânni daha fazla gôsterecegi gibi, bilânçoda yer 
alan stoklann degeri de daha fazla olacaktir. Farkli amortisman 
yôntemlerinin uygulanmasi da i§letmelerin kârlan ve sabit degerleri 
arasinda farkliliklar yaratacaktir. Giderlerin aktifle§tirilmesine ili§kin 
ilkelerdeki farkliliklar da i§letme faaliyet sonaçlanna etki eder(6i). 

Bu dort kavram mali tablolarda yer alan verilerin mukayese 
edilme niteliklerini artinrken, diger kavramlar içlemlerin bu veri-
lerin dogru ve gùvenirlilik niteliklerine sahip olmalanni saglayacak 
biçimde muhasebele§tirilmesin; igaret ederler. 

Bu kavramlara dayanan muhasebe ilkeleri iki gruba ayrilir. 
Birinci grup ilkeler aktifler, borçlar ve ôz sermaye ile ilgili olup, 
bu ùç grubun i§letmenin dônem bagmda ve sonundaki mali duru-
munu açik, tarafsiz ve anlamli olarak belirtilmesini saglayacak bi-
çimde muhasebele§tirilmesine ve ilgili hesaplar ile mali tablolarda 
aym esaslar altinda gôsterilmelerine i§aret eder(62). Ikinci grup 
ilkeler gelir ve giderlerle ilgilidir. Bu ilkelerin amaci satiglar, hasilât 
gelir, maliyet, giderler, kâr ve zararlann dogru, tarafsiz ve açik ola-
rak muhasebele§tirilmeleri ve ilgili hesaplar ile mali tablolarda aym 
esaslara uygun olarak gôsterilm^leridir(63). 

(60) P. Grady, op. cit., 5. 44. 
S. Gilman, op. cit., s. 242, 243. 
R.D. Bradish, op. cit., s. 757-766. 

(61) J. Fred Weston, op. cit., s. 90-91. 
J.B. Wight, op. cit., s. 107. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 6. 

(62) P. Grady op. cit., s. 60-64, 66, 187, 225, 275. 
(63) Ibid., s. 57-59, 74. 
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Tekdùzen muhasebe sisteminin bir kismi olan mali rapor siste-
minde ds biçim ve kapsam olarak tekdùzenin saglanmasi mali ra-
porlarm anlamini bùyùk ôlçùde artinr. 

Yukanda belirtilen kavram ve ilkelere uygun olarak hazirla-
nan mali raporlarda biçim birliginin olmasi mali analizleri kolay-
la§tinr. Yônetim amaçlanyla hazirlanan mali raporlarin çegitli bi-
çimlerde olma olanagi muhafaza edilineli, ortaklara sunulan ve di§ 
analizlere esas olan raporlarda biçim birligine gidilmelidir. Bu ba-
kimdan bilânçolarda, sol tarafia aktifleri ve sag tarafta borçlar ve 
oz sermayeyi gôsteren "hesap tipi" (account form) nin kullanilmasi, 
her h;sap grubunun sadece i§letme için ônemli hesaplan gôstermesi 
daha uygundur. Aktiflerin dôner degeilei ve uz.in vâdeli aktifler diye 
ikiye aynlmasi, en çok likidden en az likide dogru bir sira izlemesi; 
bilânçonun sag tarafmda ust Kisimda borçlarm kisa \e uzun vâdeli 
olarak iki kisimda ve vâd.elerine uygun bir sirada gôsterilmeleri, borç-
lan da ôz sermaye kalemlerinin izlemesi yerinde olur (64). 

Gelir tablolannda biçim birligi, mali analizlerin kolayhkla ve 
hizla yapilmasini saglar. Çok kademeli gelir tablolannin (multiple-
step ineome statement) genellikle yilhk raporlara esas ahnmasi ône-
rilir. Bu tablo gelir ve gider hesaplanni ùç grupta toplar: 

a. Gavrisafi faaliyet kân; 
b. Faaliyet kân; 
c. Net kâr. 
Bu ùç kisma ili§kin hasilât, maliyet, gider, zarar ve kazanç hesap-

lan i§letmenin o dôneme ili§kin faaliyet sonuçlanni açik ve dogru ola-
rak gôsterecek derecede aynntili olmahdir(65). Konsolide mali tablo-
larda da aym biçim birligi ve kapsamin esas almmasi uygundur. 
Sadece i§letmeler arasi yatirim, borç, alacak, gider ve kârlann éli-
miné edilmesinde uygulanan konsolide esaslan belirtilmeli ve ana 
i§letme ile bagli i§letmelerin durumlanni açikça gôsterecek bilgiler 
de tablolar kapsamina ahnmalidir(66). 

(64) Ibid., s. 301. 
W.C., Haseman, op. cit., s. 317. 
R.A. Foulke, op. cit., s. 134, 135, 137. 

(65) Ibid., s. 500, 501. 
P. Grady, op. cit., s. 301, 302. 
W.C. Haseman, op. cit., s. 243-246. 

(66) R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 202, 203. 
P. Grady, op. cit., s. 318, 319, 321-324. 
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B. STANDARDLARIN SAPTANMASI 

Regyo analizi, mali analiz teknikleri arasinda onemli bir-yere 
sahiptir. Tek bir regyo; igletmenin durumunu tam olarak gôsterme-
digi için fazla bir anlam tagimaz. Bundan dolayi regyolar, bazi stan-
dartlarla mukayese edilir. Bu mukayese sonuçlarma dayanarak da 
analizler derinlegJrilir ve genigletilir. Hesaplanan carî dônem regyo-
larinin standartlariyla mukayesesi, degerlerini bùyùk ôlçude artir-
digi için standardiar iizerinde onemle durulur. Standartlar, dort 
kisma aynhr(67) : 

1. Tarihi standartlar - tgletmenin geçmig yillannin uygulama-
larina iligkin veriler esas alinarak saptanir. 

2. Sanayi standartlari - Ilgili igletmenin iivesi oldugu sanayiye 
iligkin verilerden hesaplanir. 

3. tdeal veya hedef standartlari - Igletmenin ili§kin oldugu sa-
nayi kolundaki en baganli igletme veya igletmelerin verilerine daya-
nilarak saptanir. 

4. Biitçe standartlari - ilgili igletmenin carî bùtçesindeki veri-
lerden hesaplanir. 

Tarihî standartlann hesaplanmasi için igletmede uygulanan 
muhasebe yôntemleri ile igletme politikalannin ve birbirini izleyen 
yillarda bunlarda yapilan degigikliklerin bilinmesi gerekir. Tarihî 
standartlar, igletme için idéal standartlar degildir. Sadece geçmis yil 
uygulamalarini gôsteren ortalamalardir. 

Bir igletmeye ait bùtçe standartlannin hesaplanabilmesi için 
saglikli igletme bùtçelerinin bulunmasi gereklidir. 

Sanayi ve hedef standartlannin hesaplanmasi en az agagidaki 
kogullann sanayide bulunmasina gereksinme gôsterir(68) : 

1. Tekdùzen muhasebe sisteminin bulunmasi; 
2. Hesap dônemlerinin ayni olmasi, ôzellikle bùtùn igletmelerde 

o sanayi için var olan dogal ig yilinm uygulanmasi tercih edilir; 

(67) R.W. Johnson, op. cit., s. 61. 
A.W. Holmes et al., op. cit., s. 694. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 340. 
N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-16. 

(68) Ibid., s. 3-17. 
John N. Myer, op. cit., s. 234, 238, 250. 
R.D. Kennedy ve S.H. McMullen, op. cit., s. 344. 
A.W. Holmes et al. op. cit., s. 694. 
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3. Aktifleri degerleme ve amortisman yôntemlerinin aym olmasi; 
4. Sanayide yer alan i§letmelerin aym ôzelliklere sahip olmasi; 
5. Uygulanan ifletme politikalarinda geni§ ôlçùde tekdiizenin 

kabul edilmesi ve idame ettirilmesi. 
Bu ko§ullarin bulundugu durumlarda hesaplanan sanayi ve hedef 

standartlan daha anlamhdir ve sanayi için daha fazla tipik olma ni-
teliklerini taçirlar. 

Sanayi standartlan ijletmeler için idéal re§yolari gôstermezler. 
Bunlar bir sanayide yer alan i§letmelerin uygulamalannin ortala-
masi olduklanndan sanayi için temsil edici nitelikler tasirlar. Mali 
analist i§letmeye ait re§yolari, sanayi re§yolan ile karjilaçtinp bundan 
kesin sonuçlara varmamahdir. Sanayi standartlarmin degeri malî 
analisti, fiilî reçyo ile standart arasmda gôrdugii ônemli farklar ne-
deniyle, incelemelerini geniçletmeye ve derinle§tirmeye yôneltme-
sinden ileri gelirfôg). Çùnkù bu farklar i§lctme ôzelliklerinden ôtùru 
tamamen hakli nedenlere de dayanabilir. 

Uygulamada, standart re§yolar denince, sanayi standartlan 
anlasilmaktadir. 

Standart re§yolar, basit aritmetik ortalamalar veya medyanlar 
biçimde hesaplanir. Sanayi standartlarmin hesaplanmasinda izlenen 
adimlar §unlardir(7o) : 

1. Sanayi içinde birbirleriyle mukayeseye elveri§li i§letmelerin 
mali tablolannin saglanmasi ve mali analiz ko§ullarma uygun olarak 
verilerin incelenip, yeniden dùzenlenmesi ; 

2. Standartlann saptanmasi için seçilen re§yolann her i§letme 
için ayn ayn hesaplanmasi ; 

3. Her re§yoya ili§kin yùzde veya oranlari, en bùyùgunden en ku-
çùgùne dogru siralayarak, bir serinin meydana getirilmesi; 

4. Standartlann temsil edici veya tipik olma niteliklerini azalta-
cak çok bùyùk ve kùçùk degerdeki re§yolarm seriden çikarilmasi; 

5. Aritmetik ortalamanin hesaplanmasi veya medyanin saptan-
masi. < 

(69) Ibid., s. 694. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 343. 
R.W. Johnson, op. cit., s. 61. 

(70) R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 344. 
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Aritmetik ortalamalarmm zayif tarafi, çok kùçuk veya bùyùk 
sayilann etkisi dolayisiyle, bulunan ortalamanin sanayi için tipik 
olma niteliginin buylik olçùde azalmasidir. Ilgili serideki çok bùyùk 
veya kùçùk sayilann éliminé edilmesi durumunda da, aritmetik ortala-
manin bu zayif tarafi ortadan kalkmaz. Çùnkù ilgili veriler arasinda 
bùyùk sapmalar bulunmaktadir(7i). Bunun için standart re§yolarin 
hesaplanmasinda medyan ve kartillerin saptanmasi tercih edilir. En 
bùyùkten en kùçùge dogru diizenlenen bir serinin ortasindaki veya 
orta sahasindaki rakkam medyandir. Yukari kartil, medyan ile serinin 
en bùyùk degerini gôsteren birinci kalem ortasindaki veya orta saha-
sindaki sayidir. Seride yer alan re§yolann % 25 i yukari kartilin 
ùst kisminda, % 75 i de ait kisminda bulunur. Açagi kartil seriDin 
en son rakami olan en dù§ùk re§yo ile medyan ortasindaki veya orta 
sahasindaki sayidir. Seride yer alan re§yolann % 75 i a§agi karti-
lin ùstùnde, % 25 i ait kisminda bulunmaktadir. Incelenen re§yonun 
gôsterdigi ilijkiler bakimindan yukari kar.ilin ùstùnde yer alan i§-
letmeler kuvvetli bir duruma, yukari kartil ile medyan arasmda 
yer alan ijletmeler iyi bir duruma sahiptirler. Medyan ile a§agi kar-
til arasindaki i§letmelerin durumlan ortadadir. A§agi kartilin altm-
da yer alan i§letmeler ise, kôtù bir durum içindedirler. Ôrnegin, 1964 
yilinda kâgit sanayinin carî regyosuna ait yukari kartil 4,47, medyan 
3 ve a§agi kartil ise 1,92 dir(72). Eger "X" i§letmesinin carî re§yosu 
3,5 ise, likidite ve kisa vâdeli borçlanni kar§ilama bakimindan iyi 
bir durumda oldugu saptamr. 

(71) Ibid., s. 344, 345. 
(72) "The Ratios of  Manufacturing,"  op. cit., s. 65. 
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t) Ç Û N C Ù B Ô L Û M 

MALt ANALlZ TEKNlKLERl 

Mali analist bu bôlumde belirtilen teknikleri uygulamaya geç-
meden once, mali tablolan incelemek ve yeniden diizenlemek zorun-
dadir. Ikinci bôlumde belirtilen ko§ullarm birçok ulkelerde, ôzellik-
le ulkemizde, bugùne kadar saglanamami§ olmasi mali analisti 
bôyle bir durumla kar§ila§tinr. Mali analiz için gerekli on ko§ullar 
saglanmi§ olsa bile, mali analist bazi bakimlardan mali tablolan 
kontrol etmek gereksinmesini duyar. Aym zamanda mali analist, ana-
lizine esas olacak verileri kendi gôrûsiine ve analiz amaçlanna uygun 
olarak yeniden dùzenleme serbestisine de sahiptir(i). 

Mali analist verilerini incelerken ve yeniden diizenlerken, tab-
lolar ile ilgili açiklamadan ve tablo dip notlanndan faydalanir. Bu 
konuda yaptigi i§lemlerde §u hususlar iizerinde durur(2) : 

1. Belli dônemlere ili§kin nisbî ônemi olan mali veriler ve faa-
liyet sonuçlari tam olarak açiklanmij midir? 

2. Dogru muhasebe yôntemleri uygulanmi§ midir? 
3. Kullanilan degerleme ve amortisman yôntemleri dogru mu-

dur? Ilgili dônemlerde aym yôntemlerin uygulanmasma devam e-
dilmi§ midir? 

4. flgili dônemlere ili§kin verilerde termincloji bakimindan bir 
yeknesakhk mevcut mudur ? 

Mali analist bu hususlarla ilgili incelemelerini yapip, verilerin-
de gerekli dûzeltmeleri de tamamladiktan sonra, verileri bir kez de 

(1) J.N.. Myer, op. cit., s. 78. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 209. 

(2) Ibid., s. 209. 
W.E. Karrenbrock ve H. Simons, op. cit, s. 828, 829. 
R.A. Foulke, op. cit., s. 445. 
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matematik hatâ bakimindan inceler. Bundan sonra analize hazir 
haie gelen verileri analiz amaçlarma ve kullanacagi analiz teknikle-
rine gôre yeniden diïzenler. 

Mali analist, ilgili teknikleri uygulayip, çegitli kalemler arasm-
daki iligkileri gôsteren sayilari, yuzdeleri, regyolari ve trendleri sap-
tadiktan sonra, asil analize baglar. Saptadigi durumlann ve iligkile-
rin nedenlerinin bulunmasi ve bunlarin yorumlanmasi evresi asil 
mali analizin yapildigi kisimdir(3). Mali analistin, analizin bu kis-
mini yùrutebilmesi için mali tablolari, ôzelliklerini ve sinirlanni, 
çegitli kalemler arasindaki iligkilerin ônemi ile çegitli kalemlerde 
gôriilen artig ve azaligin hangi faktôrlerin etkisiyle meydana geldigi-
ni çok iyi bilmesi gerekir. Mali analist analizleriyle belli sonuçlara 
ulagirken, degigen ig kogullari ve fiyat seviyelerini de gôzônùnde bulun-
durmak zorundadir(4). 

(3) J.N. Myer, op. cit., s. 94. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 217. 
W.E. Karrenbrock ve H. Simons, op. cit., s. 832, 833. 

(4) R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 207, 217. 
John M. Myer, op. cit., s. 38, 39. 
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KISIM: I 

MUKAYESELl TABLOLAR 

Bii i§letmenin iki veya daha fazla dônemlerine ili§kin mali durum 
ve faaliyet sonuçlariyla ilgili verileri belirtecek biçimde hazirlanan 
tablolara mukayeseli tablolar denir. Bilânço, gelir tablosu ile diger 
mali tablolar mukayeseli tablolar biçiminde hazirlanabilir. En yay-
gm uygulaniji, bilânço ile gelir tablosunda gôrulmektedir. 

1900 yillarinda, James G. Canon, farkh dônemlere ili§kin bilân-
çolarin birbirine ko§ut dikey sùtunlarda gôsterilmesinde ilk adimi 
atmistir. Bôylece Cannon, bu basit mekanik diizenin mukayeseli 
tablo analizinde siirekli bir politika biçiminde uygulanmasini sagla-
yan ilk analist olmu§tur(5). Mukayeseli mali tablolann uygulan-
masinda Cannon'dan bu yana bùyùk geli§meler olmu§tur. 1963 
yilinda Amerika'da 600 adet yillik rapor incelenmi§ ve bunlardan 
% 90mm mukayeseli tablo teknigini kullandiklari saptanmi§tir (6). 

Tek bilânço veya gelir tablosu, i§letmenin mali durumu-
nu veya faaliyet sonuçlarini gôsterdiginden faydalidir. Fakat mu-
kayeseli tablolar tek tablolardan daha ônemli ve faydahdirlar. Çùn-
kù içletmenin mali durumunda ve faaliyet sonuçlannda meydana 
gelen degisiklikleri, kisaca i§letmeye ait geliçme trendlerini gôster-
mektedirler. Bu durum iyiee anlaçildigi için mukayeseli tablo tekni-
ginin daha genij bir biçimde uygulanmasi için bùyùk gayretler har-
çayan Amerikan Yeminli Hesap Uzmanlan Dernegi, bu konudaki 
gôrù§lerini 43 sayili Muhasebe Ara§tirma Bùlteninde (Accounting 
Research Bulletin) §u biçimde ifade etmi§tir(7) : 

(5) R.A. Foulke, op. cit., s. 446. 
(6) P. Grady, op. cit., s. 302. 
(7) Ibid., s. 302, 303. 

W.E. Karrenbrock ve H. Simons, op. cit., s. 829, 830. 

67 



1. Yillik ve diger raporlarda mukayeseli tablolann bulunmasi, 
bu raporlann faydasiru artirdigi gibi i§letmeye etki eden degigikiik-
lerin ôzellikve trendlerini daha açik bir biçimde ortaya koyar. Bu du-
rum bir tek dôneme ili§kin tablolara gôre birden fazla dônem-
lere ili§kin tablolarin daha çok faydah oldugunu gôsterir. 

2. Mali tablolarin, carî dônem ile birlikte bir veya birden fa*-
la dônemlere ili§kin verileri bir arada gôstermesi arzu edilir. Yalm/ 
tabloda gôsterilen geçmis dônemlere ili§kin veriler, carî dônemle 
mukayese edilebilme niteliklerini tasimahdir. Bu, genel kabul gôrmù§ 
bir muhasebe ilkesidir. Mukayeseyi saglamak amaciyla gerekli 
bilgiler tablolara dipnotu, yazili açiklama ve benzeri biçimlerde ve-
rilmelidir. 

Mukayeseli tablo analizleri, bir i§letmenin farkli tarihlerdeki 
iki veya daha fazla mali tablolannin incelenmesi, her hesap ve hesap 
gruplannda meydana gelen degi§iklikler ile bunlann trendlerinin 
saptanmasi ve yorumlanmasidir. Mali durum ile faaliyet sonuçlarmin 
hangi yônde geliçtigini gôsteren bu degiçmeler, su nedenlerden mey-
dana gelir(8) : 

1. llgili dônemde yùrùtùlen faaliyetlerin etkinligine bagli o-
larak gelir tablosundaki kalemlerde gôrùlen arti§ ve azahçlann so-
nucu olan faaliyet kâr ve zararlan; 

2. tlgili dôremdeki diger kâr ve zararlai ile olaganùstu kazanç-
lar ve zararlar; 

3. Yeni aktiflerin elde edilmesi, mevcut bazi aktif kalemlerin 
elden çikarilmasi veya aktif kalemler arasmda gôrùlen degismeler; 

4. Yeni borçlar yapilmasi ile mevcut borçlann ôdenmesi veya 
borçlar arasmda gôrùlen degi§meler; 

5. Sermayenin artirilmasi veya azaltilmasi. 
Mukayeseli tablolarla §u mukayeseler yapilir : 
1. Bir i§letmenin carî yih ile geçmi§ yillan mukayese edilir. Bu-

rada tablolarin aym tarihte veya aym dônem için hazirlanmi§ mali 
tablolar olmasina dikkat edilir(9). 

(8) R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s, 216. 
0 . Akguç, op. cit., s. 116 

(9) J.N. Myer, op. cit., s. 79, 127. 
J.K. Pfahl,  op. cit., s. 8-40. 
W.E. Karrenbrock ve H. Simons, op. cit., s. 829. 
W.C. Haseman, op. cit., s. 362. 
S.B. Tunick ve E. Saxe, op. cit., s. 545, 549. 
R.A. Foulke, op. cit., s. 447, 449. 
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2. Bir igletme aylik veya ùç aylik mali tablolar hazirhyorsa, 
bunlar da iki biçimde mukayese edilir (10): 

a. Aylik veya ùç aylik mali tablolar; bir ônceki aylik veya ùç 
aylik dônemlere iligkin mali tablolarla kargilagtirilir. 

b. Carî aylik veya ùç aylik dôneme iligkin mali tablolar; bir 
ônceki yihn veya yillann aym aylik veya ùç aylik dônemleri ile mu-
kayese edilir. 

3. Igletmenin carî yilina iligkin mali tablolar; o dôneme iligkin 
bùtçelerle mukayese edilir(n). 

4. Bir igletmenin carî yihna ve geçmig yillanna iligkin mali tablo-
lar; diger igletmelerin ayni dônemlere iligkin mali tablolariyla muka-
yese edilir(i2). 

Mali analist mukayeseli tablolardaki analizlerini, dônemlere gô-
re artig ve azahglan çegitli yôntemlerle inceleyerek yapar. Bu yôn-
temlerden iki tanesi mukayeseli tablo analizlerinde en çok kullani-
lanlardir(i3) : 

1. Mutlak olarak artig ve azaliglan gô.teren mukayeseli tablo-
lar, 

2. Yùzde olarak artig ve azaliglan gôsteren mali tablolar. 

Artig ve azaliglan bu iki biçimde analiz için mukayeseli tablolar a 
geregi kadar sutun eklenir. Ôrnegin, Tablo: V de gôsterilen muka-
yeseli bilânçoda oldugu gibi sadece iki taribteki bilânçolar analize 
esas ahnmigsa, mutlak ve yùzde degigiklikleri gôstermek için iki sùtun 
eklemek yeterlidir. Mukayese edilen mali tablolar ikiden fazla ise, 
tablo sayisina uygun olarak artig ve azalig sùtun sayilari da artar. 

(10) Ibid., s. 447. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen. op. cit., s. 217. 
W.E. Karrenbrock ve H. Simons, op. cit., s. 829. 

(11) W.C. Haseman, op. cit., s. 362. 
(12) Ibid., s. 362. 
(13) Ibid., s. 362, 363. 

N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-19, 21, 22. 
J.N. Myer, op. cit., s. 82, 83, 127. 
R.A. Foulke, op. cit., s. 449, 524. 
5.B. Tunick ve E. Saxe, op. cit., s. 550. 
W.E. Karrenbrock ve H. Simons, op. cit., s. 830-832. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 217. 
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Mukayese edilen tablo sayisi ikiden fazla olunca arti; ve a2ali§in 
hangi dônem esas alinarak hesaplanacaginin saptanmasi gerekir. Se-
çilen dôneme "baz dônem" denir. Baz dônemin saptanmasinda iki 
yôntem vai dir (14): 

1. Sabit baz dônemi yontemi, arti§ ve azaliglar ilk tarih veya 
dôneme ili§kin verilere gôre hesap edilir. 

2. Hareketli baz donemi yontemi' arti§ ve azali§lar daima 
bir ônceki tarih veya dôneme ili§kin verilere gôre saptanir. 

Ortak bir mukayese esasx sagladigi için birinci yônteme gôre 
yapilan analizlerin daha anlamli olacagi belirtilmektedir(i5). 

Mukayeseli tablo yoluyla artiçlar ile azahçlarin analizi ve yorumu 
için once mukayeseli tablolar hazirlanir. Mukayeseli tablolara arti§ 
ve azali§lara ili§kin sùtunlann eklenmesi temel degi§ikliklcri daha açik 
olarak gôstereceginden aynntili analiz ve yorum olanagi elde edilir. 
Bôylece analist her kalemi tek tek ele ahr, gôrulen trendin ôzelligi ile 
degi§ikligin az veya ônemsenecek miktarda olup olmadigim saptar. 
Temel degi§ikliklerin hem mutlak hem de yùzde olarak bir arada 
incelenmesi ônemlidir. Çunkù, tek ba§ina mutlak arti§ ve azali§-
lara veya tek ba§ina yùzde artij ve azali§lara dayanan bir analiz 
yanh§ yorumlara neden olabilir. Ornegin, ticarî borçlardaki 50.000 
lirahk bir arti§ % 100 bir arti§i temsil ederken, ticarî alacaklardaki 
150.000 liralik bir arti§ % 30 arti§i gôsterebilir. 

Tablo: V de, bir mukayeseli bilânço ôrnegi verilmektedir. 
Çorum Çimento sanayii T.A.Ç. nin 1963 ile 1964 fiilî rakamlarm-
dan yararlanarak hazirlanan iki sùtununda 1963 ve 1964 yili bilân-
çolan, tiçûncù sutununda ise Tiirk lirasi (mutlak) ve dôrdùncu sù-
tununda ise, yùzde olarak artiçlar ve azalislar gôsterilmektedii. Ço-
rum Çimento sanayiine ait bilânço kalemleri, oldukça degi§ik bir 
biçimde yeniden dùzenlenmi§lerdir. Burada mali analistin kendi gô-
rù§ ve analiz amacina uygun olarak verileri nasil dùzenleyecegi 
gôsterilmektedii (16). Tablo: V de yer alan birinci grup, dôner 
dcgerlerdir. Bunu kisa vâdeli borçlar gurubu izlemektedir. Dôner 
degerler toplamindan kisa vâdeli borçlar çikanlarak dôner sermaye 

(14) Ibid., s. 218, 219. 
N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-9. 

(15) Ibid., s. 834. 
(16) Tablo V'in diizenlenmesinde net aktif,  dôner sermaye ve mukayeseli bilânço bi-

çimleri birle§tirilerek kullanilmi§tir. Bkz. W.C. Haseman, op. cit., s. 317, 319 
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her iki bilânço için de saptanmi§tir. Ûçiincii grup, uzun vâdeli ak-
tifler olup, dôner sermayeye eklenmekte; bulunan toplamdan da 
dôrduncii gurup olan uzun vâdeli borçlar çikarilaïak ôz sermaye sap-
tanmaktadir. Ayrica be§inci grupta ôz sermayeyi meydana ge-
tiren kalemler aynntih olarak gôsterilmektedir. Aktifler en çok likid-
den en az likide ve borçlar da vâdelerinin ôncelik durumuna gôre bir 
sira izlemektedirler. Bunun diçinda dôner sermaye ve ôz sermaye tab-
loya ilk bakigta gôrulecek biçimde yerle§tirilmi§lerdir. 

Arti§ ve azali§lar 1963 e gôre muilak ve yiïzde olarak saptan-
maktadir(i7). Tabloda, 1963 e gôre dôner sermayenin 245.614 lira ve 
ôz sermayenin ise 398.255 lira arttigi gôriilmektedir. Sadece mutlak 
arti§lara dayanarak inceleme yapsaydik, ôz sermayenin yil içinde 
daha fazla arttigi sonucuna varacaktik. Oysa ôzsermayedeki arti§ 
% 2 ve dôner sermayedeki arti§ ise % 3 dir. Dôner degei 1er top-
laminda % 6 ve kisa vâdeli borçlar toplaminda ise % 38 oraninda 
da bir azah§ vardir. Kisa vâdeli borçlann dôner degerlere gôre daha 
hizla azalmasi likidite bakimindan iyiye i§arettir. Fakat bu hususta 
bir karara varmak için bu hesap gruplarini meydana getiren her kale-
mi ayn ayn incelemek ve buna gôre yorum yapmak veya gerekli ôn-
lemleri almak zorunludur. Ôrnegin, carî dônem kân bir ônceki 
dôneme gôre % 4 azdir. Bu bakimdan ôz sermayede ônemli bir arti§ 
olmamistir. Kârdaki azalma çegitli nedenlerden ileri gelebilir: 

1. Sati§lann azalmasi; 
2. Sati§ fiyatlannm dii§mesi; 
3. Çe§itli maliyet unsurlannin fiyatlannm ytikselmesi; 
4. i§letmenin verimli çalijmamasi; 
5. Olaganustù zararlann meydana gelmesi. 
Çorum Çimento sanayii ile Tùrkiye Çimento Sanayiinin rapor-

larmm incelenmesi, ton ba§ma smaî maliyetlerde artig oldugunu 
gôstermistir. 1963 yilina gôre bûtùn toplulukta sinaî maliyet ton 
ba§ina 2,57 lira ve Çorum Çimento Sanayiinde ise 3,32 lira art-
mi§ar. Maliyet artiçlan, toplu sôzle§melerin gerektirdigi ôdemeler-
le, vergi resim ve harçlardaki artiglardan ileri gelmektedir(i8). 

(17) Baz yilmdaki bir kalem négatif  veya sifir  degere sahip ise, diger yillarda mutlak 
olarak arti§ veya azali§ gosterildigi halde, yiizde olarak arti§ veya azali§ gôsterile-
mez. Bkz: R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 219; W.E. Karrenbrock 
ve H. Simons op. cit., s. 836; N.Y. Myer, op. cit., s. 83. 

(18) Tùrkiye Çimento Sanayii T.A.Ç., 1963 yili Faaliyet  Raporu, s. 22. 
Tiirkiye Çimento Sanayii T.A.Ç., 1964yih Faaliyet  Raporu, s. 22, 23. 
Çorum Çimento Sanayii T.A.Ç., 1964 yih Faaliyet  Raporu., s. 5. 
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TABLO: V 
ÇORUM ÇiMENTO SANAYll  T.A.Ç.MUKAYESELi  BiLANÇOSU 

K A L E M L E R 

31 Aralik 
>963 1 1964 

1963 e gôre 
Arti§ (ve azaliç) Re§yo 

TL. TL. TL. % 
Re§yo 

I. DÔNER DEGERLER 
A) Kasa ve bankalar 
B) Alacak senet., net 
C) Stoklar-net 
D) Gelecek aylara ait giderler 
E) Tejekkul içi baglanti hesaplari 

752.502 
1.454.643 
5.040.334 

•33-907 
2-775-522 

300.882 
i-895-53i 
5-231-837 

424.702 
1.687.308 

( 451.620 ) 
440.888 
191.503 
290-795 

( 1.088.214 ) 

(60)-
80 

3 
217 

(48) 

0.40 
1.30 
1.04 
3->7 
0.61 

Dôner degerler toplami 10.156.908 9.540.260 ( 616.214 ) (6) 0.94 

II. KISA VÂDELÎ BORÇLAR 
A) Borçlar 
B) Personel ucretleri (brût) 
C) Ôdenen vergi, resim, harç ve dig. kes. 
D) Gelecek aylara ait gelirler 

II. KISA VÂDELÎ BORÇLAR 
A) Borçlar 
B) Personel ucretleri (brût) 
C) Ôdenen vergi, resim, harç ve dig. kes. 
D) Gelecek aylara ait gelirler 

1.992.065 
70.553 

202.303 
800 

1.080.736 
80.218 

232-733 
9-772 

( 9"-329 ) 
9.665 

30.430 
8.972 

(45) 
'4 
'5 

1109 

°-54 
1.14 
1 1 5 

12.22 

Kisa vâdeli borçlar toplami 2.265.721 1.403.459 ( 862.262 ) 38 0.61 

DONER SERMAYE 
II. UZUN VÂDELÎ AKTÎFLER 

A) Alacak, dep. ve bono 
B) Tahviller (Bloke) 
C) l§tirâkler 

7.891.187 

63.380 
230.013 
100.000 

8.136.801 

256.048 
294.878 
100.000 

245.614 

192.668 
64.865 

3 

303 
28 

1.03 

4.04 
1.28 
1 



D) Sabit degerler - net 22.415.150 21.149.860 ( 1.265.290 ) (5) 0.94 
E) Gayri maddî degerler - net 14.885 431 ( «4-454 ) (97) 28.95 
F) Gelecek yillara ait giderler — 21.120 21.120 — — 

Uzun vâdeli aktifler  toplami 22.823.428 21.822.337 ( 1.001.091 ) (4) 0.94 

Doner Sermaye+Uzun vâdeli aktifler 30.714.615 28.959.138 
IV. UZUN VÂDELÎ BORÇLAR 

A) Diger krediler ve borç senetleri 8.048.958 6.943.243 ( 1.105.715 ) (13) 0.86 
B) Alinan avanslar dep. tem. 19.238 19.869 631 3 1.02 
C) Diger borçlar 48.468 — : 48.468 (100). — 

Uzun vâdeli borçlar toplami 8.116.844 6.963.112 ( I-I53-732 ) (14) 0.85 

ÔZ SERMAYE 22-597-771 22.996.026 398255 2 1.01 
V. ÔZ SERMAYE 

A) Ana sermaye 20.000.000 20.000.000 — ' — ' 1 
B) Odenmemi§ sermaye ( - ) ( - ) — — 

Odenmi§ sermaye 20.000.000 20.000.000 — — 1 
C) Yedekler ve dagitilmami§ kârlar 

1. Kanunî, statu yedekleri 396•380 563.270 166.890 42 1.42 
2. Ôzel yedekler 177.013 432.582 255-579 64 2.44 
3. Karçihklar — 57-644 57-644 — 

4. Bu yil kâri 2.024.373 1.942.520 ( 18.858 ) (4) 0.96 

22.597.771 22.996.026 398.255 2 1.01 

Not: i. Bu tablodaki 1963 ve 1964 yillanna ait bilànçolar Turkiye Çimento Sanayii T.A.Ç. Genel Mùdiirluk ve Te§kilâti, 1963 ve 1964 
yillari faaliyet  raporlarindaki Çorum Çimento Sanayii T.A.Ç. ne ait faaliyet  raporlarindan yararlanilarak hazirlanmiçtir. 

2. Tabloda parantezler azaliç veya eksi anlaminda kullanilmiçlardir. 



Mukayeseli tablolann analizinde re§yolar da kullamlmaktadir. 
Tablo: V in son siitûnunda rejyolar gôsterilmektedir. Rcçyo birden 
tazla ise, carî yildaki rakamin baz yilindan fazla  oldugu anla§i-
lir(i9). 

"Marquette Cernent Manufacturing  Company "nin 1965 yilina 
ait yilbk rapordaki verilerden ve tamamen fàrkli  tipte hazirlanmi§ 
gelir tablosundan yararlanarak Tablo: VI daki 1964 ve 1965 yilla-
nna ili§kin, mukayeseli gelir tablosu hazirlanmi§;tir(2o). Bu tablo-
da çok kademeli gelir tablosu tipi esas ahnmistir. Tablonun 3 ana 
bôliïmii ve bunlarla ilgili sonuçlar ilk baki§ta gôriilmektedir. 1964 
yihna gôre artis ve azah§lan mutlak ve yùzde olarak gôsteren iki 
siitun da tabloya eklenmi§tir. Tablonun analizire geçince, gayrisafi 
faaliyet  kârmin % 14, faaliyet  kânnin % 29 ve net kânn ise % 19 
oraninda azaldigi gôriilmektedir. Gayrisafi  faaliyet  kâxinin azalma-
sinin nedenini sati§ ve maliyetlfr  arasindaki iligkilerden çikarmak 
mùmktindur. Çiinkù maliyetleiin satiçlardan çok fazla  arttigini yùz-
deler gôstermektedir. Ilgili i§letmenin yilhk raporundaki bilgiler de 
bu sonuçlari dogrulamaktadir. Maliyetlerin yùkselmesine ili§kin en 
ônemli oranm igçi sendikalan ile yapilan anla§malardan ileri geldi-
gi belirtilmektedir. Bunun yaninda amoitisman ve faizlerin  daha 
yùksek olmasi ile kurum içi nakliye giderlerinin maliyet arti§larm-
da roi oynadigi ifade  edilmektedir(2i). Tablo: VI da genel idare ve 
sati§ giderlerinde de, satina gôre dengesiz bir arti§ gôriilmektedir. 
Sati§lar % 4 artarken genel idare ve sati§ giderlerinin % 16 ora-
ninda artmasi faaliyet  kârinm % 29 azalmasma neden olmu§tur. 
Raporda belirtilen §iddetli rekabetin bu arti§da roi oynadigi da ke-
sindir. Biitiin bunlar igletmenin net kânnin % 19 azalmasinda roi 
oynamig, igletme yôneticilerinin de belirttigi gibi 1965 yili giiç bir 
dônem olmu§ ve tatminkâr olmayan faaliyet  sonuçlanna ula§ilmi§-
tir. Tablo: Vl'daki mukayeselerle tam olarak ortaya çikmayan ba-

(19) R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 217, 218. 
W.E. Karrenbrock ve H. Simons, op. cit.s.8,5.3 

(20) Olkemizde kullanilan gelir tablosu sati§ hasilâtlan ve maliyetlerini kapsamadigin-
dan Çorum Çimento Sanayiine ait mukayeseli gelir tablosunu hazirlamak mùm-
kiin olmamijtir. Halbuki analitik açidan sati§lar ve diger hasilâtlan kapsamayan 
gelir tablolari eksik kabul edilmektedir. Bkz: N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-21. 

(21) Marguette Cernent Manufacturing  Company-Annual. Report. 1965, s. 1. 
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TABLO VI 

"MARQUETTE CEMENT MANUFACTURING  COMPANY'NÏN MUKAYESELI  GELlR TABLOSU 

K A L E M L E R 
1964 $ 1965 $ 

1964 e gore 
artiç ve azali; $ % 

I. Gayrisafi  sati§ hasilâti 
Sati? indirimleri (—) 

II. Net satiç hasilâti 
III. Sati§ maliyeti (—) 

84.585.485 
4.612.653 

79-972-832 
58.108.860 

87-99I-779 
4.696.612 

83.295.163 
64.562.624 

3.406.294 
83-959 

3-322.33I 
6.453.764 

4 
1 
4 

11 

IV. Gayrisafi  faaliyet  kâri 21.863.972 18-732-539 ( 3• 1 3 1 -433 ) ( H ) 

V. Genel idare ve sati§ Giderleri (—) 7.287.703 8.457.514 1.169.811 16 

VI. Faaliyet kân 14.576.259 10.275.025 ( 4-301-244 ) ( 29 ) 

VII. Diger kârlar ( + ) 
VIII. Gayri safi  kâr 

IX. Diger zararlar (—) 
X. Net kâr (vergilenmemi§) 

XI. Kurumlar vergisi (—) 

554 363 
15.130.632 

1.921.881 
13.208.751 
5-905-198 

420.024 
10.695.049 

1.750.606 
8-944-447 
3.050.000 

( 134-339 ) 
( 4-435-583 ) 

( 171-279 ) 
( 4.264.304 ) 
( 2.855.198 ) 

( 24 ) 
( 29 ) 
( 8 ) 
( 32) 
( 48 ) 

XII. Net kâr 7-303-553 5.894.447 ( 1.409.106 ) ( 19 ) 
Not: i. Bu tablodaki 1964 ve 1965 yillarina ait gelir tablosuyla ilgili rakkamlar "Marquette Cernent Manufacturing  Company-Annual Report 

1965" den yararlanarak hazirlanmijtir. 
2. Hesap yillari 31 Aralikta sona ermektedir. 
3. Satiç maliyeti paketleme ve ambalaj giderleri ile amortisman ve tiikenme paylarini içermektedir. 
4. Parantezler azah§lari gôstermektedir. 



jarisizlik nedenlerinden bazilarini, analizi genigletip faaliyet raporunu 
inceledigimiz zaman saptayabildik. Bunlar da 1964 yilina gôre nak-
liye politikasmda yapilan degijikligin Çimento Sevkiyatini % 2,2 
oranma indirmesi ve 1965 yili içinde gôriilen §iddetli rekabetin bazi 
piyasalarda çimento fiyatlarini ortalama olarak varil ba§ma l,8(cent) 
azaltmasidir(22). 

(22) Ibid., s. 1. 
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KISIM: II 

FON TABLOSU 

îçletmenin ilgili dônem içindeki finansman faaliyetlerini gôste-
ren bir rapordur(23). fjletmenin fonlarini hangi kaynaklardan sag-
ladigini ve bu fonlari hangi amaçlarla kullandig'm gôsterir. Fon 
tablosunun kapsanu fon kavramimn kabul edilen anlamina gôre 
degi§mcktedir. Kisa bir tarihsel geli§imi olan tahlo, ilk kez 1908 yihnda 
William Morse Cole tarafindan "Nereden geldi, nereye gitti" (Whe-
re-got, Where-gone) tablosu olarak ônerildi(24). Aym yazar daha 
sonra tablonun adini "Bilânço Degiçiklikleri Ôzeti" olarak degi$ti-
rerek, "Degerlerin Kaynaklan" ve "Degerlerin ktillani§lari" ol-
mak ûzere tabloyu iki kisma bôldù(25). Bugune kadar tablo ile ilgili 
birçok gcli§meler gôrùlmesine kar§m, fon kavraminm anlami ùze-
rinde vazarlar ve uvgulamacilar arasmda bir anla§maya vanlma-
miçtir. 

Fonun en çok ùç anlami ùzerinde durulmaktadir. Bunlardan bi-
rincisine gôre, fon i§letmedeki para ile vâdesiz mevduattir(26). Bu kav-
rama gôre hazirlanan tabloya "Para (Nakit) Akimi Tablosu" da de-

(23) Perry Mason, "Cash Ftow"  Analysis and the Funds  Statement.  AICPA, An Accounting 
Research Study, No: 2, 1961, s. 90, 91. 
Roy A. Foulke, op. cit., s. 473. 

(24) Donald A. Corbin, "Proposais for  Improving Funds Statement" the Accounting 
Review, c. X X X V I , No: 3 (Temmuz 1961), s. 398. 

(25) Ibid., s. 398. 
(26) Ibid., s. 399. 

R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 278. 
J.N. Myer, op. cit., s. 97. 
Eric A. Helfert,  "The Concept of  Fund Flows", Techniques  of  Financial  Analysis. der., 
E.A. Helfert,  Homewood Illinois, Richard D. Irwin, Inc., 1963, s. 6. 
P. Mason, op. cit., s. 51, 52. 
Philip E. Fess ve Jerry J Weygandt, "Cash-Flow Presentatation. Trends, Recom-
mendations," The  Journdl  of  Accountancy, c. 128, No: 2, (Agustos 1969), s. 52. 



nir. Ikinci fon kavramina gôre yapdan tanim dôner sermave veya net 
dôner degerleri fon olarak kabul eder(27). Bu kavrama gôre hazirla-
nan fon tablosu, ilgili dônemde dôner sermayede meydana gelen 
degigiklikleri gôsterir. Fon kavramimn ùçuncii anlamina uygun ola-
rak vapilan tanimda ise biitiin finansman araçlan fon kabul edilir(28). 
Fonun anlamini en geni§ biçimde ele alan bu tanim Cole ve Finney'nin 
fonlar hakkmdaki ilk gôriiglerine uygundur(29). Bu tanima gôre bùtùr 
aktifler, ekonomik degerler olarak ve fon biçimde kabul edilmektedir-
ler. Fon alami da deger hareketlerinden meydana gelmektedir. 

Bugùri fon tablesu anlaminda birçok degigik terimler kullanil-
maktadir(3o). Bunlarin aym anlama geldigi belirtilirse de aslinda bu 
fon tablolarindan bazilan en genig anlamdaki fon kavramma ve di-
gerleri ise dôner sermayeyi fon olarak kabul eden tanima gôre hazu-
lanmaktadir. 

Yillik rapcrlar kapsamina giren fon tablosunun en geni§ anla-
mi clan tanimi esas almasi hususundaki dùguncelere biz de katihyo-
ruz. Çaligmanuzda lonun bu en geni§ anlami eras alinarak fon hare-
ketlerini gôsteren tabloya "fon tablosu" denilmistir. Fonun ikinci 
anlanuna gôre hazirlanan tablo "Dôner Sermaye Fon Tablosu" ve 
birinci tanimi esas alanlar da "Para (Nakit) Akimi Tablosu" olarak 
ifade edilmektedir. 

(27) Roy A. Foulke, op. cit., s. 473. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 278. 
N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-25. 
J.N. Myer, op. cit., s. 97. 
P. Mason, op. cit., s. 53, 84, go. 

(28) Ibid., s. 54, 55, 90. 
P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 313. 
J.N. Myer, op. cit., s. 97. 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 6. 
D.A. Corbin, op. cit., s. 395, 401, 404. 

(2g) Ibid., s. 430. 
(30) Fon tablosu (funds  statement) ile aym anlama geldigi belirtilen Ingilizce kavramlar 

Sunlardir: Application of  Funds Statement, Statement of  Sources and Applications 
of  Funds, Statement of  Funds Supplied and Applied, Funds Statement of  Resour-
ces Supplied and Applied, Where-Got and Where-Gone Statement, Statement of 
Changes in Working Capital, Summary of  Balance Sheet Changes, Bkz. N.M. Bed-
ford,  op. cit., s. 3-25. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 278. 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 9. 
P. Mason, op. cit., s. 56. 
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Fon tablosu, i§letmenin yillik mali raporlarindan biiidir. Bilân-
ço veya gelir tablosunun bir kxsmi degildir(3i). Fon tablosu, bu iki 
temel mali raporu tamamlamaktadir. Bir isletmenin ilgili donemdeki 
fon hareketlerini gôsteren bu tablonun hazirlanmasinda temel kay-
naklar mukayeseli bilânço, o dônemin gelir tablosu ile kâr dagitirti 
tablosudur. Tablo iki kisma ayrilir: 

a. Fon kaynaklan ve 
b. Fon kullanijlari. 
Çeçitli amaçlarla yaptiklan analizlerde, mali analistler tablodan 

geni? ôlçiide faydalanirlar. 

Diger temel mali raporlann saglayamadigi ve içletme için çok 
ônemli ve fàydali olan su bilgiler fon tablosundan elde edilir(32) : 

1. tçletme faaliyetlerinden elde edilen kâr ne biçimde kullamldi 
ve temettûler niçin az dagitildi? 

2. Faaliyet kânndan daha fazla» temettii nasil dagitildi veya 
faaliyetler zararla kapatilmasma kar§in temettii dagitilmasi nasil mùm-
kiin oldu? 

3. Faaliyet zaran olmasina kar§in dôner degerlei nasil artti? Dô-
ner sermayedeki artis ne biçimde finanse edildi? Sabit deger arti§lari 
leri nasil finanse edildi? Sabit deger satiçlarmdan elde edilen fonlar 
nasil kullamldi? 

4. Borçlar nasil ôdendi? 
5. Faaliyetlerden elde edilen fonlar, yeni tesisler için gerekli 

tutan a§masina kar§in niçin borçlanmaya gidildi? 
6. Tahvil ihracindan elde edilen fonlar ne kadardir? 

(31) Ibid., s. 47, 48. 
Charles T. Horngren, "Increasing the Utility of  Financial Statements" An Income 
Approach to Accounting.  der., C.T. Davidson et al., N.J., Englewood Cliffs,  Prentire-
Hall, Inc., 1964, s. 560, 561. 
R. Lindsay ve A.W. Arnold, op. cit., s. 3, 11, 20, ai. 
Roy, A. Foulke, op. cit., s. 473, 474. 

(32) Ibid., s. 473, 474. 
D.A. Corbin, op. cit., s. 398. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s.275, 276. 
P. Mason, op. cit., s. 49, 50. 
Merle M. Gynther, "Future Growth Atpect of  the Cash Fiow Computation" The 
Accounting Review, c. XLIII, No, 4 (F.kim 1968), s. 7o6, 7o7. 
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7. Sermayedeki arti§lar nedeniyle ne kadar fon elde edildi ve 
ne biçimde kullamldi? 

Bir içletmenin birbirini izleyen birçok yillarda kârli çali§masina 
kar§in, mali durumunun her yd kôtùye gitmesi ve temettù ôdeyecek 
parasi olmamasi oldukça garip gôrùnebilir. Bunun nedenlerini bilân-
ço ve gelir tablosundan çikarmak mùmkùn degildir. Fakat fon tab-
losu faaliyetlerden ve diger kaynaklardan elde edilen fonlann ne ya-
pildigmi açik olarak gôsterir. Bunu inceleyen yôneticiler ve i§ adam-
lan kârh olmasina kar§in i§letmenin mali durumunun niçin kôtùye 
gittigini kolayhkla anlarlar(33). 

Fon tabiosu arti§ ve azalijlari yeniden ele almak yoluyla muka-
yeseli bilânço ile ilgili analizlerin daha aynntih yapdmasma olanak 
verir. Aym zamanda dônem gelir tablosu ile bilanço arasindaki ili§-
kileri de kapsamina aldigindan fon tablosu dôneme ili§kin dinamik 
bilânço olma niteligini de taçimaktadir. 

Fon tablosundaki fon kaynaklan, mukayeseli bilânçolarda be-
lirtilen §u degijiklikleri temsil etmektedirler(34) : 

1. Aktiflerdeki azali§lar, 

2. Borçlardaki artiçlar, 

3. Oz sermayedeki artiçlar. 

Mukayeseli bilânçolardaki §u degi§iklikler de fon kullanijlanni 
ifade eder(35): 

1. Aktiflerdeki artiçlar, 

2. Borçlardaki azahslar, 

3. Oz sermayedeki azaliçlar. 

(33) R.A. Foulke, op. cit., s. 474. 
Philip E. Fess ve J. Wcygandt, op. cit., s. 56 

(34) P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 134. 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 9. 
J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 89. 
P. Mason, op. cit., s. 48. 
W.M. Brace, op. cit., s. 95 

(35) Ibid., s. 48. 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 9. 
P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 134. 
J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 89. 
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Bir sayili ôrnekle "E" ijletinesine ait fon tablosunu hazirlaya-
lim: Bunun için Tablo: VII deki mukayeseli bilânço, Tablo: VIII 
deki gelir tablosu ile Tablo: IX daki kâr dagitim tablosundaki veri-
ler kullanilacaktir. Ilk adim olarak "E" igletmesinin mukayeseli bi-
lânçosuna bir sùtun eklenerek her kalemde iki tarih arasinda meydana 
gelen arti§ ve azaliçlar saptanmi§tir. Eklenen ikinci sùtunda, arti§ 

TABLO VU 

«E" ÏÇLETMESt MUKAYETLÏ  BlLÂNÇOSU 

AKTIFLER 3 1 / 1 2 /1979 31/12/1980 

3i/i2/i979gôre 
artij ve azaliç 

(TL.) 

Fon kaynagi 
veya 

kullamli;i 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa 
B. Hisse senedi ve tah 

viller 
C. Alacaklar-net 
D. Stoklar 

Dôner deg. toplami 

II. UZUN VÂDELÎ 
AKTIFLER 
A. Sabit degerler 
Eksi: Birikmiç amortis. 

Sabit degerler-net 

Aktifler  genel toplami 
I. PASÎFLER 
I. KISA VÂDELÎ 

BORÇLAR 
A. Borçlar 
B. Borç senetleri 
C. Diger K.V.Borçlar 

Kisa vâdeli B. toplami 
II. UZUN VÂDELÎ 

BORÇLAR 

Borçlar genel toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilma. kârlar 

Ôz sermaye genel toplami 

Pasifler  genel toplami 

20.OOO 

50.OOO 
30.OOO 
50.OOO 

10.OOO 

29.OOO 
40.OOO 
60.OOO 

( 10.000 ) 

( 21.000 ) 
10.000 
10.000 

Kaynak 

Kaynak 
Kullamlij 
kullanih; 

Kaynak 

Kullamh; 
Kaynak 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa 
B. Hisse senedi ve tah 

viller 
C. Alacaklar-net 
D. Stoklar 

Dôner deg. toplami 

II. UZUN VÂDELÎ 
AKTIFLER 
A. Sabit degerler 
Eksi: Birikmiç amortis. 

Sabit degerler-net 

Aktifler  genel toplami 
I. PASÎFLER 
I. KISA VÂDELÎ 

BORÇLAR 
A. Borçlar 
B. Borç senetleri 
C. Diger K.V.Borçlar 

Kisa vâdeli B. toplami 
II. UZUN VÂDELÎ 

BORÇLAR 

Borçlar genel toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilma. kârlar 

Ôz sermaye genel toplami 

Pasifler  genel toplami 

150.OOO 139.000 ( 11.000 ) 

Kaynak 

Kaynak 
Kullamlij 
kullanih; 

Kaynak 

Kullamh; 
Kaynak 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa 
B. Hisse senedi ve tah 

viller 
C. Alacaklar-net 
D. Stoklar 

Dôner deg. toplami 

II. UZUN VÂDELÎ 
AKTIFLER 
A. Sabit degerler 
Eksi: Birikmiç amortis. 

Sabit degerler-net 

Aktifler  genel toplami 
I. PASÎFLER 
I. KISA VÂDELÎ 

BORÇLAR 
A. Borçlar 
B. Borç senetleri 
C. Diger K.V.Borçlar 

Kisa vâdeli B. toplami 
II. UZUN VÂDELÎ 

BORÇLAR 

Borçlar genel toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilma. kârlar 

Ôz sermaye genel toplami 

Pasifler  genel toplami 

300.OOO 
( 80.000) 

380.OOO 
( 90.000) 

80.000 
10.000 

Kaynak 

Kaynak 
Kullamlij 
kullanih; 

Kaynak 

Kullamh; 
Kaynak 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa 
B. Hisse senedi ve tah 

viller 
C. Alacaklar-net 
D. Stoklar 

Dôner deg. toplami 

II. UZUN VÂDELÎ 
AKTIFLER 
A. Sabit degerler 
Eksi: Birikmiç amortis. 

Sabit degerler-net 

Aktifler  genel toplami 
I. PASÎFLER 
I. KISA VÂDELÎ 

BORÇLAR 
A. Borçlar 
B. Borç senetleri 
C. Diger K.V.Borçlar 

Kisa vâdeli B. toplami 
II. UZUN VÂDELÎ 

BORÇLAR 

Borçlar genel toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilma. kârlar 

Ôz sermaye genel toplami 

Pasifler  genel toplami 

220.000 290.OOO 70 .000 Kullaniliç 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa 
B. Hisse senedi ve tah 

viller 
C. Alacaklar-net 
D. Stoklar 

Dôner deg. toplami 

II. UZUN VÂDELÎ 
AKTIFLER 
A. Sabit degerler 
Eksi: Birikmiç amortis. 

Sabit degerler-net 

Aktifler  genel toplami 
I. PASÎFLER 
I. KISA VÂDELÎ 

BORÇLAR 
A. Borçlar 
B. Borç senetleri 
C. Diger K.V.Borçlar 

Kisa vâdeli B. toplami 
II. UZUN VÂDELÎ 

BORÇLAR 

Borçlar genel toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilma. kârlar 

Ôz sermaye genel toplami 

Pasifler  genel toplami 

370.000 

20.OOO 
30.OOO 
20.OOO 

429.OOO 

I2.OOO 
20.000 
28.000 

59.000 

( 8.000) 
( 10.000 ) 

8.000 

Kullamhj 

Kullamh; 
Kullamh? 
Kaynak 

Kullamh? 

Kaynak 

Kaynak 

Kaynak 
Kaynak 

Kaynak 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa 
B. Hisse senedi ve tah 

viller 
C. Alacaklar-net 
D. Stoklar 

Dôner deg. toplami 

II. UZUN VÂDELÎ 
AKTIFLER 
A. Sabit degerler 
Eksi: Birikmiç amortis. 

Sabit degerler-net 

Aktifler  genel toplami 
I. PASÎFLER 
I. KISA VÂDELÎ 

BORÇLAR 
A. Borçlar 
B. Borç senetleri 
C. Diger K.V.Borçlar 

Kisa vâdeli B. toplami 
II. UZUN VÂDELÎ 

BORÇLAR 

Borçlar genel toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilma. kârlar 

Ôz sermaye genel toplami 

Pasifler  genel toplami 

70.OOO 

120.000 

60.000 

I40.000 

( 10.000 ) 

20.000 

Kullamhj 

Kullamh; 
Kullamh? 
Kaynak 

Kullamh? 

Kaynak 

Kaynak 

Kaynak 
Kaynak 

Kaynak 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa 
B. Hisse senedi ve tah 

viller 
C. Alacaklar-net 
D. Stoklar 

Dôner deg. toplami 

II. UZUN VÂDELÎ 
AKTIFLER 
A. Sabit degerler 
Eksi: Birikmiç amortis. 

Sabit degerler-net 

Aktifler  genel toplami 
I. PASÎFLER 
I. KISA VÂDELÎ 

BORÇLAR 
A. Borçlar 
B. Borç senetleri 
C. Diger K.V.Borçlar 

Kisa vâdeli B. toplami 
II. UZUN VÂDELÎ 

BORÇLAR 

Borçlar genel toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilma. kârlar 

Ôz sermaye genel toplami 

Pasifler  genel toplami 

190.OOO 200.000 10.000 

Kullamhj 

Kullamh; 
Kullamh? 
Kaynak 

Kullamh? 

Kaynak 

Kaynak 

Kaynak 
Kaynak 

Kaynak 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa 
B. Hisse senedi ve tah 

viller 
C. Alacaklar-net 
D. Stoklar 

Dôner deg. toplami 

II. UZUN VÂDELÎ 
AKTIFLER 
A. Sabit degerler 
Eksi: Birikmiç amortis. 

Sabit degerler-net 

Aktifler  genel toplami 
I. PASÎFLER 
I. KISA VÂDELÎ 

BORÇLAR 
A. Borçlar 
B. Borç senetleri 
C. Diger K.V.Borçlar 

Kisa vâdeli B. toplami 
II. UZUN VÂDELÎ 

BORÇLAR 

Borçlar genel toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilma. kârlar 

Ôz sermaye genel toplami 

Pasifler  genel toplami 

I20.OOO 
60.OOO 

I40.000 
89.000 

20.000 
29.000 

Kullamhj 

Kullamh; 
Kullamh? 
Kaynak 

Kullamh? 

Kaynak 

Kaynak 

Kaynak 
Kaynak 

Kaynak 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa 
B. Hisse senedi ve tah 

viller 
C. Alacaklar-net 
D. Stoklar 

Dôner deg. toplami 

II. UZUN VÂDELÎ 
AKTIFLER 
A. Sabit degerler 
Eksi: Birikmiç amortis. 

Sabit degerler-net 

Aktifler  genel toplami 
I. PASÎFLER 
I. KISA VÂDELÎ 

BORÇLAR 
A. Borçlar 
B. Borç senetleri 
C. Diger K.V.Borçlar 

Kisa vâdeli B. toplami 
II. UZUN VÂDELÎ 

BORÇLAR 

Borçlar genel toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilma. kârlar 

Ôz sermaye genel toplami 

Pasifler  genel toplami 

180.000 229.000 49.000 

Kullamhj 

Kullamh; 
Kullamh? 
Kaynak 

Kullamh? 

Kaynak 

Kaynak 

Kaynak 
Kaynak 

Kaynak 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa 
B. Hisse senedi ve tah 

viller 
C. Alacaklar-net 
D. Stoklar 

Dôner deg. toplami 

II. UZUN VÂDELÎ 
AKTIFLER 
A. Sabit degerler 
Eksi: Birikmiç amortis. 

Sabit degerler-net 

Aktifler  genel toplami 
I. PASÎFLER 
I. KISA VÂDELÎ 

BORÇLAR 
A. Borçlar 
B. Borç senetleri 
C. Diger K.V.Borçlar 

Kisa vâdeli B. toplami 
II. UZUN VÂDELÎ 

BORÇLAR 

Borçlar genel toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilma. kârlar 

Ôz sermaye genel toplami 

Pasifler  genel toplami 
370.000 429.000 59.000 

Kullamhj 

Kullamh; 
Kullamh? 
Kaynak 

Kullamh? 

Kaynak 

Kaynak 

Kaynak 
Kaynak 

Kaynak 

Not: i. Bilânço rakamlari herhangi bir gerçek içletmcyc ait degildir. 
2. Tabloda parantezler azali§ veya eksi anlaminda kullanilmi§lardir. 
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TABLO VIII 

"E" tÇLETMESi 
GELlR TABLOSU (1980 YIL1) 

TL. 

Gayrisafi  sati§ hasilâti 860.000 
Eksi: Satiç indirimleri (—) 17.200 
Net sati? hasilâti 842.800 
Sati§larm maliyeti (—) 674.240 
Gayrisafi  faaliyet  kâri 168.560 
Dônem giderleri: 

Genel idare giderleri 32-150 
Sati§ giderleri 71.410 

Dônem giderleri toplami (—) 103.560 
Faaliyet kâri 65.000 
Diger gelirler ve kârlar ( + ) 2.000 
Gayri safi  kâr 67.000 
Diger giderler ve zararlar (—) 7.000 
Vergilenmemif  net kâr 60.000 
Kurumlar vergisi (—) 24.000 
Net kâr 36.000 

Not : i . Gelir tablosu rakkamlari herhangibir gerçek i§letmeye ait degildir. 
2. Sati§larin maliyeti 1980 yilina ait 20.000 liralik amortismani 

hapsamaktadir. 
3. Kurumlar vergisi oram, vergilenmemiç net kârin % 40 îdir. 

TABLO IX 
"E" ÏÇLETMESl 

KÂR  DAG1TIM TABLOSU (1980 YILI - TL.) 

Net kâr 
Ôdenen temettii 

36.000 
7.000 

Dagitilmami§ kâr 29.000 

Not : 1. içletmenin 100 lira nominal degeri o-
lan 1400 pay senedi vardir. Pay ba-

§ina 5 lira temettii dagitilmi§tir. 

ve azah§lann ôzellikleri incelendikten sonra, bunlann fon kaynak-
lanni mi yoksa kullanislarini mi ifade ettikleri hususu belirtilmiçtir. 

Fon tablosunu hazirlamak için Tablo: X da bir "Fonlarla ilgili 
Dôkiïm Cet\eli" geli§tirilmi§tir. Bu cetvelds "kalemler" sùtunundan 
sonra alti sutun bulunmaktadir. Ilk iki sutunda mukayeseli bilânço-
dan ve buna eklenen iki siïtundan yararlanarak fon kaynaklan \e 
fon kullani§lari gosterilmi§tir. Buna gôre 1980 yilinda 118.000 lirahk 
fon çeçitli kaynaklardan saglanmiftir. Bu fonlar ise, aktiflerdeki ar-
ti§lar ile borç ôdemeleri için kullanilmi§tir. 
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TABLO X 
"E" ÏÇLETMESi FONLARLA  tLGiLt DÔKÛM CETVELÏ 1980 YELI — TL. 

K A L E M L E R 
Mukayeseli bilânçoya gôre 

hesaplanan fon Diizeltmeler Duzeltmelerden sonra fon 

Kaynaklar Kullamçlar Kaynaklar Kullariiçlar Kaynaklar Kullamçlar 

I. AKTlFLER 
Kasa 
Hisse senetleri ve tahviller 
Alacaklar, net 
Stoklar 
Sabit degerler 

II. BORÇLAR 
Borçlar 
Borç senetleri 
Diger kisa vâdeli borçlar 
Uzun vâdeli borçlar 
Amortismanlar 

III. ÔZ SERMAYE 
Sermaye 
Dagitilmami§ kârlar 

10.000 
2I.OOO 

8.000 
20.OOO 
I0.OOO 

20.OOO 
29.OOO 

10.000 
10.OOO 
80.OOO 

8.000 
10.OOO 

29.000(2) 

10.000(1) 

10.000(1) 

10.000 
21.OOO 

8.000 
20.000 
20.000 

20.000 

10.000 
10.000 
90.000 

8.000 
10.000 

I18.000 118.000 

Net kâr 
Odenen temettùler — — 

36.000(2) 
7.000(2) 

36.000 
7.000 

135.000 135.000 
Not: i. Diizeltmeler sûtununda ilk iki sutunla ilgili diizeltme, kaynagi veya kullanih§im ilgilendirdigine gôre ait oldugu hesabin sirasinda 

gôsterilmektedir. Bu rakkam ilk iki siitunundaki ilgili rakkamdan çikanlacaksa, parantez içinde belirtilmektedir. 



Mukayeseli bilânçoya dayanilarak hazirlanan fon  tablosunun 
gerçek fon  akimlanni gostermesi için bazi duzeltmelerin yapilmasi 
gerekir. Bu duzeltmelere esas olan veriler gelir tablosu ile kâr da-
gitim tablosundan elde edilecektir(36). 

"E" t§letmesine ait gelir tablosunun dipnotunda 1980 yilina 
ait amortismamn 20.000 lira oldugu belirtilmektedir. Bunun nede-
ni ùzerinde durup, Tablo: X da dùzeltmeler sùtunlannda gerekli 
kayitlarin yapdmasi gerekir. Tablo: X daki bilânço sùturunda, 
amoitismanlardaki 10.000 liralik net artis, fon  kaynagi olarak goste-
rilmi§tir. gelir tablosundan bu tutarin 20.000 lira oldugu saptan-
digina gôre, dùzeltmeler sùtununun kaynaklar kismina ve amortis-
manlar hizasina 10-000 liranin kaydi yapilir. Fakat bu i§Iem, fon  kay-
naklari ile kullani§lan arasindaki egitligi bozar. Burada analizi ge-
ni§letmemizi, birikmi§ amortismanlara 20.000 lira eklenmesine kar-
§in, arti§in niçin 10.000 olarak gôrùldùgu ùzerinde durmamizi ge-
rektiren nedenler vardir. Bôyle bir durum herhangi bir sabit de-
gerin satilmasi veya kaydimn silinmesi sonucunda olabilir. Bu i§lem, 
ilgili sabit degere ait amortismanlarm birikmi§ amoitismanlardar çika-
nlmasini gerektirir. Bu tutar da 10.000 liradir. Buna karçilik sabit de-
ger hesabinda da, ilgili dùzeltmeler yapilir. 80.000 lira, ilgili sabit 
deger için harcanan bùtùn fonlan  gôstermemektedir. Kayittan si-
linen veya satilan ilgili sabit degerin tutan, sabit deger hesabindan 
dùgùldùkten sonraki net fon  çikijlarim gôsterir. Bùtùn fon  akimla-
nni saptamak için sabit degerlerdeki arti§a, 10.000 lira eklenir. Ve 
bu i§lem Tablo: X daki dùzeltmeler sùtununda da belirtilir. Bu 
durumda sabit degerlerdeki gayrisafi  arti§lar 90.000 lira olur. Bun 
dan 1980 yilina ait 20.000 lirahk amortisman çikanlirsa, sabit de-
gerlerdeki net arti§ 70.000 liradir. Bu arti§ dônem ba§i net sabit 
degerler tutan olan 220.000 liraya eklenirse, dônem sonu net sa-
bit degerlerin 290.000 lira oldugu gôrùlùr. Tablo: VII deki veriler 
de bu sonucu dogrulamaktadir. 

Mukayeseli bilânçodan faydalanarak  saptadigimiz fon  kaynak-
lari ve kullani§lanndaki ikinci dùzeltme de, Tablo: I X daki kâr da-
gitim tablosundaki verilerden faydalanilarak  yapilir. Bilânçoda da-
gitilmamis kârlardaki artigin 29.000 lira oldugu gôrùlur. Bu artis 
Tablo: X un ilk sùtununda fon  kaynagi olarak yer almi§tir. Tablo:, 

(36) P. Hunt, C.M. Williams vc G. Donaldson, op. cit., s. 135. 
R.A. Foulke, op. cit., s. 474. 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 11, 12. 
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IX faaliyetlsrden elde edilen asil kaynaklann 36.000 lira oldugunu 
ve bunun 7.000 lirasimn ôdenen temettiiler için kullanildigini beliit-
mektedir. Bu bilgiler ônemlidir. Bu bakimdan dagitilmamij kârlar-
daki net arti§ yerine, net kânn fon kaynagi ve ôdenen temettùlerin 
de fon kullanili§i olarak gôsterilmesi fon tablosunu daha faydali 
duruma getirir. Bu hususla ilgili ijlemler de dtizeltmeler siitununda 
belirtildikdikten sonra, Tablo: X un son iki siitununda fon kaynak-
lari ve kullani§lan son biçimleri ile gôsterilmektedir. 

Tablo: VII ve X daki veriler yardimi ile Tablo: XI de goste-
rilen fon tablosu hazirlanmiçtir. Analiz sonucu bu fon tablosu ile 
ilgili yorumu, §u biçimde yapilabilir: 

1980 yihnda, "E" i§letmesi sabit degerlerine onemli ek yatmmlar 
yapmak zorunda kalmigtir. Bu bakimdan elde ettigi fonlann % 66,7 
sini bu amaçla kullanmi§tir. Sabit degerlerle ilgili bu arti§i finanse 

TABLO XI 

"E" ÎÇLETMESi 
FON 1980 TABLOSU 

Toplamlara 
FON KAYNAKLARI TL. gôre 

% 
I. AKTÎFLERDEKÎ  AZALIÇLAR 

Kasa 10 OOO 7-4 
Hisse senedi ve tahviller 21 OOO 

II. BORÇLARDAKl  ARTIÇLAR 
Diger kisa vâdeli borçlar 8 OOO 5-9 
Uzun vâdeli borçlar 20 OOO 14.8 
Amortismanlar 20 OOO 14.8 

III. ÔZ SERMAYEDEKI  ARTI§LAR 
14.8 

Sermaye 20 OOO 14.8 
Net kâr 36 OOO 26.8 

Fon kaynaklari toplami 135 OOO 100.0 

FON KULLANI§LARI 

I. AKTlFLERDEKl  ARTIÇLAR 
Alacaklar, net 10.000 7.4 
Stoklar 10 OOO 7-4 
Sabit degerler 90 OOO 66.7 

II. BORÇLARDAKl  AZALIÇLAR 
Borçlar 8 OOO 5-9 
Borç senetleri 10 OOO 7-4 

III. ÔZ SERMAYEDEKt  AZALIÇLAR 
Ôdenen temettiiler 7 OOO 5-2 

Fon kullamçlari toplami 135 OOO 100.0 
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etmek için, igletme, amortisman yoluyla, saglanan fonlar  diginda 
20.000 liralik 200 tane yeni pay senedi ihraç etmi§ ve faaliyetlerden 
elde edilen fonlardan  ortaklara 7.000 lira temettii. ôdedikten son-
ra, kalani da bu amaçla kullanmi§ttr. Sermayenin artinlmasi ve 
faaliyetler  yoluyla elde edilen fonlann  da gereksinmeyi kar§ilamama-
si karjismda, 20.000 liranin uzun vâdeli borçlanma yoluyla elde edil-
digi ve hemen hemen hepsinin sabit degerleri finanse  etmek için kul-
lanildigi gôriilmektedir. Artan sati§ hacmine uygun olarak alacaklar 
ve stoklarda aym oranda arti§lar gôriilmùj, bunlari finanse  etmek 
için "E" i§letmesi, geçici yatirimlar olarak elinde tuttugu pay senet-
leri ve tahvillerin be§te ûçiinû kullanmi§tir. î§letmenin kisa vâdeli 
borçlanndan ticarî borçlan ile borç senetlerinde gôriilen azalmala-
nn yanya yakm bir lasmi, yine aym grupta yer alan diger kisa vâdeli 
borçlardaki arti§la karçilanmig; diger kisim ise, i§letmenin mevcut 
parasinin yarisi kullamlarak saglanmi§tir. I§letmenin sati§ hacmi ge-
nijledigi halde kisa vâdeli borçlannda, ôzellikle tiçarî borçlannda 
gôriilen ônemli daralmalar, i§letmenin saticilarla olan ilijkilerinin 
yeniden gôzden geçirilmesini ve satmalma ile ilgili politikalann ye-
niden saptanmasini ve kredi durumlanyla ilgili ônlemlerin alinma-
smi gerektirir. Bir içletmeye ait fonlar,  ba§lica dort kaynaktan elde 
edilir(37) ; 

1. Kazançlan olan net kâr; 

2. Dôner degerlerin paraya çevrilmesi, uzun vâdeli aktiflerin 
sati§i veya ayrilan amortismanlar yoluyla bu degerlerde gôrûlen 
azalmalar ; 

3. îjletmenin borçlanndaki arti§lari; 

4. Sermaye eklemeleri veya i§letmeye yapilan bagi§lar. 

Bir i§letmenin fon  kaynaklari da, dort amaç için kullanilir, 
Diger bir ifade  ile fon  kullanih§lan da dôrde aynlir(38) : 

1. Ilgili dônemdeki faaliyetler  sonucu meydana gelen net zarar; 

2. Aktiflerde  gôriilen artijlar; 

(37) R.A. Fouke, op. cit., s. 474. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 276. 
R.P. Mason, op. cit., s. 78. 

(38) Ibid., ,. 78. 
R.A. Foulke, op. cit., s. 478. 
R.D. Kennedy, ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 276. 
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3. Borçlardaki azali§lar; 
4. Sermaye fonlannda, sermayenin azaltilmasi, temettii oden-

mesi veya benzer biçimlerde gôriïlen azalmalar. 
Fon kavrammin dôner sermaye anlaminda kullanildigini ve bu 

kavrama uygun olarak dôner sermayede fon tablosunun hazirlana-
bilecegini belirtmi§tik. "E" i§letmesine ait tablolan kullanarak dô-
ner sermaye fon tablosunu hazirlayalim. Fon tablosu ile kar§ilaijti-
rarak arasindaki farklan gôsterelim. 

Dôner sermaye fon tablosunun analizi ile de a§agidaki sorular 
yamtlandirilmi§ olacaktir(3g) : 

1. Dôner sermaye durumunda nasd bir degi§me olmuçtur ve 
nedeni nedir? 

2. Dônem içindeki faaliyetlerden ne kadar dôner sermaye fonu 
saglanmijtir ve hangi amaçlarla kullanilmijtir. 

3. Sermaye artinlmasi veya uzun vâdeli borçlanma yoluyla ne 
kadar fon elde edilmi§tir ve bunlar nasd kullanilmi§tir? 

4. I§letme ilgili dônemde uzun vâdeli aktifler satin almi§ midir? 
Veya bu aktiflerden bazilanni sati§ veya diger yollarla elden çikar-
mi§ midir? Bunlann dôner sermaye fonlan iizerine etkisi ne olmu§-
tur? 

Fon tablosuyla ilgili olarak son yillarda yapilan ara§tirmalar, 
i§letmelerin fon tablosunu geni§ ôlçiide kullandiklanni ve bu tablo-
nun temel mali raporlar arasinda yer almasi için kuvvetli bir egilimin 
bulundugunu gôstermektedirler (40). Amerikan Yeminli Hesap 
Uzmanlan Deraegi de bu konuda aym gôrii§tedii (41). Bu araçtir-
malarda dôner sermaye fon tablosunun, uygulamada hâkim bir du-
ruma sahip olmasma kar§m, fonun geni§ tanimina dayanan fon tab-

(39) Ibid., s. 277. 
N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-25. 
C.T. Horngren, op. cit., s. 561. 
L.S. Rosen ve Don T. DeCoster, "Funds Statement: A Htstorical Perspective" 
The  Accounting Review, c. XLIV,  No. 1 (Ocak I969), s. I35, I36. 

(40) Ibid., s. 560. 
P. Mason, op. cit., s. 47, - 49. 
D.A. Corbin, op. cit., s. 398, 404, 405. 
P. Grady, op. cit., s. 311, 312. 

(41) Ibid., s. 315. 
L.S. Rosen ve Don T. DeCoster, op. cit., s. I36. 
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losunun genel bir kabule heniiz sahip olmadigi belirtilmekte ; yillik 
raporlar kapsamma konulmasi egiliminde ise bir arti§ oldugu hu-
susuna i§aret edilmektedir(42). Bu geni§ fon  kavraminin, ekonomist-
lerin sosyal hesaplarda kullandiklan fon  kavramina çok yakm bir 
anlama sahip oldugu da belirtilmektedir(43). 

Doner sermaye fon  tablosunun, fon  tablosuna gore, §u sakinca 
lari vardir: 

i. Tablo: XII de, kaynaklar arasmda 1.000 lirahk bir doner 
sermaye azali§i yer almaktadir. Bunu muhasebe veya finansman  mes-
leginden olmayan yoneticiler ile i§ adamlannin anlamasi gùçtiir(44). 
Çiinkii doner degerlerden kisa vâdeli borçlan çikarmak yoluyla bu-
lunan doner sermaye, ôzellikleri bakimindan birbirlerinden farkli 
kalemleri kapsar. 

TABLO XU 

"E" IÇLETMESl 
DONER SERMAYE  FON TABLOSU 

(1980 YIL1 - TL.) 

KAYNAKLAR 
Net kâr 36 000 
Doner sermayedeki azah§ 1 000 

Kaynaklar  toplami 37 000 

KULLANIÇLAR 
Sabit deger artiçlari 30 000 
Odenen temettiiler 7 000 

Kullanijlar toplami 37 000 

2. Doner sermaye fon  tablosunun ônemli bir sakincasi, ilgili dô-
nem içinde doner degerler ve kisa vâdeli borçlara ili§kin kalemlerdeki 
degijiklikleri gôstermemesidir. Bunlar, ônemli bir fon  kaynagi veya 
fon  kullanijini temsil edebilir(45). Ilgili dônemde alacaklar ve alacak 

(42) D.A. Corbin, op. cit., s. 404. 
(43) Ibid., s. 403. 

P. Grady, op. cit., s. 312, 313, 314. 
(44) D.A. Corbin, op. cit., s. 400. 
(45) Ibid., s. 400, 401. 

P. Mason, op. cit., s. 24, 25, 52, 53. 
W.E. Karrenbrock ve H. Simons, op. cit., s. 890, 891. 
S.B. Tunick ve E. Saxe, op. cit., s. 547. 
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senetlerinde gôrùlen biïyùk arti$larm para ve geçici yatirimlarla 
kargilanmasi veya borçlar ve borç senetlerinin de ônemli tutarlarda 
azalmasi biiyiik bir anlam tagiyabilir. îgletmenin tahsilât ve kredi 
politikalarinin yeniden gôzden geçirilmesine i§aret edebilir. Dôner 
sermaye fon tablosunun bu sakmcasmin, tabloya eklenecek "dôner 
sermaye degiçiklikler tablosu" ile ortadan kaldirilacagi belirtil-
mektedir. Bu çôzùm biçimi, i§letme içi veya yônetim raporlari için uy-
gundur. Bôyle bir tablo, ortaklar için hazirlanan yillik raporlarin anla-
§ilmasmi gùçle§tirir(46). Fonu dôner sermaye olarak kabul eden ya-
zarlar, bu çôziim yolunu da gôzônunde bulundurarak fon tablosu ile 
dôner sermaye degi§iklikler tablosunun aym anlama geldigini ifade 
ederler(47). Dôner sermaye degi§iklikler tablosu adi ile ônerdikleri 
tablonun birinci kisminda, iki bilânço tarihi arasinda dôner derger-
ler ve kisa vâdeli borçlara ait kalemlerde meydana gelen dcgiçiklik-
leri ayrintili olarak gôstermek yoluyla, dôner sermayede ilgili dô-
nem içerisinde meydana gelmi§ olan degi§ikligi saptarlar. Tablo-
nun ikinci kisminda da,. degi§iklik nedenlerini gôstermek için dôner 
sermaye ile uzun vâdeli aktifler ve borçlar ve ôz sermaye arasindaki 
ili§kiler belirtilir. 

3. Dôner sermaye fon tablosunun bundan once belirtilen sa-
kmcasi, kan§ik ve aynntili fon tablolari yolu ile çôzùmlense bile, çok 
ônemli sayilan bir sakincayi ortadan kaldiramaz. Çiinkù, dôner ser-
maye fon tablosu, dôner sermaye kaynaklari ve kullani§lanna etki 
eden degi§iklikleri gôzônunde bulundurur ve digerlerini kapsami 
içine almaz. Bu bakimdan mukayeseli bilânçonun carî olmayan kis-
mmdaki net degi§iklikler, dôner sermaye için bir fon kaynagi veya 
kullaniligmi temsil eder(48). Tablo: XI ile Tablo: XII mukayese 
edilirse dôner sermaye fon tablosunda sabit degerler için kullanilan 
fonlarin 30.000 lira olarak net tutar halinde alindigini ve bunun aslin-
da 90.000 lira oldugunu Tablo: XI gôstermektedir. Sabit degerler 
için kullanilan 30.000 liralik fon, mukayeseli bilânçonun carî olma-
yan kismmdaki net degi§ikligi belirtir. Bunun gibi dôner sermaye ùze-
rinde bir etki yapmayan gùnlùk defter kayitlan yoluyla hesaplar ara-
sinda yapilan dùzeltmeler ve devirler de dôner sermaye fon tablosu 

(46) D.A. Corbin, op. cit., s. 401. 
(47) R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 278. 

R.A. Foulke, op. cit., s. 473. 
(48) D.A. Corbin, op. cit., s. 401. 

R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 280, 281. 
R.A. Foulke, op. cit., s. 478. 
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kapsamina girmez(4g). Ôrnegin, igletmenin uzun vâdeli borçlari a-
rasindaki 20.000 liralik tahvillerle degigtirilmek için 20.000 liralik 
pay senedi çikarihrsa, tahvillerdeki bu azahg ile sermayedeki bu ar-
tig dôner sermaye fon tablosunda gôrùlmez. Bunun gibi, dagitilma-
mig kârlardan bir kismmin pay senedi biçiminde temettu olarak 
dagitilmasini ve bunun neclen oldugu degigiklikleii dôner sermaye fon 
tablosundan gôrmek mùmkùn degildir. 

Uygulamalarda uzun ve ayrmtili dôner sermaye fon tablolari-
nin da gôrùlmedigi belirtilmektedir(5o). 

Fon tablosu ile ilgili olarak iizerinde ônemle durulan bir diger 
husus, amortismanin bir fon kaynagi oldugu fikrinin yaratilmama-
sina dikkatin çekilmesidir(5i). Amortisman fon gerektirmeyen bir 
gicler oldugundan, fon kaynaklari arasma net kârla ilgili bir duzelt-
meyi belirtmek ùzere konur. Bu hususun anlagilmasini saglayacak 
biçimde fon tablosunun duzenlenmesine veya açiklayici bir not 
verilmesi geregine ôzellikle igaret edilmektedir. 

Her igletme ile ilgili clarak fon akimlan degigeceginden, biçim 
bakimindan standart bir fon tablosu ônermek miimkiin degildir. 
Fakat fon tablosunun kaynaklar ve kullaniglar olarak ikiye aynlmasi, 
iki kismina iligkin kalemlerin anlagilir bir biçimde gôsterilmesi gerekir. 
Bunun yanmda fon tablosunun igletmenin ilgili dônemdeki bùtùn 
finansman faaliyetlerini kapsamasi ve igletmenin finansman plân, 
politika ve faaliyetlerinin anlagilmasma yardim edecek açiklamala-
rinda tablo ile birlikte bulunmasi faydalidir. 

Fon kavraminin en dar anlamina dayamlarak hazirlanan para 
(nakit) akimi tablosu ise, igletmenin o dônemdeki para akimlarim gôs-
terir. Dônem içindeki fiilî tahsilât ve ôdemeler esas alindigmdan bu 
tabloya "Nakdi Tahsilat ve Ôdemeler Tablosu" da denmektedir. 
îki tiirlii hazirlanir: Birincisinde igletmenin muhasebe defter ve kayit-
larindan faydalanarak, buttin tahsilât ve ôdemeler saptanir ve bir 
tablo haline getirilir. Bu olanak biitùn analistlere açik olmadi-
gindan ikinci yôntemde igletmenin mukayeseli bilânço, gelir tablosu 
ile kâr dagitim tablosundan faydalanihr. para gerektirmeyen gider-

(49) R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 280, 281. 
D.A. Corbin, op. cit., s. 401. 

(50) Ibid., s. 401. 
(51) R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 320. 
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1er ve i§lemler ile para saglamayan gelirler ve i§lemlerle ilgili dûzelt-
meler yapddiktan sonra tablo hazirlanir. para akimi tablosu fon 
tablosu gibi iki kisimdan meydana gelir. Birinci kisimda para kay-
naklari, ikinci kisimda para kullanilan gôsterilir. 

Para akimi terimi son zamanlarda finansman literatùrune girmi§ 
ve 1950 den sonra sik sik kullanilmaga bajlannujtir (52). Para 
akimini analize olanak verdigi için kullanilan para akimi tablosu, 
nakit (para) butçelerinin hazirlanmasinda da faydalidir. 

(52) P. Mason, op. cit., s. 3. 
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KISIM: III 

DÎKEY YÙZDELER 

Mali tablolarin analizinde kullamlan tekniklerden biri dikey 
yiizdelerdir(53). Dikey yiizdeler mali tablolarda yer alan her kale-
min ait oldugu grup içindeki yerini belirtir. Bireysel kalemleiin 
ait olduklair gruplarla iliçkilerini gôsterir. 

Dikey yiizdeler yardimi ile aktif ve pasiflerin ne biçimde dagitil-
digmi incelemek mumkùn olur. I§letme aktiflerinin doner degerler 
ve uzun vâdeli aktifler arasmda ne biçimde dagitildigi ile bu aktifler 
için kullamlan içletmc kaynaklannm hangi oranlarda ôz ve yabanci 
kaynaklardan saglandigmi gôsterir. 

Dikey yùzdelerle net sati§ hasilâtinin, bu hasilati elde etmek 
için yapilan faaliyetler arasinda nasil dagitildigim da gôstermek 
mumkùndur. 

Dikey yùzdelerden meydana gelen dikey yiïzde tablolan çejitli 
bùyuklùkteki igletmelerin mukayese edilmelerinde ortak bir baz 
saglarlar. Bu bakimdan mukayeseli tablolar ile trend yuzdelerine 
gôre bir iistùnliik ta§irlar(54). îki rakip i§letmenin birbirleriyle rau-
kayesesinde veya bir i§letmenin sanayi ile yapilan mukayesesinde 
her rakkam diger i§letmenin aym kalemlerine ait mutlak rakamlariy-
la mukayese edilince anlamh sonuçlara ula§mak gùçtiir. Bunun için 

(53) Ingilizcesi "Common-size percentages" veya "Comportent Percanteges" olan terim-
ler, bu çalijmada "dikey yiizdeler" olarak kullamlmaktadir. Bunun gibi "Com-
mon size statement", "Component percentage statement" ve "100 Percent state-
ment" terimlerine dikey yiizde tablolan; "Common-size financial  statements"e 
"dikey yùzde mali tablolan"; "Common-size balance Sheet"e "dikey yùzde bi-
lânçosu"; "Common-size Income statement" dikey yùzde gelir tablosu"; "Com-
mon-size statement analysis"e "dikey yùzde tablo analizi"; "Common-size 
analysis" ve "100 Percent analysis"e de "dikey yùzde analizi" denmektedir. 

(54) R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 244. 



bu kalemleri, ili§kin olduklan mali tablonun 100 olarak belirtilen ge-
nel ve grup toplamlan ile ilgilendirerek mukayeselere esas olacak 
ortak baz saglamr. Bu suretle dikey yùzde tablolarmda, her tablo 
100 toplamini ifade ederken, ilgili tabloda yer alan her kalemde 100 
toplaminin bir yiizdesi olarak gôsterilir(55). 

Dikey yùzde trendleri ilgili hesap dônemlerindeki tabloda yer 
alan kalemin tablo toplamlanna gôre ili§kilerini gôsterir. Dônem 
den dôneme aktif yapi ve mali yapida ve net sati§ hasilâtinin çe§itli 
fonksiyonlar arasinda dagitilmasinda gôrùlen degisikliklerin analizi-
ne olanak verir. Bu ili§kileri gôsteren normlann gelijtirilmesi duru-
munda, dikey yùzdeler teknigi yoluyla dônemler arasxnda yapilan 
mukayeseler daha anlamli olur(56). 

Re§yo analizinin bir çegidini meydana getiren dikey tablo tek-
niklerinin analiz yônùnden asil degeri, bir i§letmenin mali durum ve 
faaliyet sonuçlarmin rakip i§letmeler veya sanayi ile mukayeselei ini 
daha anlamli haie koymasindan ileri gelir(57). 

Dikey yùzdelerin hesaplanmasinda toplam aktifler, toplam pa-
sifler ve net sati§lar 100 olarak ifade edilir. Tablodaki her kalemin 
ilgili oldugu tablo toplamina gôre rejyosu hesap edilir. 

A. DIKEY YUZDE BÎLÂNÇOLARI 

Dikey yùzde bilânçolanndan, bir ijletmenin aktif ve mali yapi-
lan incelenir. I§letme fonlannm, dôner degerler ile uzun vâdeli 
aktifler arasinda ne biçimde kullamldigi ; dôner degerler veya 
uzun vâdeli aktiflere ili§kin kalemlerden hangilerine ônemli mik-
tarlarda yatmmda bulunuldugu saptanir. Î letme kaynaklannda 
da ôz sermaye ile borçlann oranlarimn ne oldugu gôsterildigi 
gibi, borçlar arasinda kisa vâdeli borçlann mi yoksa uzun vâ-
deli borçlann mi, daha ônemli bir yere sahip oldugu da belirtilir. 
Dikey yùzdelerin incelenmesi, i§letmenin a§in borçlanmaya yônelip 
yônelmedigi hususunu da ortaya koyar. 

(55) Ibid., s: 244. 
J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 87. 
John N. Myer, op. cit., s. go, 136. 

(56) Ibid., s. gi. 
(57) W.E. Karrenbrock ve H. Simons. op. cit., s. 83g. 

R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 244, 248. 
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Bir i§letme, kendi dikey yùzde bilânçosunu iyice inceledikten 
sonra bunu rakip i§letmelerin dikey yùzde bilânçolan ile kar§ila§-
tinrsa, hangi aktif kalemlere rakip i§letmeye gôre fazla veya az ya-
tirim yaptigim ve rakip i§letmenin ne gibi farkh finansman biçimleri 
uyguladigini saptar. Rakip ijletmenin borçlanma yoluyla sagladigi 
geni§ kaynaklarin iki igletmenin mali durumlan veya faaliyet so-
nuçlari arasinda ne gibi farkhhklara neden oldugunu saptamak için 
analizler derinle§tirilir. Dikey yùzde tablo analizleri ile bir i§letme 
nin dôner degerler, sabit degerler, borçlar ve ôz sermayesinin az 
veya fazla oldugu hususunda kesin bir hiikme varmadan once diger 
analiz teknikleri yardimi ile analizi deiinle§tirmek gerddidir(58). 

Dikey yùzde, hesaplamaya esas kabul edilen pay ve paydadaki 
sayilann etkisi altindadir. Bu bakimdan dikey yùzde trendleri, dô-
nemden dôneme ilgili kalemlerin aktif yapi veya mali yapi içindeki 
durumunda meydana gelen degi§ikligi gôsterir. Fakat bu degi§iklige 
dayanarak her kalemin mutlak degerinde meydana gelen arti§ veya 
azah§i saptamak mùmkùn degildir. Ôrnegin, dôner degerlerde mut-
lak olarak bir degijiklik olmadigi halde, sabit degerlerin mutlak ola-
rak artmasi, dôner degerlere ili§kin dikey yiizde d.e ônemli bir 
azah§a neden olabilir. Bu bakimdan dônemler arasinda dikey yùz-
deler yoluyla yapilan analizlerde, ilgili kalemlere ili§kin mutlak veri-
lerin de gôzônùnde bulundurulmasi faydahdir(59). 

Dikey yùzde bilânçolanmn analitik niteliklerini artirmak 
için grup toplamlanna gôre dikey yùzdeleri gôsteren bir sùtun 
daha tabloya eklenir. Bu durumda dôner degerler, uzun vâdeli ak-
tifler, kisa vâdeli borçlar, uzun vâdeli borçlar ve ôz sermaye 100 o-
larak ifade edilir. Ilgili gruptaki her kalem de, 100 toplaminin bir 
yuzdesi olarak ifade edilir(6o). 

Tablo: V de, Çorum Çimento Sanayii T.A.Ç. ne ait mukayeseli 
bilânçonun 1964 yilina ait olam yeniden dùzenlenmi§ ve Tablo: 
XIII de gôriildiigù gibi dikey yùzdeleri kapsayan iki sùtun daha 
eklenmiftir. Sutunlardan biri grup toplamlanna gôre yùzdeleri 
gôsterirken, digeri genel tcplamlara gôre yùzdeleri belirtmektedir. 
Genel toplamlara gôre dikey yùzdeleri analiz edilirse, i§letme yati-

(58) Ibid., s. 248, 251. 
(59) W.E. Haseman, op. cit., s. 338, 339. 

Ibid., s. 249. 
(60) Ibid., s. 250. 
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TABLO XIII 
ÇORUM ÇlMENTO SANAYtt  T.A.§. BtLANÇOSU 

31/ 12I 1964 

AKTIFLER 1964-TL. 
Grup 

toplamlarina 
gôre % 

Genel 
toplamlara 

gôre % 

I. DONER DEÔERLER 
A. Kasa ve bankalar 
B. Alacaklar ve Ala. Sen., Net. 
C. Stoklar 
D. Gelecek aylara ait giderler 
E. Teçekkul içi baglanti hesap. 

300.882 
1-895.53! 
5-23I-837 

424.702 
1.687.308 

3- '5 
'9-87 
5484 

5-45 
17.69 

0.96 
6.04 

16.68 
1.36 
5-38 

Dôner degerler toplami 9.540.266 100.— 30.42 

II. UZUN VÂDELI AKTÎFLER 
A. Alacak. dep., tem. ve Bono 
B. Tahviller (Bloke) 
C. îçtirâkler 
D. Sabit degerler 
E. Gayri maddî degerler 
F. Gelecek yillara ait giderler 

256.048 
294.878 
100.000 

21.149.860 
431 

21.120 

1.18 
1 -35 
0.46 

96.91 

0.10 

0.82 
°-94 
0.32 

67.44 

0.08 

Uzun vâdeli aktifler  toplami 21.822.337 100.— 69.58 

Aktifler  genel toplami 31.362.597 100. -

PASlFLER 

I. KISA VÂDELI BORÇLAR 
A. Borçlar 
B. Personel iicretleri (briit) 
C. Ode. vergi., Res., Harç ve dig. 

Kes. 
D. Gelecek aylara ait gelirler 

1.080.736 
80.218 

232-733 
9-772 

76.97 
5-75 

16.58 
0.70 

3-45 
0.26 

0.74 
0.03 

Kisa vâdeli borçlar toplami 1.403.459 100.— 4.47 

II. UZUN VÂDELl BORÇLAR 
A. Diger Krediler ve borç senet 
B. Alinan avanslar, dep., temin. 
C. Diger borçlar 

6-943-234 
19.869 

99-71 
0.29 

22.14 
0.06 

Uzun vâdeli borçlar top. 6.963.112 100.— 22.20 

Borçlar toplami 8.366.571 26.67 

III. OZ SERMAYE 
A. Ana sermaye 
B. Odenmemi? sermaye 

20.000.000 
( ~ ) 

— — 

Odenmi§ sermaye 
C. Yedekler ve da|. kâr. 

1. Kanunî ve statu yedekleri 
2. Ozel yedekler 

3. Karçihklar 
4. Bu yil kân 

20.000.000 

563.270 
432-592 

57-644 
1.924.520 

86.97 

2-45 
1.88 
0.25 
8-45 

63-77 

1.80 
1.38 
0.18 
6.20 

Oz sermaye toplami 22.996.026 100.— 73-33 

Pasifler  genel toplami 31-362.597 100.— 

Not : i. Bu tabloda sadece dikey yùzdeler gôsterilseydi, tabloya "Dikey Yùzde Bi-
lânçosu" adi verilecekti. 



rimlarimn % 30,42 sinin doner degerbre ve % 69,58 inin ise uzun 
vâdeli aktiflere  yapildigi gôriiliir. Doner degerler arasinda en ônemli 
yatinmin stoklara; uzun vâdeli akdfler  arasinda ise, sabit degerlere 
yapildigt anla§ilmaktadir. Toplam aktiflerin  % 16,68 si stoklara ve 
% 67,44 u de sabit degerlere yatirilmiçtir. Pasifler  genel toplamina 
gôre yapilan analizlerden, ijletme kaynaklanmn % 26,67 sinin borç-
lardan ve % 73,33 nùn de ôz sermayeden saglandigi gôriilmektedir. 
Borçlanma yoluyla saglanan kaynaklara ili§kin yiizdenin % 4,47 
sini kisa vâdeli borçlar ve % 22,20 sini de uzun vâdeli borçlar 
meydana getirmektedir. Kisa vâdeli borçlar arasinda en ônemli 
yeri ticarî borçlann ve uzun vâdeli borçlar arasinda ise, diger kre-
diler ve borç senetlerinin tuttugu gôriilmektedir. Ôz sermayenin 
en ônemli tutarmi ise, ôdenmiç sermaye meydana getirmektedir. 

Grup toplamlanna gôre hesaplanar^dikey yiizdeler ise, bu so-
nuçlan daha keskin çizgilerle ortaya koymaktadirlar. Doner deger-
lerin yansindan fazlasimn  stoklara yatinldigi ve miktann % 54,84 
oldugu gôriilmektedir. Stoklardan sonra doner degerler arasinda 
en ônemli kalem alacaklar ve alacak senetleridir ve doner degerlerin 
% 19,87 sine eçittir. Doner degerlerin % 17,69 unu meydana getiren 
te.jekkiil- içi baglanti hesaplan ise, çirketin ana tejekkiil ve topluluga 
bagli diger §irketlerden alacaklanm gôstermektedir. Bôylece Ço-
rum Çimento Çirketinin te§ekkiil içi içlemler nedeniyle, kaynakla-
nmn % 5,38 veya doner degerlerinin % 17,69 unu topluluk içinde 
biraktigi anla§ilmaktadir. 

Kisa vâdeli borçlann % 76,97 sinin ticarî borçlar oldugu gôriil-
mektedir. Ticarî borçlardan sonra kisa vâdeli yabanci kaynaklann 
en ônemlisi ôdenecek vergi, resim ve benzeri kalemlerdir. Bu da 
kisa vâdeli borçlann % 16,58 ine cgittir. 

Uzun vâdeli aktiflerin  oldukça biiyùk bir kismi sabit degerlere 
aittir. Bu kaleme ait yiizde ise, % 96,91 dir. Uzun vâdeli yabanci 
kaynaklann % 99,71 ini ise, diger krediler ve borç senetleri meydana 
getirmektedir. Ôz kaynaklann % 86 97 si, ôdenmi§ sermayedir. O-
denmif  sermayeden sonra % 8,45 ile bu yil kân gelmektedir. Çirketin 
yedekler ve kargihklarimn, ônemli bir kaynak olmadigi gôriilmek-
tedir. 

Çorum Çimento §irketinin cari mali durumunu aynntih olarak 
gôrmu§ bulunuyoruz. Uzun vâdeli aktiflerin  tamamini ve doner de-
gerlerin % 5 ine yakin bir kismini ôz kaynaklarla saglamaktadir. 
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Bu bakimdan §irketin borç baskisi altmda bulunmadigi anlaçilmak-
tadir. Aym zamanda dôner degerlerin % 26 sina yakin bir kismimn 
uzun vâdeli kaynaklarla saglanmasi, §irkette ônemli bir likidite soru-
nunu olmadigina da i§aret etmektedir. Bu sonuçlar §irketin oldukça 
dikkatli bir finansman  politikasina sahip olduguna ijaret ederse de, 
bu konuda bir karaia varmak için analizi derinle§tirmek zorunlu-
dur. OzeJlikle sanayi normlari veya rakip i§letmelerle mukayeseler 
yapilmahdir. Bu mukayeseler, §irketin sanayiye gôre farkh  uygula-
malanni ortaya koyacagmdan ônemlidir. Çorum Çimento §irketi-
nin malî durumlannda yildan yila meydana gelen gelijme ve gerile-
meleri saptamak için de dikey yùzde trendlerinden faydalanilabilir. 

B. DIKEY YÙZDE GELIR TABLOLARI 

Gelir tablosuna ili§kin dikey yùzdelerin hesaplanmasmda net 
satij hasilâti 100 e indirilir. gelir tablosunda yer alan kalemler 100 
toplaminin bir yùzdesi olarak ifade  edilir(6i). Bir igletmeye ili§kin 
dikey yùzde gelir tablosunun incelenmesi i§letmenin net sati§ hasilâ-
tinin ne kadarmin gayiisafî  faaliyet  kânna ve ne kadanmn da faa-
liyet kânna i.li§kin oldugunu gôsterir. Aym zamanda o dônem 
içinde yùrùtùlen bùtùn faaliyetlerin  sonucu olarak i§letmenin 
elde ettigi net kânn, o dônemin net sati§ hasilâtinin ne kadanni 
meydana getirdigir.i de belirtir. Bundan ba§ka sati§ hasilâti ile mali-
yetler ve giderler arasindaki iligkileri de gôsterir. Bôylece net satij 
hasilâtini elde etmek için yùrùtùlen ùretim, sati§ ve yônetim gibi 
faaliyetlerin  net satij hasilâtindaki paylari da saptamr. 

Uygulamada dikey yùzde gelir tablolari, dikey yùzde bilânço-
lanndan daha fazla  kullanilmaktadir(62). Çùnkù gelir tablosunda 
yer alan her kalemin o dôneme iliçkin faaliyet  sonucu olan net 
kâr ùzerinde ônemli etkileri vardir. Bir ijletmenin faaliyetlerinin 
ba§anh olmasinda, sati§ ve satinalma politikalan ile faaliyetlerin 
verimli yùrùtùlmesinin ônemi bùyùktur. Bunlara ili§kin sonuçlar da, 
dikey yùzde gelir tablosunun incelenmesi yoluyla daha açik olarak 
belirtilir. 

(61) Ibid., s. 251. 
R.A. Foulke, op. cit., j. 254 
J.N. Myer, op. cit., s. 136. 
N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-24. 

(62) R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 251. 
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Dikey yùzde gelir tablosunun rakip i§letmeler ile mukayesesi, 
i§letmenin maliyet ve kâr marjlan bakimindan durumunun olum-
lu veya olumsuz olup olmadigmi gôsterir. Bôylece igletmenin re-
kabet durumu saptanir. Aym tip mukayese, sanayii normlari ile 
de yapilir. Buna gôre sanayide yerini saptayan i§letme, gerekli gôr-
dùgù dùzeltici ônlemleri almak için analizlerini geniçlctir. 

Dikey yùzde trendleri yoluyla yapilan mukayeseler de ônemli-
dir. Bu mukayeseler yildan yila, net sati§ hasilâtina gôre her kalem-
de meydana gelen degi§iklikleri gôsterir. Ôrnegin gayrisafi faaliyet 
kâri % 20 civannda bir trend izlerken, birden % 15 e dù§mesi 
i§letme için çok anlamhdir. Sati§larin maliyeti yùzdesini de inceleyerek 
bazi sonuçlara varilmaga çah^makla beraber, durumun tam olarak 
saptanmasi için dikey yùzde analizinin re§yo ve kâr marjlariyla 
ilgili aynntih analizlerle desteklenmesi gerekir. Çùnkù, gayrisafi 
faaliyet kâr marjinda gôrùlen bu azalma, maliyet unsurlannin fi-
yatlarimn yùkselmesinden veya sati? fiyatlarinm dù§mesinden veya 
sati§ faaliyetlerinin daha verimsiz bir biçimde yùrùtùlmesinden veya 
bu ùç faktôrùn bir arada yaptiklan etkilerden ileri gelebilir. 

Tablo : VI deki "Marquette Cernent Manufacturing Com-
pany"ye ili§kin mukayeseli gelir tablosundan 1965 yihna iliskin 
rakamlarla, bunlara iliçkin dikey yùzdeler hesaplanarak Tabïo: XIV 

TABLO XIV 
"MARQUETTE CEMENT MANUFACTURING  COMPANY'  NiN 

GELÎR TABLOSU 
(1965 YÏLI) 

Kalemler 1965 - $ 

Net sati§ 
hasilâtina 

gôre 
% 

Gayrisafi  satiç hasilâti 
Sati§ indirimleri (—) 

87-99I-779 
4.696.612 

105.66 
5-66 

Net sati§ hasilâti 83.295.163 100.0 

Satisjlarm maliyeti (—) 
Gayrisafi  faaliyet  kân 
Genel idare ve satij giderleri (—) 
FAALIYET  KÂRI 
Diger gelirleri ve kârlar ( + ) 
Gayri safi  kâr v 
Diger giderler ve zararlar (—;) 
Vergilenmemi§ net kâr 
Kurumlar vergisi (—) 
NET KÂR 

64.562.624 
18.732-539 
8-457-5H 

10.275.025 
420.024 

10.695.049 
1.750.620 
8-944-447 
3.050.000 
5.894.447 

77-5° 
22.50 
10.17 
12.33 
0.50 

12.83 
2.10 

10.73 
3.66 
7.07 

Not: 1- Bu tabloda, sadece dikey yiizdeler gôsterilseydi tabloya 
"Dikey yùzde gelir tablosu" adi verilecekti. 
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hazirlanmi§tir. Tablonun analizi, i§letmenin net sati§ hasilâtinin 
% 77,5 inin sati§larin maliyetine ve % 10,17 sinin ise, genel idare ve 
satiç giderlerine iliçkin oldugunu gôstermcktedir. Sati§larin maliyetinin 
yiiksekligi dolayisiyle gayrisafi faaliyet marjinin dùjûk oldugu gôrûl-
mekte; diger giderlerin yiiksekligi dolayisiyle faaliyet kâr marjinin 
da diï§iïk oldugu saptanmaktadir. % 12,33 olan faaliyet kâri yiiz-
desinden hareketle, vergilenmemig net kâra ula§irken, diger kâr-
lar ve zararlar arasindaki farkin, kârlar aleyhinde oldugu gôriilmek-
te ve bôylece vergilenmemi§ net kârda % 10 civarmda olmaktadir. 
Vergi dùguldukten sonra i§letmenin net kânnin % 7 ye dù§tùgù 
saptamr. ïjletmenin 1965 yilina iliçkin faaliyet sonuçlari, bu analize 
gôre bajarili gôriilmemekle beraber, analizin dikey yiizde trendleri 
ile rakip i§letmeler ve sanayi ile yapilacak mukayeselerle desteklen-
mesi gerekir. Bôylece daha saglam sonuçlara varmak miimkùn cla-
cagi gibi, i§letmenin sanayi içindeki durumu da saptamr. 
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KISIM : IV 

REÇYOLAR 

Re§yo, geni§ anlamda iki sayi arasindaki sayisal ili§kiyi gôste-
rir. Oran veya yùzde olarak ifade edilir. Mali analiz;ler bakimin-
dan rejyolar mali tablolarda, ôzellikle bilânço ile gelir tablosunda 
yer alan iki kalem arasindaki ili§kilerdir. Re§yo biçiminde sapta-
nan bu iligkiler bilânço kalemleri arasinda, gelir tablosu kalemleri 
arasmda veya bilânço kalemleri ile gelir tablosu kalemleri arasinda 
kurulabilir. Tek baglanna fazla bir anlam ifade etmeyen mali tab-
lolara ili§kin kalemler ve hesap gruplari, re§yolar yoluyla daha an-
lamli biçime konur. 

Rejyolar bir i§letmenin likidite durumu, mali durumu, verim-
lilik ve kârlihk durumlariyla ilgili ônemli hususlara i§aret ederler 
(63). Regyolarin hesaplanmasindan çok yorumlanmasi ônemlidir 
(64). Bu bakimdan re§yo analizi sonuçlanna dayanarak i.jletme ile 
ilgili kesin yargilara vanlmamahdir. Ornegin bir ijletmeye ait cari 
re§yonun tatminkâr olmasi, bu i§letmenin likidite bakimindan ke-
sinlikle iyi bir durumda oldugu anlami çikanlamaz. îçletmenin li-
kidite durumunu zayiflajtiran ve re§yo analizinin ortaya koyama-
yacagi gizli tehlikeler olabilir. Uygulamada bôyle durumlarla kar§i-
la§ilmaktadir. Fakat herhangi bir re§yo, tatminkâr olmayan bir du-

(63) J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 67, 68. 
P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 138, 139. 
E.A. Helfert,  "Ratios as Tools of  Analysis"  Techniques  of  Financial  Analysis. der., 
E.A. Helfert,  Homewood Illinois, Richard D. Irwin, Inc., 1963, s. 51. 

(64) Ibid., s. 53. 
Business and Defense  Services Administration, United States of  Commerce, Guides 

for  Business Analysis and Profit  Evaluation.  Washington, D.C. , U.S. Government 
Printing Office,  1959, s. I, 2. 
Richard Sanzo, Ratio Analysis For  Srnall Business, 2. B., Small Business Services, No: 
22, Washington, D.C., Small Business Administration, i960, s. IV. 
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ruma igaret ediyorsa, igletme bunu bir ikaz olarak kabul etmeli ve 
analizlerini genigletmelidir. 

Analitik araçlar olarak regyolara biiyùk bir deger verilmek-
tedir. Bu bakimdan mali analiz tekniklerinde regyolar en onemli 
bir yere sahip bulunmaktadirlar. Mali analizi regyo analizi anlami-
na alan yazarlar oldugu gibi, açiklamalannda diger malî analiz tek-
niklerine yer veren yazarlar da regyo analizi ùzerinde daha bùyùk 
ôlçùde durmaktadirlar. 

Regyo analizleri, igletmenin kisa vâdeli borçlanm kargilama 
gùcù, satig hacmi ile kâr marjlan, maliyetler ve giderler arasindaki 
iligkiler, stoklar ve alacaklarda gôrùlen artiglann satiglarla ilgili o-
lup olmadigi, borçlann sahip oldugu emniyet marji, toplam yati-
nmlar ve ôz sermayenin kazanç oranlannin yeterli bulunup bulun-
madigi hususunda onemli bilgiler verir(65). Ùzerinde tekrar dur-
mak istedigimiz husus, regyolann gôsterdigi bu iligkilerin hesaplan-
masindan çok yorumlanmasinin onemli oldugudur. Bu bakimdan 
regyolann da, diger analiz teknikleri gibi bir araç olduklanni, ana-
litik degerleri ne kadar fazla olursa olsun, saglam bir yargilamanm 
yerini hiçbir biçimde alamayacaklarim belirtmek isteriz. 

Mali tablolarda yer alan kalemler arasinda iligkileri gôsteren 
birçok regyo hesaplanabilir. Regyo analizinin çok sayida regyo ile 
yapilmasi, analizi oldukça ayrmtili bir haie koyacagmdan onemli 
iligkiler analistin gôzùnden kaçabilir. Bu bakimdan regyolann an-
lamh ve faydali iligkileri gôstermesi tercih edilir (66). Regyo seçimin-
de de bu kistas, esas ahnir. Mali analistin dikkat edecegi diger bir 
husus da, aym iligkiler için birden fazla regyo kullamlmamasidir. Bir 
igletme için anlamh ve temel regyolann ne oldugu hususunda yazar-
lar arasinda tam bir anlagma olmamakla beraber, hepsi de analiz-
lerde anlamh regyolann seçiminde aym gôrùgdedirler. Temel regyolar, 
Alexander Wall'in gôrùgùne gôre 10 tane oldugu halde, Roy A. Fo-ul 
ke'ye gôre 14 tanedir(67). Diger yazarlara gôre bu saymin yùksel-

(65) Ibid., s. 4. 
Business and Defense  Services Administration, op. cit., s. 3, 7, 15. 
P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 137. 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 52. 

(66) Ibid., s. 52. 
N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-4. 
P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., 1. 138. 

(67) R. Sanzo, op. cit., s. 5. 
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digi ve azaldigi durumlarla kar§ila§ilmaktadir. Donald E. Miller 
1966 yihnda yaymladigi "The Meaningful Interpréta don of Finan-
cial Statements" adli kitabinda 15 temel re§yonun oldugunu ileri 
siirmektedir(68). J. Fred Weston ise, 1966 yihnda E.E. Brigham ile 
birlikte ikinci baskismi yayinladigi "Managerial Finance" adli ki-
tabinda mali analizler için 18 rcçyoyu esas alir(69). R. Sanzo ise, 
kiiçuk i§letmeler için 9 re§yo saptar (70). 

Temel regyo sayisi ne olursa olsun, bir analizde kullamlacak 
re§yo sayisi, analizin amacina gôre degigir. Yônetim analizlerinde 
biitùn temel rejyolar kullanihrken, yatirim ve kredi analizlerinde 
belli sayida regyolardan faydalanihr. 

Reçyolar, belli mukayeselerin yapilmasma da olanak saglarlar. 
Cari dôneme ilijkin re§yolar belli standardlarla mukayese edilirler. 
Bu Standartlar: 

1. Tarihî standart reçyolari ; 
2. Sanayi standart re§yolari; 
3 . I d é a l s t a n d a r t r e § y o l a n ; 

4. Biitçe standart re§yolandir. 
Bunlarla yapilan mukayeselerin saghkli olmasi için standartla-

rin hesaplanmasina esas alman re§yolann aym tarihlerde sona eren 
veya aym iki tarih arasinda yer alan hesap dônemlerine ili§kin mali 
tablolardan hesaplanmasi gereklidir. Bu bakimdan, ijletmelerin 
dogal i§ yih esasini uygulamalarimn, re§yolann sagligim ônemli o-
ranlarda artiracagi belirtilir. Dogal i§ yili, ijletme faaliyet hacminin 
en dùjuk oldugu tarihlerde sona erer(7i). Bu tarih te faaliyet sonuç-
lari ve mali durum daha dogru olarak saptandiklari için rejyolar da 
daha saghkli ili§kileri gôsterirler. 

Re}yolann standartlarla mukayesesi yanmda, bir i§letmcye ait 
trend re§yolannm mukayesesi de faydalidir. Cari dôneme ait re§yo, 
durumun iyi veya kôtii olduguna i§aret ederken trend rc§yolan da 
niçin iyi veya kôtù oldugunu açiKlar(72). 

(68) M.H. Simpsen, op. cit., s. 10. 
Donald E. Miller, The  Meaningful  Interprétation  of  Financial  Statements..  N.Y. , Ame-
rican Management Association. 1966, s. 19,55 

(69) J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 72, 73, 80. 
(70) R. Sanzo, op. cit., s. 6. 
(71) R.A. Foulke, op. cit., s. 210, - 212. 
(72) J.N. Myer, op. cit., s. 195. 
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Reçyolarm hesaplanmasinda veya pay ve paydanin saptanma-
sinda, tatminkâr olmasi birinci derecede arzu edilen kalemin, tat-
minkârligi ikinci derecede arzu edilen kaleme bôliinmesine ôzellikle 
dikkat edilmesini belirtiiler. Bôylece, tatminkâr dcgifiklikler kar§i-
kar§isinda artan rejyolar elde edilmij olacaktir(73). 

Re§yolarin tasnifi, çe§itli biçimlerde yapilmaktadir. En çok rast-
lanan tasniflerden biri, reçyolari temel mali tablolara gôre siniflan-
dirmaktadir(74). Bu kriteryaya gôre yapilan tasnifler de ikiye ayrihr. 
Birinci grupta rcçyolar; 

1. Bilânço re§yolari ; 
2. Gelir tablosu re§yolan; 
3. Karma re§yolar olarak belirtilirken, ikinci gruptaki re§yolar; 
1. Bilânço re§yolari; 
2. Gelir re§yolari, diye ikiye ayrihr. 
Ikinci grupta bilânço re§yolari kapsamina karma reçyolar da 

konmaktadir. Ikili tasnifi yapanlar gelir tablosu re§yolanna faaliyet 
rejyolan ve bilânço re§yolarma da malî reçyolar demektedirler(75). 

Rc§yolann tasnif edilmesinde çok rastlanan ikinci bir tasnif 
biçimi de, rejyolari likidite, kârhlik, mali ve faaliyet reçyolari adlari 
altmda toplamakdir(76). Bu Iriteryayi esas alarak tasnif yapanlarm, 
bazan likidite ve mali rejyolan, sadece mali reçyolar baçligi altinda 
gôstererek, re§yo gruplanni iiçe indirdikleri gôriilmektedir. Banka 
mali analizinde kullamlan re§y „lar ise, §u biçimde tasnif edilmekte-
dir(77): 

1. Likidite regyolari; 
2. Yatirim politikasi re§yolari; 
3. Sermaye yeterldik re§yolan; 
4. Diger re§yolar. 

(73) N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-7. 
(74) Ibid., s. 3-7, 9. 

J.K. Pfahl,  op. cit., s. 8-32, 35, 36. 
Business and Defense  Services Administration, op. cit., s. 6, 14. 

(75) Ibid., s. 6, 14. 
(76) J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 67, 68. 

E.A. Helfert,  op. cit., s. 53, 58, 63. 
(77) F.L. Garcia, How to Analyse A Bank Statement.  Boston, Massachusetts, The Bankers 

Publishing Company, 1964, s. g6. 
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Bunlar diginda reçyolari belli bagli gruplar altinda toplamadan 
sayilarma gore saptayanlar da vardir. Bunlar baginda Wall ve Foul-
ke gelmektedir. Foulke tarafindan saptanan meghur "14 regyo" 
diye taninan regyolar, genig bir kabul gormùgtur. Her yil "Dun and 
Bradstreet" girketine ait istatistikçiler tarafindan çegitli sanayi kol-
lan için bu 14 regyonun medyan ve kartilleii saptanmaktadir(78). 

Miller ise, 15 temel regyonun oldugunu ileri sùrerek, bunlan 
degigik bir biçimde iki gruba ayirmaktadir. Birinci grupta alti regyo 
olup, bunlar birinci derecedeki neden ve sonuç iligkilerini gôstermek-
tedirler. Bu regyolar gunlardir: 

1. Sabit degerler /  Oz sermaye; 
2. Ortalama tahsilât donemi; 
3. Net satiglar /  Stoklar; 
4. Net satiglar /  Oz sermaye ; 
5. Net kâr/net  satiglar; 
6. Diger aktifler /  ôz sermaye. 
Ikinci grupta yer alan regyolar ise, ikinci derecedeki neden ve 

sonuç iligkilerini gôsterirler. Bu regyolar igletmenin mali yapisi ve re-
kabet durumu hakkmda bilgiler vermelerine kargin, kuvvetli veya 
zayif olma nedenleri hakkinda bilgi vermezler. Bu 9 regyo da gunlar-
dir: 

1. Cari regyo, 
2. Kisa vâdeli borçlar/ôz  sermaye; 
3. Toplam borçlar/ôz  sermaye; 
4. Stoklar /  dôner sermaye ; 
5. Ticarî alacaklar/  dôner sermaye; 
6. Uzun vâdeli borçlar/  dôner sermaye; 

(78) Foulke tarafindan  geli§tirilen 14 reçyo çunlardir: 1. Dôner degerler / kisa vâdeli 
borçlar 2. Kisa vâdeli borçlar/ maddi ôz sermaye, 3. Toplam Borçlar/maddî ôz 
sermaye, 4. Uzun vâdeli borçlar/net dôner sermaye. 5. Sabit degerler/Maddî ôz 
sermaye, 6. Net satijlar/ Stok, 7. Stok/net dôner sermaye, 8. Ortalama tahsilât 
donemi, 9. Net satijlar/maddî ôz sermaye, 10. Net sati§lar / net dôner sermaye, 11. 
Net kâr/ net satiçlar, 12. Net kâr/ maddî ôz sermaye, 13. Net kâr/ net dôner serma-
ye, 14. Kisa vâdeli borçlar/stok. Fazla bilgi için Bkz, R.A.  Foulke  Practical  Financial 
Statement  Analysis. N.Y., McGraw-Hill Book Company, Inc., 1961. "The Ratios of 
Manufacturing",  op. cit., s. 62-65. The Ratios of  the Wholesalers" op. cit., s. 60, 61. 
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7- Net kâr/ôz  sermaye; 
8. Net satiç hasilâti/  sabit degerler; 
9. Net sati§ hasilâti /  dôner sermaye(7g). 
Bu çali§mada re§yolar dort grup olarak ele ahnacaktir. Bunlar: 
1. Likidite reçyolan; 
2. Mali rejyolar; 
3. Faaliyet re§yolan; 
4. Kârlihk reçyolandir. 

A. LlKtDÎTE REÇYOLARI 

Likidite re§yolan ijletmenin kisa vâdeli borçlarini ve yùkùmlu-
lùklerini zamaninda yerine getirip getiremeyecegine i§aret eder(8o). 
Bu bakimdan isletmenin gùcùnu ôlçer. Re§yolar sadece miktar iliskile-
rini gôsterdiklerinden, likidite durumu bakimindan kesin kararlar 
vermeden once, kalite durumlanyle ilgili bazi noktalar ùzerine de 
egilmek gerekir. Dôner degerlerin çe§itli kalemler arasinda nasil 
dagitildiâi, minimum stok seviyesi ve stoklar ve alacaklarla ilgili ka-
lite durumlanm bilerek yapilan yorumlarin sagligi artar. Bunun ya-
ninda likidite re§yolanm yorumlarken, bazi faaliyet reçyolanndan 
yararlanilmasi analizin degerini artinr(8i). Çùnkù dôner sermaye 
dônu§ hizi re§yosu, stok dônùj hizi re§yosu ve ortalama tahsilât dô-
nemi gibi rejyolarin likidite durumlanyla yakin ilgileri vardir. Ôr-
negin, bùyùk miktarda alacaklarin tahsil edilme niteliklerini kaybet-
mesinin dôner degerlerin dônù§ akiminda bir duraklama veya yava§-
lama yaratarak içletmenin kârlihgi ùzerinde olumsuz etkileri olacagi 
gibi, vâdesi gelen borçlarin zamaninda karjilanmamasina neden ola-
cagi için ijletmenin likidite durumu bakimindan bùyùk tehlikeler 
meydana getirirler. 

(79) Miller ile Foulke'nin rejyolanmn buyiik bir kismi aymdir. Miller'in tasnifi  Foulke'-
nin degijik olarak §u Uç rejyoyu kapsar: 1. Ticarî alacaklar / dôner sermaye, 2. Net 
satiçlar / sabit degerler ve 3. Diger aktifler/Oz  sermaye. Buna karjilik Foulke'in 
rejyolan arasinda yer alan iki rejyo, Miller'in rejyolari kapsamina girmez. 1. Net 
kâr/net dôner sermaye. 2. Kisa vadeli borçlar/ Stok. 

(80) E.A. Helfert,  op. cit., s. 53, 54. 
P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 142. 
J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 69, 70. 

(81) Ibid., s. 69, 70. 
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Bu grupta ele alinan re§yolar çunlardir: 
1. Cari re§yo, 
2. Stoklann dôner sermayeye rê yosu. 

i. Cari  Reçyo: Dôner degerlerin kisa vâdeli borçlara bôliinmesi 
suretiyle elde edilir. Jsletmcnin kisa vâdeli borçlanni ôdeme gùcùnù 
kaba bir biçimde ôlçmesine kar§in en çok deger verilen reçyolardan 
biridir(82). Cari re§yo, re^yolarin tarihsel geli§imi bakimindan da en 
ônemli bir yere sahiptir. 1908 yihnda ilk olarak, ôzellikle, kredi ana-
lizlerinde, kullanilmagâ ba§lanan rejyo olmujtur. Uzun mûddet ba§ka 
bir re§yo kullanilmami§tir. Bugùn bile birçoki§ adami bu re§yoya bùyùk 
bir deger verir(83). Cari rejyonun formùlù §u biçimde ifade edilir: 

C ri re — Dôner degerler 
a n Kisa vâdeli borçlar 

Dôner degerler, para ile bir yil içinde paraya çevrileeek aktiflerden 
meydana gelip, genellikle §u kalemleri kapsar: Kasa, geçici yatirim-
lar (hisse senedi ve tahviller), alacak ve stoklar. Kisa vâdeli borçlar 
da, vâdeleri bir yil içinde gelen borçlan kapsar. Kisa vâdeli borçlar, 
genellikle §u kalemlerden meydana gelir: Ticarî borçlar, borç 
senetleri, ôdenecek vergi ve giderler. 

Cari re§yo ne kadar yùksek olursa ijletmenin durumunun o ka-
dar iyi olacagi hususunda genel bir gôrù§ vardir. Fakat cari re§yo-
nun çok yùksek olmasi igletmeye kredi verenlerin lehinde olmasina 
karçm, igletme sahiplerinin ve yôneticilerinin de lehinde oldugu 
sôylenemez(84). Cari reçyonun yùksek olmasi, igletmede âtil fonla-
nn bulunduguna i§aret eder. Bôylece normalin ùstunde bir likidite 
saglamak için i§letmenin kârliligi ùzerinde olumsuz etkiler yaratil-
maktadir. 

Cari rejyonun degerlenmesinde pay ve paydayi meydana geti-
ren kalemler ùzerinde durmak zorunludur. Bu re§yonun degerleme-
sinde dôner sermaye ùzerinde ônemle durulmaktadir. Bazi bankalar, 
kredi vermek için belli bir dôner sermaye miktanni §art ko§arlar(85). 

(82) Ibid., s. 70, 71. 
R.W. Johnson, op. cit., s. 65. 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 53,-56. 

(83) R.A. Foulke, op. s. 178. 
(84) E.A. Helfert,  op. cit., s. 55. 
(85) Ibid., s. 55, 56. 
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Uzun yillardaki uygulamalar sonucu, cari regyo standardinm 
sinaî ve ticarî igletmelerde 2:1 olmasi kabul edilmigtir(86). Dôner de-
gerlerin, kisa vâdeli borçlann iki kati olarak saptanmasinin nedeni 
fiyat seviyesinin yùkselmesi veya tasfiye durumlannda dôner deger-
lerin, degerlerinin % 50 sini kaybetmelerinin mùmkiïn olmasidir. 

Carî regyonun oldukça kaba bir likidite ôlçùsù olmasi kargisinda 
iki regyo daha geligtirilmigtir. Bu regyolar, likidite durumunu daha 
hassas ve keskin bir biçimde ôlçmektedirler. Bu regyolar gunlardir: 

a. Likidite  regyosu, (iflek  reçyo-quick ratio) - Likidite regyosu gu 
formulle belirtilir: 

T .,. Dôner degerler-Stoklar Likidite regyosu = -—= „ 7 .. . ; Kisa vâdeli borçlar 
Bazi analistler likidite regyosunu cari regyonun ùstiinde gôriir-

ler. Bu da stoklann, kesinlikle paraya çevrilmesindeki mevcut belir-
sizlik ile stok degerlemelerine iligkin belirsizlikten ileri gelir(87). Bu 
regyonun ônemi, gu biçimde de belirtilebilir : îgletme bir anda satigi 
durdursa, kisa vâdeli borçlarini kargilayip kargilamayacagini gôsterir. 
Genel yaklagimlar kuralina (rule of thumb) gôre, likidite regyosunun 
1:1 olmasi iyidir. Bunun altma dugmesi tehlike igareti olarak kabul 
edilmelidir(88). 

b. Hazir  degerler regyosu (Nakit  re$yosu-acid-test-ratio  ) - hazir de-
gerler regyosunun formùlu gu biçimdedir: 

TT , - , Hazir degerler 
•Hazir degerler resyosu — — , , , , : — 

Kisa vâdeli borçlar 
Hazir degerler, igletmedeki para, bankadaki vâdesiz mevduat ile 
geçici yatinmlardan meydana gelir. Bu regyo, likidite regyosundan 
daha hassas ve daha serttir. Likidite regyosu dôner degerler arasinda 
stoklan kapsamadigi halde, hazir degerler regyosu hem stoklar 
hem de alacaklan kapsamaz. Igletmenin bir anda satiglan dur-
dugu gibi, alacaklarim da tahsil edememesi kargisinda kisa vâdeli 
borçlarini ôdeme gucii, hazir degerler regyosu ile ôlçùlmektedir. Ge-
(86) Ibid., s. 204. 

E.A. Helfert,  op. cit., s. 55. 
J.N. Myer, op. cit., s. 181. 

(87) Business and Defense  Services Administration, op. cit., s. 16. 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 56. 

(88) Ibid., s. 56. 
R.A. Foulke, 179. 
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nel yakla§imlar kuralina gôre bu re§yonun i :i olmasi kabul edil-
mektedir(89). Bu kadar yùksek likidite, i§letme için herzaman 
gerekli degildir. Ancak bu re§yonun hiçbir zaman %2onin altina 
du§memesi genel bir kural olarak kabul gôrmektedir. 

2. Stoklarin  doner sermayeye reçyosu (Inventory  to working capital) -
Rejyo ju formûl ile ifade edilir: 

c , . , Stoklar 
btoklann doner sermayeye resyosu = — — 

' 1 *J Doner sermaye 
Doner sermaye, doner degerlerden kisa vâdeli borçlar çikarilinca 
geriye kalan kisma denir. Stoklar da, belli bir tarihteki bilânçoda 
yer alan stok degerlerini ifade eder. 

Bu re§yo, doner sermayenin ne kadannin stoklara baglandigini 
gôsterir. Rejyonun ônemi, stok seviyesini ôlçmesinden ileri gelir(90). 
Yonetim bu re§yoyu yakmdan izlerse, i§letmede gereksinmeden fazla 
stoklarin birikmesini ônleyici ônlemleri zamaninda alir. Uygulamada, 
ise, bu rejyo ihmal edilmektedir(9i). Stok dônu§ hizi re§yolan tatmin-
kâr olunca, stok seviyelerinin de tatminkâr olacagi hususundaki 
mevcut dù§ùnceler buna neden olmaktadir. Aslmda stok dônù§ hizi 
yùksek olsa bile bu re§yonun tatminkâr olmamasi i§letmedeki stok 
seviyelerinin yùksekligine ve gereksinme fazlasi stoklarin biriktigine bir 
i§arettir. A§iri stoklar ise, birçok ijletmelerin malî krizlere dùgmele-
rine neden olmu§tur. Stoklar genellikle kisa vâdeli borçlar yoluyla 
elde edilir. Eger bu stoklar çok fazla arttirilmijsa sati§lann veya sati§ 
fiyatlannin dù§mesi halinde ijletme kisa vâdeli borçlarmi kar§ilaya-
mayacagindan, gereksinme duydugu fonlan saglamak için bu stok-
lan zarar ile paraya çevirecektir(92). 

Doner sermayenin ne kadannin stoklara baglandigini yùzde 
olarak gôsteren bu re§yo için genel bir standart sôylemek mùmkùn 
degildir. îjletmeden i§letmeye farkh oldugu için benzer ijletmelerin 
birbirleriyle mukayesesi faydalidir. 
(89) J.F. Weston, op. cit., s. 57. 
(90) Roy A. Foulke, op. cit., s. 340. 

J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 71. 
Business and Defenser  Services Administration, op. cit., s. 19-20. 

(91) Ibid., s. 19. 
Donald E. Miller, op. cit., s. 60, 51. 

(92) Ibid., s. 20. 
J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 71. 
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B. MALI REÇYOLAR 

Bu icsyolara kaldiraç (leverage) rejyolari da denmektedir. Bu 
resyolar isletmenin finansmaninda kullamlan yabanci kaynaklann 
oranmi gôsterirler(g3). Eger isletmenin toplam finansmaninda ôz 
sermayenin orani az ise, faaliyetlerin yaratacagi risklerin biiyùk bir 
kismi borç sahiplerine ait olur. Fakat kaldiraç re§yolari iki yônde 
de kuvvetli bir biçimde islediklerinden, kullamslarindaki etkinlige gôre 
kârlari veya zararlari bùyùturler. Bu bakimdan mali resyolar arasina 
borçlanmadan dogan riskleri ôlçen resyolar da konmaktadir(g4). 

i. Borçlann ôz sermayeye reçyosu (Debt  to equity) - Bu resyoya ait 
formid, su biçimde ifade edilir: 

„ , Toplam borçlar Borçlann oz sermayeye resyosu = —yf 5 — vjz sermaye 

Toplam borçlar, kisa vâdeli ve uzun vâdeli borçlardan meydana ge-
lir. Uzun vâdeli borçlar, vâdesi bir yil içinde gelmeyen borçlan 
kapsar. Ôz sermaye ise, isletmenin ôdenmis sermayesi ile dagitilma-
mis kârlanni ve dônem kâr veya zaranni kapsar. Ôz sermayenin, 
bazan maddî ôz sermaye olarak resyolarda yer aldigi gôrûlur. 
Bu durumda ôz sermayeden gayrimaddî degerler dusiilm.ektedir. 
Bu resyo, isletmenin faaliyetlerinin yuriitiilmesinde borçlann ône-
minin ne oldugunu gôsterir(95). Aym zamanda borç sahiplerine sag-
lanan emniyet payma da isaret ettiklerinden, borç sahipleri bu res-
yonun dii§iik olmasini isterler. Sanayi islemelerinde borç sahipleri 
kendi yatirdiklari fonlar kadar isletme sahiplerinin de yatirmasim 
talep ettikleri için oran % 100 dûr(g6). Aksi takdirde isletme agir 
faiz yiikleri ile karsilasacak ; rakip isletmelerde bôyle giderlerin bu-
lunmamasi kar§isinda durumu bùsbùtiin giiçle§ecektir. Aneak, bu 
resyonun % 100 olmasi geregi tamamen kamtlanrm§ bir ilke te§kil 
etmediginden bazi durumlarda kisa vâdeli borçlann biraz fazla 
olmasi uygun olabilir(g7). 

(93) Ibid., s. 71, 74. 
(94) Ibid., s. 74. 
(95) Ibid., s. 75. 

P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 145. 
R.W. Johnson, op. cit., s. 70, 71. 
R.A. Foulke, op. cit., s. 240. 

(96) Ibid., s. 253. 
(97) Ibid., s. 253. 
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2. Kisa  vâdeli borçlann oz sermayeye regyosu (Current  liabilities  to net 
worth)-

Bu regyonun formulû agagidaki gibidir: 
T . A , , Kisa vâdeli borçlar Kisa vadeli borçlann ôz sermayeye resyosu = x 5 ' Oz sermaye 

Kisa vâdeli borçlar, her igletmede yer alirlar. Sadece igletmenin ait 
oldugu sanayi kolunun karakteristiklerine uygun olarak da gùnden 
giine farkli bir durum gôsterirler. Bazi igletmelerde ôz sermaye az 
oldugundan uzun vâdeli borçlar kolayca saglanamaz. Bu durum-
da genig ôlçùde kisa vâdeli borçlanmaya giderler. Kisa zamanda 
kendilerini mali gùçlukler içinde bulurlar(g8). Bu bakimdan regyo, 
kisa vâdeli borçlarla ôz kaynaklann mukayese, ôlçùsii olarak çok an-
lamlidir. Regyonun biiyiik olmasi, igletmenin borçlarini zamaninda 
kargilayamadigmin bir igaretidir. Biiyiik sanayi igletmelerinde bu reg-
yonun, % 35 olmasimn uygun olacagi belirtilmektedir(99). 

3. Sabit  degerlerin oz sermayeye resyosu. (Fixed  assets to net wort) -

Bu regyoya iligkin formul gu biçimdedir: 
. , v . Sabit degerler Sabit degerlenn ôz sermaye regyosu = ' ' Oz sermaye 

Sabit degerler, arazi, bina, makina ve teçhizat gibi aktif kalemlerden 
meydana gelir. Regyodaki sabit degerler birikmig amlrtismanlar 
diigùldùkten sonra, net olarak ifade edilir. Sabit degerler ile ôz ser-
maye arasindaki iligkileri ôlçen bu regyonun yiiksek olmasi iyi degil-
dir'(ioo). Çùnkù igletmenin agir dôniig hizina sahip aktif degerlerinin 
bùyuk bir kisminin borçla finanse edildigine ve ôz kaynaklar ile ya-
banci kaynaklar arasinda uygun bir dcngenin bulunmadigina igaret 
tegkil etmektedir. Bûyiik sanayi igletmelerinde % 65 oraninin, bu reg-
yo için uygun olacagi belirtilmektedir(ioi). 

4. Faizleri  karçilama regyosu (Times  Interest  Earned)-

Bu regyoya iligkin formul gu biçimde ifade edilir: 
Kâr (FVÔK) 

Faizleri kargilama regyosu = Faiz giderleri 

(98) J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 75. 
(99) Ibid., s. 88. 
(100) Ibid., s. 75, 76. 

R.A. Foulke, op. cit., s. 283. 
(101) J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 88. 
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Re§yoda yer alan kâr, faiz giderleri ve kurumlar vergisinden 
ônceki kâri (FVÔK) temsil etmektedir. Faiz ôdeme gùcune vergiler 
etki etmediginden, payda vergilenmemi§ kâr esas alinmi§tir. Bu re§yo, 
ijletmenin mali gûçlùklerle kar§ila§madan kârlannin ne kadar dù§e-
bilecegini gôstermektedir. Çùnku, içletmcnin yillik faizlerini kargi-
layamamasi borç sahiplerini harekete geçireceginden i§letme mali 
sorunlarla kar§Ua§ir ve hatta iflâsa kadar suruklenebilir (102). 
Bùyùk sanayi î letmelerinde bu rejyonun 8 olmasi gerektigini ifade 
ederler. Buna gôre, faiz ve vergi ôncesi kâr, faiz giderlerinin 8 kati 
olmalidir(i03). Oranin, bunun altina dù§mesi tehlikeye igarettir. 

Bu rejyonun bir çok durumlarda sabit giderleri kar§ilama re§-
yosu (Fixed-charge coveraga) ile desteklendigi gôriilmektedir. Bu 
re§yonun formiilu de §ôyledir: 

Sabit giderleri karsilama resvosu = „ . . , 
' Sabit giderler 

Payda yer alan kâr, sabit giderlerden ônceki net kârdir. Sabit gi-
derler ise kira giderleri, faizler, itfa fonu taksitleri ve benzeri kalem-
leri kapsamaktadir(i04). Bir i§letme sabit giderlerini kargilayamaz-
sa, mali giiçliiklerle kar§ila§acagmdan, faizleri kar§ilama rejyosu-
nun, bu re§yo ile desteklenmesine ônem verirler. Biiyùk sanayi ijlet-
melerinde ise rejyonun 4 olmasim ileri sùrerler(io5). 

C. FAALIYET REÇYOLARI 

Ijletme emrindeki aktiflerin kullanilmalarindaki etkinlik dere-
celerini ôlçen re§yolara faaliyet re§yolari adi verilir(io6). Bu re§yo-
lara, verimlilik rejyolari da denebilir. Bu kisimda ele alinacak re§-
yolar ortalama tahsilât dônemi ile dônu§ hizi reçyolandir. Bu re§yo-
lar toplam aktifler ve toplam aktiflere ait kisimlann veya bireysel 
kalemlerin kullanili§larindaki etkinligi ôlçerler. 

1. Ortalama tahsilât  dônemi (Avarage  collection period) - Bu re§yo, 
î letme fonlarinin ortalama olarak ne kadar bir sûre ile kredili 

(102) Ibid., s. 74. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 394, 141. 

(103) J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 88. 
(104) Ibid., s. 75. 
(105) Ibid., s. 88̂  
(106) Ibid., s. 76. 

P. Hunt., C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 139, 141. 
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satiçlara baglandigini gôsterir(io7). Regyonun belirttigi oran i§let-
menin krcdi kojullari ve sanayi standartlan ile kar§ila§tinhr ve vâdesi 
geçmi§ alacaklar olup olmadigi saptanir. Re§yonun formulii §u 
biçimdedir: 

_ . • Alacaklar Ortalama tahsilat donemi = ..r; -,— Gunluk satiçlar 
Alacaklar, hesaplama tarihind.eki mevcut alacaklar ve alacak 

senetlerini kapsar. Bu toplam iskonto ettirilmij senetleri de içerir. 
Gûnlùk satijlar ise, ju biçimde saptanir: 

i Satislar Gunluk satijlar = —^r^— 

Bu re§yo bakimindan ônemli olan sati§lar, kredili sati§lardir. Kredi-
li sati§lann bilinmedigi durumlarda, genel sati§lar esas ahmr. î§let-
me taksitli satijlar da yapiyorsa, bu satijlar için ayn bir ortalama tah-
silât donemi hesaplanmalidir(io8). 

Ortalama tahsilat dôneminin biiyûk sanayi i§letmeleri için 30 
giin olabilecegi belirtilmektedir(iog). 

2. Dôniïf  hizt  reçyolari - Bu grupta alti reçyo incelenmektedir : 
a. Haair  degerler dôniiç hizi reçyosu (Cash  velocity ) - Bu re§yo §u 

formûl ile ifade edilir: 
T T 1 ~ 1 ,.. .. 1 îïatislar 
Hazir degerler donu§ hizi rejyosu = pja l r d e g € r l e r 

îçletme faaliyetlerinin yùrùtiilmesi bakimindan bir hesap donemi 
içinde para ve paraya yakin degerlerin dôniï§ hizini ôlçen bu rejyo, 
i§lem nedeni ile içletmede tutulacak paramn saptanmasinda yardim-
ci olur(no). 

Re§yo için genel bir norm yoktar. Benzer ôzelliklere sahip ijlet-
meler ile bir i§letmenin dônemleri arasinda yapilan mukayeseler ô-
nemli rehberler saglar. 

(107) J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 77. 
R. Sanzo, op. cit., s. 8, 9. 
Donald E. Miller, op. ait., s, 63-67 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 58. 
R.A. Foulke, op. cit., s. 358. 

(108) Ibid., s. 470. 
(109) Ibid., s. 386. 

J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 88. 
(110) R. Sanzo, op. cit., s. 9. 
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b. Stok dbnii$ hizi reposa (Inventory  turnover) - Bu re§yo, stoklarin 
kullamlmalarindaki etkinligi olçer(iu). Stoklar dônù§ hizi, kârlann 
gerçekle§tirilmesinde ônemli bir roi oynar. Bu bakimdan stok donu§ 
hizirnn etkili bir biçimde kontrolù, isletmenin bagansi bakimin-
dan temel bir fonksiyona sahiptir. I§letme yôneticileri stok yapi-
lannin her zaman dengeli ve stok miktarlarinin da minimum bir 
seviyede olmasini arzu ederler. Bunun için de stok miktarlan ile tù-
ketici istemleri arasinda iyi bir denge saglamayi amaç edinirler(i 12). 
Stoklarin bùyùk miktarlarda olmasi durumunda degerlerini kaybettik-
leri ve demode olduklari zaman ijletme riskleri artar; stoklarda agir 
hareketli kalemlerin yer almasi, içlctme kârlanni azaltir. 

Bu rejyo formùl ile ifade edilir: 

0 , ... , NetSatislar 
Stok donu§ hizi rejyosu = Stnklar 

Stoklar maliyetle ifade edildiginden paydada satiçlar yerine satijlarin 
maliyetinin ahnmasi tercih edilir(i 13). Sati§lann maliyeti rakaminin 
yoklugu kar§isinda net satij hasilâti rakamini ifade eden satiçlar kulla-
nilir. 

Stoklar ise, ortalama stoklan ifade eder ve §u biçimde hesaplamr: 
^ , , . Dônem basi stoklari 4 Dônem sonu stoklan 
(Jrtalama stok = 

2 
Stok dônu§ hizi reçyosu için norm bir re$yo olmamakla beraber 

bùyùk sanayi i§letmelerind.e 8 olmasimn uygun olacagi belirtilmekte-
dir(i 14)- Bu rejyonun ijletme ôzelliklerine ve uygulanan sati§ politi-
kalanna gôre farkh olacagi, analizlerde gôzônùnde bulundurulmali-
dir(ii5). Bir ijletmede satî lar tatminkâr oldugu halde stok dônù§ 
hizinin dù§ùk olmasi, fazla stoklara i§aret etmektedir. 

Sanayi ijletmelerinde stok dônù§ hizi ùç re§yo tarafindan destek-
lenmektedir(i 16) : 
( m ) Ibid., s. 76 

R.W. Johnson, op. cit., s. 69, 70. 
R.A. Foulke, op. cit., s. 327, 328. 

(112) Business and Defense  Services Administration, op. cit., s. 19. 
(113) E.A. Helfert,  op. cit., s. 6. 

E.E. Walker ve W.H. Baughn, op. cit., s. 77. 
(114) J.F. Weston, ve E.E. Brigham, op. cit., s. 88. 
(115) Ibid., s. 76. 
(116) W.C. Haseman, op. cit., s. 341, 342. 
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(I) Mamul stoklan dôniig hizi reg-
yosu 

Satiglarin maliyeti 
Mamul stoklan 

(II) Yari mamul stoklan dôniig hizi = 
regyosu 

imâlat maliyeti 
Yari mamul stoklan 

(III) Ham madde stoklan dôniig hizi 
regyosu 

Kullamlan ham madde 
Ham madde stoklan 

Bu regyolann incelenmesi, agir hareketli stok kalemlerinin hangi 
stoklara iligkin oldugunu ortaya koyar. Ùç regyoda stoklann "pay" 
olarak degigtirilmesinden sonra hesaplanan oranlann 360'la çar-
pilmasi, sirasi ile ortalama giinluk satig olarak ne kadar mamul 
stokunun, ortalama giinlùk ùretim cinsinden ne kadar yari mamul 
stokunun, ortalama gunliik hammadde gereksinmesi olarak ne kadar 
ham madde stokunun bulundugunu gôsterir (117). 

Doner sermaye dontif  hizi regyosu (Turnover  of  working capital) - Buna 
dôner sermaye prodùktivite orani da denmektedir(i 18). Regyonun 
formiilù, gu biçimde ifade edilir: 

Satiglarla net satig hasilâtlan belirtilmektedir. Dôner sermayenin, 
birinci derecede ortalama dôner sermaye olmasi tercih edilir. Orta-
lama dôner sermaye yoklugunda dônem sonu dôner sermaye rakami 
esas almir. 

Bu regyo, dôner sermayenin kullanilmasindaki verimliligi ôlçer. 
Bu regyonun normalin ustùnde olmasi, sabit degerlerin kisa vâdeli 
borçlarla finanse edildigine igaret eder(iig). Bu bakimdan igletme-
nin kisa vâdeli borçlan çok yùksek ve carî regyosu da diïgiiktiir. 

Bu regyonun yùksek olmasi halinde dôner sermayenin verimli-
liginin yiiksek oldug 1 ortaya çikar. Verimlilik kârlihkla bir aradâ 
olunca anlam tagir(i2o). Bu bakimdan bir liralik dôner sermayeye 
dugen hem satig hem kâr tutarinin da yiiksek olmasi gerekir. 

(117) Ibid., s. 342. 
(u8) Ibid., s. 344. 
(119) R. Sanzo, op. cit., s. 7, 8. 

R.A. Foulke, op. cit., s. 418. 
(120) W.C. Haseman, op. cit., s. 344. 

Dôner sermaye dôniïg hizi orani = Satiglar 
Dôner sermaye 
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Bu re§yo ile ilgili bir norm yoktur; sanayi ve sanayi içindeki ig 
kollarina gôre farkhhklar gôsterir. 

d. Sabit  degerler doniïf  hizi reçyosu (Fixed  assets turnover)  - Bu re§-
yoya, sabit degerler prodùktivite rejyosu da denmektedir(i2i). 
Rejyo formùlu §u biçimdedir: 

Satislar 
Sabit degerler dônu§ hizi re§yosu = s a ^ t degerler 

Sabit degerlerin kullanilmalarindaki etkinligi ôlçer. Re§yonun nor-
malin çok ùstùnde olmasi, i§letme tesislerinin kapasitelerinin ùs-
tùnde kullanildiklanni; rejyonu normalin çok altmda olmasi ise, 
âtil kapasitenin oldugunu gôsterir (122). 

Bu rejyoya iligkin belli bir norm olmamakla beraber bùyùk sa-
nayi i§letmelerinde 2 oranimn uygun olacagi belirtilmektedir (123). 

e) Oz sermaye dôntiç  hizi reçyosu (Net  worth turnover) — Bu re§yo, 
§u formùl ile belirtilir: 

s< , . . . . , Satislar Uz sermaye donus hizi resyosu = —yz Oz sermaye 
Oz sermayenin kullanilmasindaki verimliligi gôsterir. Re§yonun 
normalin çok ùstùnde olmasi, igletmenin bùyùk oranda borçlanma-
ya yer verdigine i§aret eder. Re§yonun normalin çok altinda olmasi 
ise, ôz sermayenin i§letme kaynaklarmin ônemli kismmi meydana 
getirdigine ve ôz sermayenin verimli bir biçimde kullanilmadignn 
i§aret eder (124). 

Bu re§yo için kabul edilmi§ bir norm yoktur. Ayni nitelikteki 
i§letmelerin birbirleriyle# mukayese edilmeleri gereklidir. 

f) Toplam  aktif  1er dontiç  hizi reçyosu (  Total  assets turnover) — î§let-
menin sahip oldugu bùtùn aktiflerin toptekûn verimliligini ôlçer 
(125). §u formùl ile ifade edilir. 

Satislar 
Toplam aktifler dônuj hizi re§yosu = Toplam aktifler 

(121) Ibid., s. 344. 
(122) R.A. Foulke, op. cit., s. 391. 

J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 77. 
(123) Ibid., s. 88. 
(124) R.A. Foulke, op. cit., s. 390-392. 
(125) R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 398. 

J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 78. 
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Resyonun diijùk olmasi, içletmede âtil kapasitenin bulunduguna 
i§aret eder. Bu reçyonun bùyùk sanayi ijletmelerinds 2; kiiçiik sanayi 
içletmelerinde ise, 2 ile 4 arasinda olmasi uygun gôrulmektedir(i26). 

D. KÂRLILIK REÇYOLARI 

Kârlihk reçyolari, içletme ve finansman polidkalarmin uygula-
ma sonuçlarini ôlçerler(i27). Bu gruptaki rejyolar, ajagida ayrinti-
li olarak ele alinmaktadir. Bunlardan ilk iiçii dikey yiizde gelir tablo-
sundan da elde edilebilir. 

1. Gayrisafi  faaliyet  marji reçyosu (Gross  operating margin ) : Bu 
rcçyo, i§letme faaliyetleri bakimindan bir zarar yaratmadan sati§ 
fiyatlannin ne kadar dùjebilecegini veya isletmcnin yiiksek maliyetli 
faaliyetlere sahip olup olmadigini ve fiyat baskisi altinda bulunup 
bulunmadigini ôlçer(i28). Bu reçyonun formiilii su biçimdedir: 

_ . _ . „ . . . Gayrisafi faaliyet kân Gayrisafi faaliyet marji reçyosu = —„ , oatislar 

Gayrisafi faaliyet kân, net sati? hasilâtindan satijlann maliyeti çikan-
larak bulunur. Bu reçyo için belli bir norm yoktur. 

2. Faaliyet  marji resyosu (Net  operating margin) - bu reçyo, su for-
mùl ile ifade edilr: 

„ ,. . Faaliyet kârlan faaliyet marji reçyosu ' Satijlar 
Faaliyet kârlan, gayrisafi faaliyet kânndan, sati§ v e idare gider-

leri gibi dônem giderlerinin indirilmesi suretiyle elde edilir. 

îçletme faaliyetleri sonucu, ijletmenin baçarisini ôlçer. Içletme 
politikasinin uygulanmasindan elde edilen sonuçlan gôsterir(i29). 

Bu reçyo için belli bir norm yoktur. îçletmeden içletmeye fark-
hhklar gôsterir. 

(126) Ibid., s. 58. 
(127) Ibid., s. 78. 

P. Hunt C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 139. 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 63. 

(128) Ibid., s. 64, 65. 
J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 78. 

(129) Ibid., s. 15. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 416, 417. 
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3- Net  kâr reçyosu (Sales  margin) - Buna sati§ marji re§yosu da 
denir. Re§yoya ait formul §u biçimdedir: 

tvt i a Net kâr JNet kar resyosu = — Sati§lar 
Payi meydana getiren net kâr vergilenmemiç net kârdir. Bu bakim-

dan hem içletme, hem de finansman politikalarinm sonuçlanni gôs-
terir^ 30). Bir lirahk sati§ kar§iligi elde edilen kâr miktanni gôsterir. 
Tatminkâr net kâr rejyosunun tatminkâr prodiiktivite ile bir arada 
olmasi i§letme tarafindan tercih edilir. 

Bu rejyo için bir norm olmamakla beraber biiyiik sanayi i§let-
melerinde oranin % 4 ile 6 arasinda olmasi uygun gôrulmektedir(i31). 

4. Ôz sermaye kazançlari resyosu (Return  on net woth) - Bu reçyo, 
ôz sermayenin kârlihk derecesini gôsterir(i32). §u formulle ifade 
edilir: 

Net kâr Oz sermave kazançlari resyosu = 
Oz sermaye . 

Biiyiik sanayi isletmelerinde reçyonun yiizde 13 ile 15 arasinda 
olmasi uygun gôriïlmektedir(i33). 

5. Pay badina kazanç ve temettii  reçyolan: Hissedarlar yatirim-
lanni pay ba§ina dii§en kazançlar ve temettûler ile degerlendirirler. 
Içletmeye yatirimda bulunmak isteyenler de bu re§yolara bùyûk ô-
nem verirler. Re§yolara ili§kin formùller §u biçimdedir(i34) : 

„ , . Net kâr Pay ba§ina kazanç = -
Pay sayis. 

„ , .. Dagitilacak kar Pay basina temettu = Pay sayisi 
Re§yolar âdi ve imtiyazh pay senetleri için ayn ayri hesap e-

dilmelidir. 
(130) R.A. Foulke, op. cit., s. 571, 57a. 

Donald E. Miller, op. cit., s. 91-93 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 64, 65. 
J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 78. 

(131) Ibid., s. 88. 
(132) Ibid., s. 79. 

E.A. Helfert,  op. cit., s. 63. 
R.A. Foulke, op. cit., s. 564, 565. 

(>33) J.F- Weston ve E.E. Brihham, op. cit., s. 88. 
(134) W.C. Haseman, op. cit., s. 355, 456. 

J.N. Myer, op. cit., s. 268, 270. 
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KISIM: V 

TREND YUZDELERI 

Mali tablolann analizinde kullanilan ternd yùzdeleri ilk olarak 
1925 yihnda Stephan Gilman tarafindan ônerilmigtir (135). Is-
tatistik yôntemleri arasinda uzun zamandanberi yer alan bu yôntem 
bir igletmenin belli bir zaman içindeki malî durum ve faaliyet sonuç-
larma iligkin endekslerinin saptanmasina olanak saglar. Bir diger de-
yigle, trend yùzdeleri, belli bir zaman içindeki bir seri mali tablolar-
da yer alan kalemlere iligkin trendlerin incelenmesini saglar. Trend 
yùzdeleri her kalem için artig ve azalig oranlanni belirtmelerine rag-
men bu artig ve azaligin tatminkâr olup olmadigina igaret etmez-
ler(i36). Degigikliklerin lehte olup olmadiginm saptanmasi bakimin-
dan, bir kaleme iligkin trendin, o kalemle anlamh bir iligkisi olan 
diger bir kaleme iligkin trendle mukayese edilmesi gerekir. 

Trend yùzdelerinin yaniltici yorumlara yol açmamasi bakimin-
dan baz yilinin tipik ve temsil edici nitelikleri tagimasi zorunludur 
(137). Bu bakimdan baz yilmin seçimi bùyùk bir dikkatle yapilir. 

Trend yùzdeleri, bilânço ile gelir tablosu için ayri ayn hesap 
edilir. Baz yilmdaki her kaleme iligkin deger 100 kabul edilir; diger 
yillardaki aym kaleme iligkin degerler de baz yilmin bir yùzdesi 
olarak ifade edilir. Diger yillara ait yùzdelerin 100 ùn altmda olmasi, 
kalemlerin diger yillara iligkin degerlerinin baz yihndaki degerlerinden 
az olduguna; 100 ùn ùstùnde olmalan da, baz yihndan daha fazla 
bir degere sahip bulunduklarma igaret eder. Trend yùzdeleri her 

(135) Ibid., s. 11, 12. 
(136) Ibid., s. 155. 

R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 232. 
(137) Ibid., s. 229. 

N.M. Bedford,  op. cit., s. 3-25. 
A.W. Holmes, et al., op. cit., s. 695. 
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kalemin diger yda ili§kin degerinin, baz ydmdaki degerine bôlmek su-
retiyle hesaplanir. Ôrnegin herhangi bir içletmenin sati§lan 1979 da 
100.000 lira ve 1980 de 125.000 lira ise ve 1979 yili da baz ydi ola-
rak kabul edilirse, trend yùzdesi §u biçim hesaplanir: 

1980 yili satiçlan _ 125.000 _ 0 / 
1979 yili sati§lan 100.000 0 

Baz yillan aym olmak ko§ulu ile mukayeseli bilânçolara ili§kin yiizde 
artiç ve azali§ trendleri de aym bilgileri verir. Artiç ve azali§ yùzdeleri, 
trend yiizdelerinden 100 çikarilarak elde edilebilecegi gibi artiç ve 
azaliç yùzdelerine 100 eklenerek trend yùzdeleri bulunur(i38). Ana-
liz edilecek yillar çok sayida ise, bu iki teknikten trend yuzdelerinin 
kullanilmasi tercih edilir(i39). 

Trend yùzdeleri diger kalemlerle aralannda mantikî bir ili§ki 
kurabilecek kalemler için hesaplanmahdir. Mali analistin trend yùz-
deleri tekniginden etkili bir biçimde faydalanabilmesi için kalemler 
arasindaki bu ilijkileri iyi bilmeleri gerekir. Ôrnegin, stoklarda gôrù-
len bir arti§ trendinin sermaye ile degil de, satiçlarla ilgilendirilmesi 
gerektigini bilmelidir. Bu bakimdan mali analist, aralannda anlamh 
iliçkiler kuramayacagi kalemler için yùzde trendlerini hesaplama-
mahdir. 

Trend yùzdeleri, zaman içinde her kalemdeki degijiklikleri be-
lirttikleri için daha ayrintili analizlerin yapilmasina neden olurlar. Bu 
analizlerden de ijletmenin hizla ônlem almasma olanak vere-
cek §u bilgiler elde edilir (140): Alacaklarda gôrùlen bir artiçin sa-
ti§ hacmindeki artiçtan mi yoksa tahsil edilebilme niteliklerini kay-
betmelerinden mi ileri geldigi; stok arti§larina satiç hacminin art-
masi veya baçansiz bir stok politikasinin mi neden oldugu ; borçlar, 
ôz sermaye ve sabit degerlere ili§kin trendlerin bu kalemler arasmda 
uygun bir dengeyi ifade edip etmedigi ; bu analizler sonucu saptanir. 

Mali analist, trend yùzdelerine dayanarak elde ettigi sonuçlann 
yorumunda, kalemlere ili§kin mutlak rakamlan gôzônunde tutmahdir 
(141). Buna iki nedenden gereksinme vardir. Bunlardan birincisi, baz 
yihnin her kalem için tipik olmasina olanak bulunmamasidir. 

(138) R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 231. 
(139) Ibid., s. 231. 
(140) Ibid., s. 323. v 

(141) Ibid., s. 233. 
A.W. Holmes, et. al., op. cit., s. 695. 
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tkinci neden ise, mutlak rakamlardaki ônemsiz artijlann bùyùk 
yùzdelerle ve mutlak rakamlardaki ônemli artijlarin kùçùk yùzde-
lerle ifade edilebilmesidir. Bôylece analistin dikkati ônemsiz olan 
kalemler ùzerine çekilmij olur. Bu iki husus da, yorumlann sadece 
trend yùzdelerine dayamlarak yapilmamasmi gerektirir. 

Mali analist, trend yùzdelerine dayanarak yapacagi yorumlarda 
fiyat seviyesindeki dcgiçiklikleri gôzônùnde bulundurmalidir. Muka-
yeselere esas ahnan yillarda fiyat seviyelerinde meydana gelen de-
gijiklikler, trend yùzdeleri ùzerinde ônemli etkilerde bulunur. Mali 
analist bu etkileri ihmal ederse, yanbj sonuçlara ula§ir(i42). 

Mali tablolann dinamik analizine olanak veren trend yùzdele-
rini, bir ôrnek yardimi ile inceleyelim: 

Tablo: XV de, "E" i§letmesine ait bilânço ile gelir tab-
losu trend yùzdeleri verilmigtir. 1977 yih rakamlari % 100 kabul 

TABLO XV 
"E" IÇLETMESl 

BiLANÇO VE GELlR TABLOSCJ 
TREND YttZDELERl  (1977 = % 100) 

Bilânço Kalemleri 

31 Aralik 

Bilânço Kalemleri 1978 1979 1980 

Kasa 122 128 92 
Alacaklar, net IOI 108 1 '5 
Stoklar 124 >43 160 
Dôner degerler toplami IIO 112 120 
Sabit degerler, net 98 IOI 102 
Aktifler  toplami 103 105 119 
Kisa vâdeli borçlar 102 107 112 
Uzun vâdeli borçlar I03 103 103 
Borçlar toplami 102 106 109 
Sermaye 105 105 105 
Dagitilmamij kârlar 100 103 120 
Oz sermaye toplami 105 108 112 

Geiir Tablosu Kalemleri 

Net satiç hasilâti 104 122 •34 
Sati§lann maliyeti I02 110 127 
Gayrisafi  faaliyet  kân 105 130 141 
Sati§ giderleri 102 109 116 
Genel idare giderleri IO4 120 „ 130 
Faaliyet kân 109 176 185 
Net kâr 111 172 188 

Not: i • Bu tablodaki trend yùzdeleri, ôrnek olarak verilmijtir ve 
gerçek bir içletmeye ait degildir. 

(124) Ibid., s. 696. 
R.D. Kennedy ve S.Y. McMullen, op. cit., s. 233. 
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edilerek, 1978, 1979 ve 1980 yillanna ait trend yùzdeleri he-
saplanmigtir. Bilânço kalemlerinden dôner degerler ile kisa vâ-
deli borçlar birbiriyle kargilagtinhrsa, dôner degerlerin daha fazla 
arttigi gôrùlùr. Bu da igletme lehindedir. Kisa vâdeli borçlari 
ôdeme gùcùnùn arttigma igaret edilmektedir. Uzun vâdeli aktifler-
den sabit degerlerde kùçùk ôlçùde artiglar olmasina ragmen, uzun 
vâdeli borçlar ve sermayede 1977 yihndan sonra bir artig gôrùlme-
mektedir. Buna ragmen ôz sermayede gôrùlen artiglar, sabit deger 
yatirimlarinin dagitilmamig kârlarla kargilandigini belirtmektedir. 
Sabit deger artiglarmin ôz kaynaklarla finanse edilmesi ve uzun vâ-
deli borçlarda artig olmadigi halde ôz kaynaklann artmasi, igletme 
lehinde bir durumdur. 

Gelir tablosu kalemleri arasinda net satig hasilâti ile satigla-
nn maliyeti trendleri birbirleriyle çok yakmdan ilgilidir. 1979 yi-
linda, 1977'e nazaran bu iki trend yùzdesi arasindaki iligki igletme 
lehinedir. 1980 yilinda ise, bu iki kalem arasindaki iligkiler 1977 yi-
lindan biraz daha iyi olmalarina ragmen, 1979 yihndaki lehde du-
rumun h«men hemen % 50 si kaybolmugtur. Bu tip iligkiler tabloda 
yer alan diger kalemlere iligkin trendler için de saptanir. 

Bilânçoda yer alan bir kalemle gelir tablosundaki kalemlere 
iligkin trendlerin bir arada incelenmesi igletme için çok anlamh so-
nuçlara igaret eder. 

Net satig hasilâti ile alacaklar trendlerinin incelenmesi, arala-
rinda uygun bir dengeyi belirtirken stoklarm satig hacminden daha 
hizli arttigi gôrùlmektedir ; bu da, igletme için lehte olmayan bir 
durumu ifade etmektedir. Stoklara fazla yatirimlarda bulundugu 
anlagilmaktadir. 

Bu trendlere dayanilarak igletme hakkinda kesin sonuçlara va-
rip dùzeltici ônlemler almadan once trendlere iligkin mutlak rakam-
lann da incelenmesi zorunludur. 
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D Ô R D Ù N C Ù B Ô L Û M 

MALÎ PLANLAMA TEKNlKLERÎ 

Bir i§letmenin faaliyetlerinin yùrùtulmesinde yeterli finansman 
araçlanna sahip olmasi, ba§arisi için en ônemli ko§uldur. tgletmenin 
gelecek dônemlere ili§kin finansman gereksinmelerinin ônceden plân-
lanmasi, bu bakimdan bùyiik bir ônem ta§ir. Bu da mali yôneticinin 
sorumluluk alanina girer. Finansman kararlannin verilmesinde 
para veya fon tahminleri esas alinir. Bu tip tahminlere yer vermeyen 
igletmeler, ajagidaki durumlarla kar§ila§irlar : 

1. Gereksinmeleri âni olarak meydana çiktigindan gerekli finans-
mani kisa vâdeli borçlar ve yùksek faizler karjihginda saglarlar(i). 

2. Aniden meydana gelen gereksinmelerini saghkli mali plânlara 
sahip olmadiklari için hiç bir biçimde saglayamayan i§letmelerin faa-
liyetieri sekteye ugrar. Likidite ve kârhlik durumlannda ônemli 
sarsintilar meydana gelir. 

3. Isletme, mevcut firsatlan degerlendiremez(2). Ôrnegin, fi-
nansman araçlanna sahip olmadigi için yeni bir piyasadan istifade 
edemez. 

4. Bùyùk miktarda fonlan âtil kahr; bu fonlan, kâr saglayacak 
biçimde kullamp i§letme gelirlerini artirmaktan yoksun kalir(3). 

i§letmeler, gelecek dônemlerdeki faaliyetlerinin ve faaliyet ha-
cimlerindeki geli§melerin ne gibi finansman gereksinmelerini gerek-
tirdigini ônceden tahmin ederler ve finansman plânlanni buna gôre 

(1) William E. Mitchell, "Cash Forecasting : The Four Methods Compared," Readings 
in Financial  Management,  der. E.J. Mock, Scranton, Pennstlvania, International 
Textbook Company, 1964, s. 69. 

(2) Ibid., s. 69. 
(3) Ibid., s. 69. 

R.W. Johnson, op. cit., s. 104. 
P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 148. 
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hazirlar. Finansman plânlannin ônceden hazirlanmasi da ijletmeye 
§u faydalan saglar: 

1. Isletmenin çe§itli faaliyet programlannm yùrùrluge konul-
masindan once, uygulama niteliklerine sahip olup olmadiklan husu-
sunda on kontrola olanak saglar (4). 

2. îjletmenin gereksinme duydugu ek fonlann saglanmasini kolay-
la§tinr(5). I§letmelerin mali gereksinmelerini ônceden plânlami§ olma-
si, ek fonlarla hangi tarihlerde gereksinme olacagim gosterdigi gibi, bu 
fonlardan borçla saglananlarm ne biçimde geri odenecegini ve bu fonla-
ri sermaye biçiminde verenlerin ne gibi gelir ve haklara sahip olacakla-
nni belirtir. Bu da i§letmeye borç verenlerin ve yatirimda bulunan-
lann i§letmc yôneticilerine kar§i gùvenlerini artirir. 

3. Bazi dônemlerde ijletmelerde gôriilen fon fazlannin iyi bir 
biçimde degerlendirilmesine olanak verir(6). 

4. Fiilî uygulamalann kontrolûnii ve diizeltici ônlemlerin za-
maninda ahnmasim saglar(7). 

Bu faydalan dolayisiyle finansman gereksinmelerinin plânlanmasi 
i§letmelerin mali krizler içine dù̂ mesini ônler. Mali kaynaklan si-
nirli olan i§letmelerin malî plânlamaya birinci derecede ônem ver-
meleri gerekir. Çe§itli durumlan gôzônunde bulundurularak hazir-
lanan malî plânlar, kredi verenleri memnun eder; kredi saglanma-
sinda, içletme yôneticileri ile kredi verenler arasinda yapilan gôriigme 
ve pazarliklann esas dayanagi olur. Ijletmelerin malî durumu, li-
kidite ve kârlihk durumlan ùzerinde olumsuz etkiler yaratmadan ve 
i§letme lehinde ko§ullarla kredi temin edilmesini saglar. 

I§letmenin finansman gereksinmelerinin plânlanmasinda iki yôn-
tem kullanihr(8) : 

1. Nakit bùtçesi, 
2. Tahminî bilânço yôntemi. 

(4) Ibid., s. 148. 
H.G. Guthman ve H. Dougal, op. cit., s. 71. 

(5) Ibid., s. 71. 
P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 148. 

(6) Ibid., s. 148. 
R.W. Johnson, op. cit., s. 104. 

(7) P. Hunt., C.M. Williams ve C. Donaldson, op. cit., s. 148. 
H.G. Guthman ve H. Dougal, op. cit., s. 78. 

(8) Ibid., s. 72. 
P. Hunt., C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 150. 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 81, 87. 
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KISIM: I 

NAKtT BÙTÇESt 

Nakit bùtçesi, igletmenin belirtilen dônemde uygulamaya ko-
yaeagi butùn plânlarinin para durumu ùzerindeki etkilerini gôsterir. 
Nakit bùtçesine nakit akimlannin tahmin yôntemi (Cash Flow Fo-
recast Method) da denmektedir. Finansman kararlannin alinma-
sinda nakit bùtçesinin ônemi bùyùktùr. 

Nakit bùtçesi, igletmenin gelecek dônemlere ait plânlarinin para 
tahsilâti ve ôdemeleri biçimindeki ifadesidir. Para esasina gôre hazir-
lanir, yani fiilî kasa girig ve çikiglanni esas alir(g). 

Nakit bùtçesi, igletmenin para seviyesindeki dalgalanmalarmi 
gôsterir. Hangi dônemlerde igletmede para fazlaligi veya noksanligi 
oldugu saptanir. 

Mali yônetimin en onemli fonksiyonlanndan bir tanesi de iglet-
meyi mali krizlere dùgmekten ônlemek ve bu bakimdan yeterli bir 
paranin igletmede bulundurulmasini saglamaktir. Kârli olan bir çok 
igletmelerin, yeterli para ve gerekli ôdeme gùcùne sahip olmadiklari 
gôrùlmektedir(io). Nakit bùtçesi, bu olumsuz durumun ônlenme-
sini saglayarak igletme faaliyetlerinde plânlanan geniglemenin para 
ve mali durum ùzerindeki etkilerinin de gôzônùnde bulundurulma-
sini saglar. 

(9) Ibid., s. 88. 
(10) Cuthbert N. Hayhurts, "Development and Contents of  Financial Forecast," Finan-

cial Managcment-Policies  and Practices.  der., F.J. Corigan ve H.A. Ward, Boston. Ho-
ughton, Company, 1963, s. 341. 
W.A. Mitchell, op. cit., s. 70. 
H.G. Guthman ve E. Dougal, op. cit., s. 71. 
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Nakit bùtçesinin sagladigi faydalar, 511 biçimdedir(i 1) : 

1. ï§letmenin minimum para gereksinmesinin plànlanmasim ve 
bôylece ijletmede minimum seviyede bir paramn bulundurulmasmi 
saglar. Gùnliik gereksinmeler ile beklenmedik durumlari karçdayacak 
seviyede içletmede bir para bulundurulur. Buna, minimum para 
miktari denir. Içletmede bôyle bir para bulundurmanin nedeni, 
tahminlerde hatâ paymin olmasi olasiligindan ileri gelir. Eger para 
giriç ve çikiçlarini yùzdeyuz bir dogrulukla tahmin etmek mùmkun 
olsa emniyet marjini temsil eden bôyle bir para miktarim siirekli 
olarak içletmede bulundurmaga gereksinme kalmazdi. 

2. Içletmenin, borçlanmayi bir plân dahilinde ytiriitmesini 
saglar. para noksanlannm hangi tarihlerde oldugunu gôsterdigin-
den, ne zaman borçlanmaya bajvurulacagi bôylece plânlanabilir. 
para noksanimn i§letme faaliyetlerinden veya sabit degei satin al-
malanndan mi ileri geldigini de belirttigi için borçlanma biçiminin 
tayin ve saptanmasini saglar. 

3. Borçlann ôdenme biçimlerinin plànlanmasim da mùmkiin 
kilar. Kredi verenler, verdikleri kredinin ne zaman ôdenecegini bil-
mek isterler. Nakit bùtçesi aynca para giriçlerinin ne zaman daha 
fazla oldugunu gôstererek bu bilgileri saglar. 

4. Hissedarlara ne zaman temettù ôdenecegi nakit bùtçesi 
yardimiyla plânlanir. 

1 
5. Nakit bùtçesi, paranin etkili bir biçimde kullanilmasini sag-

lar. Ôdemelerin, kasa iskontosu elde edecek biçimde nakit bùtçesi 
yoluyla plânlanmasi mumkùn olur. Bu, ijletme için ticarî kredi sa-
hasinda iyi bir çôhret saglayacagi gibi, para tasarrufuna da olanak 
verir. Bunun yaninda, para fazlalarmin ne kadar sûre ile kulla-
nilmayacagini yine nakit bùtçesi gôsterdigi için içletmeler bunlan 
kârli geçici yatinmlarda kullamr. 

Bu para tahminleri, 5 yillik bir dônem için yapilabilir. Yilhk 
para giri§ ve çikiçlan ônemli olmakla beraber ijletme bakimindan 

(11) Ibid., s. 71, 72. 
R.W. Johnson, op. cit., s. 102,-104. 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 78. 
VV.C. Haseman, op. cit., s. 696. 
B.B. Howard ve M. Upton, op. cit., s. 220, 221, 
R.A. Mansfield,  "The Cash Budget," Canadian  Chartered  Accountant. 
C. 93 No. 4 (Ekim 1968), s. 236, 237. 
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daha ayrintih tahminler anlamlidir. Eunun için 5 yillik bir tahmin-
de ilk yilin ilk ayi gùnler ve geriye kaJan dônemi aylar itibariyle; 
ikinci yd ùç ayhk dônemler ve geriye kalan iiç yd da ydlar itibariyle 
tahmin edilebilir(i2). Dônem uzadikça tahminin gùvenirligi azaldigin-
dan son dônemlerde yillik tahminler yeterli gôrùlùr. 

Nakit butçelerinin genellikle 6 aylik veya bir yilhk dônem için 
hazirlandigi gôriilmektedir. Nakit butçesinin dônemi, i§letme çeçidine, 
i§letmenin kredi gereksinmeleri ile mali yôneticinin para akimlarmi ne 
kadar uzunluktaki bir dônem için tahmin edebilecegine gôre degi§-
mektedir. Bunlarm yaninda kredi verenlerin istemi de nakit bùtçesi 
dônemine etki eder(i3). 

Bir ijletmenin faaliyetlerinin finansman cephesinir kontroluna 
yarayan nakit bùtçesi, bu faaliyetlere ili§kin para tahsilâti ve ôdemele-
rinin birle§tirilmesinden meydana gelir. Tahsilât ve ôdemelerin kay-
nak ve nedenleri dort grup altinda toplanir(i4) : 

1. î§letme faaliyetleriyle ilgili tahsilât ve ôdemeler; 
2. îçletme faaliyetleriyle ilgili olmayan tahsilât ve ôdemeler; 
3. Uzun vâdeli aktiflerin satinalinmasi veya satdmasi ile ilgili 

tahsilât ve ôdemeler; 
4. Borç sahipleri ve ortaklarin yatinmlarindaki arti§ ve azali§la 

ilgili tahsilât ve ôdemeler. 
Nakit bùtçeleri ijletme bùtçclerine dayanilarak hazirlanir. Sati§, 

ûretim, stok ve satmalma bùtçeleri dayandigi temel belgelerdir. Bu-
nun yaninda fabrika imalât giderleri, genel idare ve sati§ giderleri 
bùtçeleri, sermaye bùtçeleri ve diger bùtçelerden de yararlanilir. 

Nakit bùtçesini hazirlamadan once tahsilât ve ôdemelerle ilgili 
birçok dôkùm cetvellerinin dùzenlenmesi gereklidir. Nakit bùtçesi, bu 
cetvellere dayanilarak saptamr. 

Nakit bùtçesinin hazirlanî mi bir ôrnek yardimiyla ele alahm: 
Hayalî bir "F" i§letmesine ait yillik nakit bùtçesini hazirlayahm. Bu 
bùtçenin ilk ùç ayi ayhk ve geriye kalan kismi da ùç aylik ayrintila-
nyla plânlansm. "F" i§letmesinin 1981 yili içinde 300.000 lirahk sa-

(12) P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 151, 152. 
(13) Ibid., s. 152. 
(14) G.H. Guthman ve B. Herbert Dougal, op. cit., s. 74. 

R.W. Johnson, op. cit., s. 99, 100. 
R.A. Mansfield,  op. cit., s. 238, 239, 
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tig yapacagi, sati§ biitçesinden ôgrenilmigtir. Igletme satiglari çok is-
tikrarh oldugundan her ay 25.000 ner liralik satig yapilmaktadir. Sa-
tiglarin % 20 si pegin, geri kalani 30 giin vâde ile ve kredili olarak 
yapilmaktadir. Ahcilar borçlarini dûzenli bir biçimde ôdediklerin-
den tahsilât giiçlùkleri ile kargilanmamakta; alacaklar tam ola-
rak tahsil edilmektedir. 31 Arahk 1980 da, Ocak 1981 de vâdesi ge-
len 10.000 lirahk alacak oldugu saptanmigtir Tablo: XVI da, bu 
verilere dayanilarak igletmenin satig gelirleriyle ilgili nakdi tahsilât 
cetveli hazirlanmigtir. 

Igletmenin diger para tahsilâtlan da, gu biçimdedir: Ocak ayi 
içinde 12.000 lira temettii geliri, mart içinde 15.000 lira kira geliri, 
temmuz ayi içinde de 15.000 lira sabit deger satigindan elde edil-
ecegi tahmin edilmigtir. 

Tablo: XVÏ1 de igletmenin bùtiin para tahsilâti gôsterilmigtir. 
Uygulamada satiglar digindaki para girigleri de birçok kalemleri 
kapsadigi için ayri bir dôkùm cetveli kullanihr. Kesin tahsilât cet-
veli, bu iki cetvele dayanarak hazirlanir. 

"F" igletmesinin nakdî ôdemeleri ise, gu biçimdedir : Her ay 250 
lirahk gunlùk faaliyetleriyle ilgili çegitli kalemler almakta ve kargi-
ligini pegin olarak ôdemektedir. Her ay 8.000 lirahk hammaddeyi 
30 giin vâdeli kredi ile satm almaktadir. Çubat ayi baginda yenilen-
mesi gereken 60.000 lirahk bir makinayi kredi ile satinalmayi plân-
lamigtir. Kredinin vâdesi ùç aydir. 31 Arahk 1980 tarihindeki bilân-
çoda yer alan 3.000 lirahk ticarî borçlann vâdesi de 10 Ocak 1981 
de gelmektedir. Bu bilgilere dayanarak saptanan igletmenin nakdî 
ôdemelerinin 1981 yih içinde gôsterdigi seyir Tablo: XVIII de 
belirtilmektedir. Igletmenin satin almalar diginda yaptigi ôdemeler, 
tek bir kalem olarak bu tabloda yer almigtir. Uygulamada ise, ayn 
cetvel hazirlanir. Çùnkù diger ôdemeler, ùcretler, igletme malzemesi 
ve diger imalât giderleri, genel idare giderleri, satig giderleri, 
vergi ve temettùler gibi çok sayida kalemlerden meydana gelir. "F" 
igletmesi ùcretler, imalât giderleri, genel idare ile satig giderleri 
gibi faaliyet giderleri için her ay 9.000 lira ôdemektedir. Diger 
ôdemeler kismindaki tutarlarin bazi aylarda 9.000 liranin ùstùne 
çikmasi ôdenen temettù, vergi ve faizlerle ilgili bulunmaktadir. 

Tablo: XVII ile XVI11, nakit bùtçesinin hazirlanmasi için 
butùn bilgileri kapsamaktadir. Bunlardaki verilere dayanarak Tab-
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TABLO XVI 
"F" IfjLETMESi  SATI§ GELÎRLERÏ  NAKDÎ TAHStLÂT CETVELi 

(1980 YILI-TL.) 

Ocak §ubat Mart 
2 nci 3 aylik 

dônem 
3 ncii 3 aylik 

dônem 
4 ncù 3 aylik 

dônem Toplam 

Toplam satislar 25.000 25.000 25.OOO 75.000 75.000 75.000 300.OOO 
Kredili satijlar 20.OOO 20.OOO 20.OOO 60.OOO 60.OOO 60.OOO 240.OOO 
Alacaklardan tahsilât 10.OOO 20.OOO 20.OOO 60.OOO 60.000 60.OOO 230.000 
Pe§in sati§lar 5.000 5.000 5.000 15.000 I5.OOO 15.000 60.OOO 
Satislar nakit tahsilâti 15.OOO 25.OOO 25.000 75.000 75.000 75.000 290.OOO 

TABLO X V n 
F" i§LETMESi NAKiT TAHSlLAT CETVELI 

(1980 YILI-TL.) 

Ocak Çubat Mart 
2 nci 3 aylik 

dônem 
3 ncii 3 aylik 

dônem 
4 ncù 3 aylik 

dônem Toplam 

Satislar nakit tahsilâti 
Diger nakit tahsilâti 
Nakit tahsilât toplami 

I5.OOO 
12.OOO 
27.OOO 

25.OOO 
25.OOO 

25.000 
15.OOO 
40.OOO 

75.000 

75.000 

75.000 
15.000 
90.OOO 

75.000 

75.000 

290.000 
42.OOO 

332.OOO 



TABLO XVIII 
"F" iÇLETMESI NAKIT ÔDEMELERI CETVELl 

(1980 YILI - TL.) 

Ocak ?ubat Mart 
2 nci 3 ayhk 

dônem 
3 ncii 3 ayhk 

dônem 
4 ncii 3 ayhk 

dônem Toplam 

Satmalmalar 

8.250 
8.000 

250 
3.000 

68.250 
68.000 

250 
8.000 

8.250 
8.000 

250 
8.000 

24-750 
24.000 

750 
84.000 

24-750 
24.000 

750 
24.000 

24-750 
24.000 

75° 
24.000 

159.000 
156.000 

3.000 
151.000 

Toplam satmalmalar 
Kredili satin almalar 
Pesin satmalmalar 
Borç ôdemeleri 

Satin almalara ait top. 
ôdemeler 

Diger ôdemeler 

Nakit ôdemeleri toplami 

8.250 
8.000 

250 
3.000 

68.250 
68.000 

250 
8.000 

8.250 
8.000 

250 
8.000 

24-750 
24.000 

750 
84.000 

24-750 
24.000 

750 
24.000 

24-750 
24.000 

75° 
24.000 

159.000 
156.000 

3.000 
151.000 

Toplam satmalmalar 
Kredili satin almalar 
Pesin satmalmalar 
Borç ôdemeleri 

Satin almalara ait top. 
ôdemeler 

Diger ôdemeler 

Nakit ôdemeleri toplami 

3-250 
2 7.000 

8.250 
9.000 

8.250 
16.250 

84.750 
27.000 

24-750 
27.000 

24.750 
27.000 

154.000 
133-250 

Toplam satmalmalar 
Kredili satin almalar 
Pesin satmalmalar 
Borç ôdemeleri 

Satin almalara ait top. 
ôdemeler 

Diger ôdemeler 

Nakit ôdemeleri toplami 30.250 17.250 24.500 111.750 51-750 5I-750 287.250 



lo: XIX da yer alan nakit butçesi hazirlanmi§tir(i5). Nakit bùtçe-
sinde toplam nakit tahsilâtindan toplam nakit ôdemelerini çikar-
mak suretiyle net nakit girijleri ve net nakit çiki§lari saptanmi§tir. 
Bu durumda isletmenin ocak ve ikinci ùç aylik dônemde nakit açigi 
olacagi, diger bir ifade ile isletmenin nakit giri§lerinin nakit çiki§la-
larmi karjilamayacagi gorùlmektedir. Fakat en son durumu sapta-
mak, yil ba§indaki nakit mevcudu ile gùnlùk i§lemler ve beklenmedik 
istemleri kar§ilamak için gerekli olan minimum nakit tutarini da gôz-
onùnde bulundurmak gerekir. Yil baçmdaki nakit tutan 11.000 lira 
ve minimum nakit gereksinmesi de 12.000 liradir. Bunlar da hesaba 
katildiktan sonra, içletmenin ocak ayinda 4.250 ve 2 nci ùç aylik dô-
nemde de 7.750 liralik bir ek finansman gereksinmesi oldugu saptamr. 
Bunakarjilik i§letmenin son iki-ùç aylik dônemlerde ônemli tutarlarda 
nakit fazlasi oldugundan, bu finansman açigmin kisa vâdeli borç-
larla saglanmasi mùmkùndùr. Fakat 2 nci ùç aylik dônemde gôrùlen 
finansman gereksinmesi, sabit deger satinalinmasindan meydana gel-
diginden, bunun uzun vâdeli borç veya ôz kaynak arti§i ile finans-
mani daha dogru bir yôntemdir. Tablodaki kùmùlâtif nakit giri§ ve 
çikiglari, her aylik dônemde kùmùlâtif olarak net bir giri§ veya çiki§ 
oldugunu belirtir. Bu kalemin son dônemdeki degeri ile yilhk nakit 
tahsilât ve ôdemeler toplamlan arasindaki farkin birbirine e§it ol-
masi gerekir. Bu da nakit bùtçelerindeki hesaplarin dogrulugunu 
kontrol eden bir araçdir. Aym zamanda yil sonundaki nakit mev-
cudundan yil ba§indaki nakit mevcudunu çikarmak suretiyle bulu-
nan yil içindeki faaliyetlerden meydana gelen nakit fazlasi veya nok-
sani da, kùmùlâtif degerlerin son dônemdeki degerine e§it olmasi, 
hesaplamalann kontroluna olanak veren diger bir araçdir. Bu he-
saplama, §u biçimde yapilir: 

XL. 
Minimum gereksinme ùzerindeki nakit fazlasi veya (nok-

sani) 
Arti: 
Minimum nakit gereksinmesi 
Yil sonu nakit mevcudu 
Eksi: 

5 3 - 7 5 ° 

65•750 

I2.OOO 

Yil ba§i nakit mevcudu 
Yil içindeki faaliyetlerin sagladigi nakit fazlasi veya 

[1.000 

(noksani) 5 4 - 7 5 Q 

(15) P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 156. 
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TABLO XIX 
«F'- ÏÇLETMESi NAKlT BÙTÇESI 

(1980 YILI-TL.) 

Ocak Çubat Mart 
2 nci 3 aylik 

dônem 
3 ncù 3 ayhk 

dônem 
4 ncù 3 aylik 

dônem Toplam 

Nakit tahsilât 
Nakit ôdemeler 

37•ooo 
30•250 

25.000 
17.250 

40.000 
24.500 

75.000 
111.750 

90.000 
51-750 

75.000 
5I.750 

332.0OO 
287.250 

Net nakit giriç veya (çiki§) 
Kùmùlâtif  nakit giriç ve-

( 2.250 ) 7-750 15.500 ( 26.750 ) 38.250 23.250 54-750 

ya (çiki§) 
Yilba§i nakit mevcudu 
Minimum nakit ihtiyaci 
Minimum ihtiyaç uze-
rindeki nakit fazlasi  ve-

( 3-250 ) 
11.000 
12.000 

4.500 20.000 ( 6.750 ) 31.500 54-750 54-750 

ya (noksani) ( 4-250 ) 3-50O 19.000 ( 7-750 ) 30.500 53-750 53-750 
Kùmùlâtif  nakit giri§ ve çikiçlari, cari dônemin (ay veya ùç ay) net giri§ veya çiki§larma bir ônceki dônemin kùmùlâtif  giriç ve çi-
kijlari eklenmek suretiyle bulunur. 
Minimum ihtiyaç uzerindeki nakit fazlasi  veya noksani, cari dônemin net giriç veya çikiçlarina bir ônceki dônemin nakit fazlasi  veya 
noksani eklenmek suretiyle hesaplanir. 
Tabloda parantezler nakit çikiçlarmi veya nakit noksanlarmi gôstermek için kullarulrmçtir. 



Bu rakamin, Tablo XIX ile kontroliï, belirtilen esitliklerin mevcut 
oldugunu gôsterir. 

Nakit bùtçesi son iki aylik dônemde nakit fazlalari gôsterdigin-
den igletme bu dônemlerde borçlarini ôdemegi ve kalan kismi da 
geçici yatirimlarda kullanmayi plânlayabilir. Nakit biitçesinin hem 
likidite hem de kârlihk amaçlarina hizmet ettigi gôriilmektedir. 
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KISIM : II 

TAHMlNl BtLANÇO YÔNTEMÎ 

Tahmin î bilânço yôntemine (projected balance sheet method), 
proforma bilânço yôntemi de denmektedir(i6). Tahminî bilânço, i§-
letme karar ve plânlarinin içletmenin akdf ve malî yapilan ùze-
rinde muhtemel etkilerinin ne olacagini gosterir(i7). Belli bir dônem 
için plânlanan faaliyetlerin içletmenin aktif ve pasiflerini ne biçimde 
degiçtirecegini belirtir. Belli bir tarih sonundaki aktifler tutan pa-
sifler tutanndan fazla ise, aradaki fark kadar finansman açigi oldu-
gu gôrùlùr. Bu açiga neden olan aktif kalemlerin niteliklerine gôre 
finansman biçimleri saptanir (18). 

Tahminî bilânçolar, nakit bùtçelerinden daha geni§ bir kapsa-
ma sahip olup, tahakkuk esasina gôre hazirlanirlar(i9). Tahminî 
bilânço, temel bilânço kalemlerinin gelecekteki belli bir tarihte ha-
cimlerinin ne oldugunu saptar. Bu bakimdan bir içletmenin gelecek 
dônemlerdeki malî yapilannin saptanmasinda kullamlan en ônemli 
araci temsil etmektedir. 

Tahminî bilânço yônteminin mahzuru, sadece belirtilen tarih-
deki finansman gereksinmesini gôstermesidir(2o). 

(16) Ibid., s. 157. 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 59, 81. 

(17) W.C. Haseman, op. cit., s. 167. 
C.N. Hayhurst, op. cit., s. 347, 351. 
W.E. Mitchell, op. cit., s. 73. 

(18) R.W. Johnson, op. cit., s. 102, 103. 
H.G. Guthman ve H. Dougal, op. cit., s. 79. 
B.B. Howard ve M. Upton,.op. cit., s. 200, 221. 

(19) E.A. Helfert,  op. cit., s. 88. 
(20) P. Hunt, C.M. Williams ve G. Donaldson, op. cit., s. 160. 
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Igletmeler dinamik olduklarmdan, faaliyet donemi içinde fi-
nansman gereksinmelerinde biiyiik dalgalanmalar gôriiliir. Bu bakim-
dan tahminî bilânço, igletmeler için yaniltici olabilir. Igletme faa-
liyet donemi içinde finansman gereksinmelerinin en yiiksek oldugu 
tarihlerde giiç durumlarda kalabilir. 

Tahminî bilânçolarm hazirlanmasinda ùç yôntem uygulanabilir : 

1. Bùtçe yôntemi; 
2. Yùzde veya regyo yontemleri; 
3. Korrelasyon analizi yôntemi. 
Bunlardan birinci yôntemin kullanilmasi için saghkli igletme 

bùtçelerinin olmasi gerekir. Bunlardan da ancak igletme içi analist-
ler yararlanabilir. 

Diger iki yôntemde igletme satiglan ile bilânço kalemleri arasin-
da iligkiler kurularak tahminî bilânço saptanir. Bunun için de 
tahmine esas olacak dônemlerde igletme satiglannm bilinmesi gere-
kir. Satig hacmindeki degigikliklerin etkisi altinda olan bilânço ka-
lemleri gunlardir(2i) : Nakit, alacaklar, stok, sabit degerler, borçlar, 
vergiler, diger kisa vâdeli borçlar ve dagitilmamig kârlardir. 

1. Biitçe yôntemine gôre, tahminî  bilânçonun hazirlanmasi(22)  : 

Igletme bùtçelerinden yararlanarak tahminî bilânço hazirlanir. 
Igletme plânlarmi gôsteren bùtçelerden o dônemin sonundaki bilân-
ço kalemlerinin degerini veya bunlardan meydana gelen degigiklik-
leri çikarmak mùmkùndùr. Her bilânço kalemi bir veya birden faz-
la bùtçelerin incelenmesi sonucu elde edilir. 

Bilânço verileri, gu biçimde saptanmaktadir : 

Bilânçonun birinci kalemi olan nakit tutari nakit bùtçesinden, 
alacaklar tutari satig bùtçesinden, stoklar tutari satig, ùretim ve sa-
tmalma bùtçelerinden elde edilir. Sabit degerlerdeki degigiklikler 
tutari da sermaye bùtçesinden ahnir. Kisa vâdeli borçlann Ve borç 
senetlerinin degerinin saptanilmasinda da satinalma, sermaye ve 
nakit bùtçelerinden birlikte faydalanilir. Vergi ve gider tahakkuk-

(21) J. Fred Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 196. 
(22) P. Hunt, C.M. Williams ve H. Donaldson, op. cit., s. 158,-162. 

E.A. Helfert,  op. cit., s. 81-84, 86. 
N.W. Chamberlain, op. cit., s. 283, 284. 
W.C. Haseman, op. cit., s. 697, 700, 701. 
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lan da §u butçelerin yardimi ile saptamr: tjçilik bùtçesi, tahmini 
gelir tablosu. Uzun vâdeli borçlarla ilgili degerler nakit ve sermaye 
bûtçelerinden ve oz sermayedeki degi§iklikler de tahminî gelir ta-
blosu ile nakit butçesinden elde edilir. 

Çeçitli bùtçelerden elde edilen veriler yardimi ile hazirlanan 
tahminî bilânço i§letme plânlarinin uygunlugu konusunda son kont-
rolùn yapilmasina olanak verir(23). Plânlann aktif ve malî yapilar 
ùzeiindeki etkileri tahminî bilânçoda gôsterilir. Aktif ve malî yapi-
larda belli bir dengenin idamesi zorunludur Tahminî bilânço 
bôyle bir dengenin olmadigini gôsteriyorsa, igletme plânlari yeniden 
ele ahnmahdir. 

2. Yiizde  ve reçyoyôntemlerine gôre tahmini bilânçonun hazirlanmasi{24)  : 
Gelecek dônemdeki sati§ hacmi ile temel bilânço kalemleri ara-

sindaki ili§kileri esas alan yiizde yontemi, tahminî bilânçolarla ilgili 
geleneksel yôntemdir(25). Yùzde yontemi de ikiye ayrilir: 

1. Gùnliik satig yontemi ve 
2. Sati§ yuzdesi yontemi. 

Gùnlùk sati§ yontemi, sati§la ilgili bilânço kalemlerinin gùnlùk 
sati§ cinsinden ifade edilmesine dayanmaktadir. Bu yôntem belli bir 
i§ hacminde faaliyette bulunmak için, ilgili bilânço kalemlerinin 
gùnlùk satijlarin belli bir kat sayisi kadar artmasini gerektirdigi 
gerekçesine dayanir(26). Bunun için izlenen yôntem §udur(27): 
Tahminî bilânçonun hazirlanacagi dôneme baz alinan yilin sati§-
lan, 360 a bôlùnerek gùnlùk sati§lar bulunur. tkinci adimda, sati§lar-
la ilgili kalemler gùnlùk sati§lara bôlùnùr ve her kalem gùnlùk sati§ 
cinsinden ifade edilir. Uçùncù adimda ise, tahminî bilânçonun ha-
zirlanacagi dôneme ait gùnlùk sati§ tahmin edilir ve bu deger ile baz 
dôneminde gùnlùk sati§ cinsinden ifade edilen bilânço kalemleri 

(23) Ibid., s. 697. 
(24) J.F. Weston ve E. Brigham, op. cit., s. 186, 187, 268, 270. 

B.B. Howard ve M. Upton, op. cit, s. 184. 
W.E. Mitchell, op. cit., s. 77-80. 
H.G. Guthman ve H. Dougal, op. cit., s. 73, 74. 

(25) J. Fred Weston, "Forecasting Financial Requirements," Eléments  of  Financial  Ad-
ministration.  der., John L.O'Donnell ve Milton S. Goldberg, Columbus, Ohio, 
Charles E. Merrill Books, Inc., 1962, s. 161-163. 

(26) Ibid., s. 161. 
J. Fred Weston, op. cit., s. 154, 

(27) Ibid., s. 152, 153. 

1 



çarpilarak bilânçodaki ycrlerine konulur. Uzun vâdeli borçlar ile 
dagitilmami§ kârlar dijindaki ôz kaynaklar, baz yilindaki degerleri 
ile bilânçoya konurlar. Toplam aktiflerin toplam pasiflerden fazla 
olan kismi finansman gereksinmesini gôsterir. 

Gùnliik sati§ yôniemini sayisal ôrneklerle açikliyalim: "X" 
ijletmesinin, 1980 yili satî lan 180.000 liradir ve 1981 yilinda ise sa-
ti§larin 270.000 lira olacagi tahmin edilmi§tir. 1980 yilina ait bilân-
ço da ajagida verilmijtir. Bunlara dayanarak "X" i§letmesinin 
1981 yih tahmini bilânçosunu saptayahm. 

îlk adim olarak 1980 yihnin sati§ini 360'a bôlerek gùnliik satiçi 
buluruz. Bu da 500 liradir. 1980 yilina ait bilânçodaki uzun vâdeli 
borçlar ve ôz sermaye di§mdaki her kalemi 500'e bôlmek suretiyle 
gùnlùk sati§ cinsinden degerleri bulunur. 1981 satiçlari 360'a bôlûn-
dùgùxide bulunan 750 lirahk gùnlùk sati§ bu degerlerle çarpilir. 
Bôylece bulunan verilerle "X" iyletmesinin 1981 yilina ili§kin ajagi-
daki tahmini bilânçosu hazirlanir: 

"X" IÇLETMESi BtLANÇOSU 
(31 ARALIK  1980 - TL.) 

A k t i f Pas i f 

Kasa 2.500 
Alacaklar 20.000 
Stoklar 25.000 
Sabit degerler 30.000 

Ticarî borçlar 17.500 
Tahakkuklar 10.000 
Uzun vadeli borçlar 25.000 
Oz sermaye 25.000 

Toplam aktifler  77.500 Toplam pasif  1er 77.500 

Tahmini bilânçonun hazirlanmasinda, ôz sermaye toplam ola-
rak ele ahnmi§; ôrnegi basitlejtirmek için de dagitilmarm§ kârlardaki 
artijlar ihmal edilmî tir. Dagitilmami§ kârlardaki arti§i hesaplamak 
için vergilenmi§ net kârlann satijlara orani ile ôdenen temettùlerin 
vergilenmi§ net kârlara oranlarini bilmek gerekir(28). Tahmini bi-
lânço, "X" i§letmesinin 1981 yihndaki finansman gereksinmesinin 
25.000 lira oldugunu gôstermektedir. 

Son zamanlarda sati§ yùzdesi yontemi daha pratik gôrùldùgùnden 
gùnlùk sati§ yônteminden daha fazla ônem kazanmi§tir. Sa1i§ yùzdesi 
yônteminde, ijletme deneyimlerine ve analistinde yargilama yetene-
gine dayanarak sati§ hacmindeki degi§ikliklerin etkisi altinda olan 

(a8) Ibid., 3. 155. 
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"X" Içletmesi Tahminî Bilânçosu 
(31 Arahk 1980 - TL.) 

A k t i f P a s i f 

Kasa 3 75o Ticarî borçlar 26 250 
Alacaklar 30 000 Tahakkuklar 15 000 
Stoklar 37 500 Uzun vâdeli borçlar 25 000 
Sabit degerler 45 000 Oz sermaye 25 000 

Toplam pasifler 9 1 250 
Finansman ihtiyaci 25 000 

Toplam aktifler 116 250 Toplam pasifler 116 250 Toplam aktifler Toplam pasifler 

kalemlerin satijia iligkileri, yiizde cinsinden ifade edilir(29). Aktif ka-
lemlere iligkin yuzdeler toplami ile pasif kalemlere ili§kin yiizdeler top- , 
lami arasindaki fark saptanir. Bu farkin tahmin edilen salis tutari ile 
çarpimi, finansman gekeksinmelerini gôsterir. Kalemlere iliçkin yiiz-
deler sati§ tahmini ile çarpilarak bilânço kalemleri saptanir. Ornegin, 
bir içletmenin satiçlarla ilgili yùzdeleri, açagidaki gibi olsun: 

Sati§lardaki arti§ sonucu arti§ 
yùzdesi degerleriyle gerekli 

aktif  arti§lari 

Sati§ arti§i sonucu satiç yùzdesi 
degerleriyle iç kaynaklardan 
saglanan finansman  arti§lari 

Kasa 3 
Alacaklar 15 
Stoklar 20 
Sabit degerler 17 

T o p l a m 55 

Ticarî borçlar 18 
Tahakkuklar 3 
Diger kisa vâdeli borçlar 1 
Dagitilmami§ kârlar 3 

T o p l a m 25 

Satiç cinsinden aktif yùzdeleri, pasiflerden % 30 fazladir. Bunun 
anlami 100.000 lirahk bir satiç artijinda 30.000 liralik finansman 
açigi olacak; yani, 30.000 lirahk ek fon uzun vâdeli borçlar veya ser-
mayedeki artijlar yoluyla saglanacaktir. 

Temelde sati§ yùzdeleri yôntemi ile gùnlùk satiç yôntemi aym 
olmalanna kar§in, satiç yùzdesi yôntemi ek finansman gereksinmelerini 
daha açik bir biçimde gôsterir. Sati§ yùzdesi, finansman gereksinme-
lerinin ayhk ve diger kisa dônem tahminleri için en uygun yôntem-

(29) Ibid., s. 155, 156. 
H.G. Guthman ve H. Dougal, op. cit., s. 73. 
W.E. Mitchell, op. cit., s. 77, 78. 
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dir(3o). Diger yandan, standart regyolar yoluyla da tahminî bi-
lânçolann saptanmasi mûmkundùr(3i). Bunun için de igletmenin 
hangi sanayi kolunda çaligtigi hususu ile ilgili dônemdeki satig tu-
tanni bilmek yeterlidir. Bôylece bir igletmenin ait oldugu sanayi 
koluna mahsus agagidaki regyolanni uygulamak suretiyle tahminî 
bilânçosu kolaylikla elde edilir(32) : 

i. Oz sermaye dônûg hizi regyosu = 

2. Kisa vâdeli borçlann ôz sermayeye 
regyosu 

3. Toplam borçlann ôz sermayaye 
regyosu 

4. Carî regyo 

Net satiglar 
Oz sermaye 

Kisa vâdeli borçlar 
Ôz sermaye 

Toplam borçlar 
Ôz sermaye 

Dôner degerler 
Kisa vâdeli borçlar 

5. Stok dôniig hizi regyosu 

6. Ortalama tahsilât donemi 

Net satiglar 
Stok 

Alacaklar 
Giinliik satiglar 

Sabit degerler 
Oz sermaye 

7. Sabit degerlerin ôz sermayeye reg- = 
yosu 

Birinci regyoya, satiglar tutari yerlegtirilerek ôz sermaye topla-
mi §u biçimde bulunur: 

Net satiglar 
Oz sermaye = — — 

Oz sermaye dônùg hizi 
Oz sermaye miktan bulunduktan sonra ikinci, iiçiincii ve yedinci 
regyolar kullanilarak sirasi ile kisa vâdeli borçlar, toplam borçlar ve 
(30) J.F. Weston, op. cit., s. 156. 
(31) Ibid., s. 247, 248. 

B.B. Howard ve M. Upton, op. cit., s. 187. 
E.A. Helfert,  op. cit., s. 78, 79. 
J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 268-270. 

(32) Ibid., s. 268. 
J.F. Weston, op. cit., s. 247. 
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sabit degerler elde edilir. Bilinen bu kalemler ve sati§ tutari yardimi 
ile diger resyolar kullanilarak da bilânçonun ôteki kalemlerini bul-
mak miïmkun olur. Bu biçimde bulunacak degerler yardimi ile de 
tahminî bilânço hazirlanir. 

Tahminî bilânçolann, finansman reçyolarina dayanilarak hazir-
lanmasi yôntemine itiraz edilebilir(33). Çûnkù, sanayi normlan, orta-
lamalardan ibarettir. Bir i§letme ise, hacmi, faaliyette bulundugu 
yil sayisi, bùyùme oranlan ve diger faktôrler dolayisiyla, sanayi 
ortalamalarinin ùstùnde veya altinda yer alabilir. Bu durum, dogru 
olmakla beraber malî yonetici sanayi ortalamalarim bir bajlangiç 
noktasi olarak kullamr; ve isletmenin, bu ortalamalardan nerelerde 
ve niçin ayrildigini saptar. I§letmenin ortalamadan aynlmasi 
i§letme için iyi bir duruma i§aret olabilecegi gibi i§letmenin zayif 
oldugu hususuna da belirtebilir. Bu nedenleri saptayan malî yo-
netici, duzeltici ônlemleri zamaninda alabilecegi gibi, isletmeye 
yatinmda bulunanlann ve kredi verenlerin muhtemel sorunlanni 
da yamtlayabilir. 

. 3 . Korrelasyon  yôntemine gôre tahmini bilânçonun saptanmasi 

Tahminî bilânçonun hazirlanmasinda istatistik yôntemlerden de 
faydalamlmaktadir(34). Bunlardan en ônemlisi, korrelasyon analizi-
dir. Korrelasyon analizinin esasi, i§letme sati§lari ile satij seviyesinin 
etkisi altinda olan bilânço kalemleri arasinda ili§kilerin kurulma-
sidir. Korelasyon analizinden ekonomi ve sanayi seviyelerinde de ya-
rarlanilmaktadir. Bu yôntem, i§letmenin gelecek yillara ait sati§ hac-
minin saptanmasinda da kullamlir. Bunun için de i§letme sati§lari 
ile gayrisafi millî hasila veya sanayi satijlari arasindaki iligkiler esas 
almir(35). 

Korrelasyon analizinde, bilegik iligkiler, serpilme veya serpinti gra-
figinde (scatter diagram) gôsterilir(36). Burada satijlar bagimsiz degi§-
ken ve sati§larin etkisi altinda olan bilânço kalemleri de bagimb degi§-
ken olarak grafikte yer alir. Bagimsiz degi§ken X ekseninde; bagimh 
degi§ken de, Y ekseninde gôsterilir. Serpilme grafiginde ili§kileri 

(33) Ibid., s. 248. 
(34) J-F- Weston, op. cit., s. 166. 

E.A. Helfert,  op. cit., s. 79. 
(35) J-F- Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 193. 
(36) Ibid., s. 191. 

J.F. Weston "Forecasting Financial Requirements," op. cit., s. 167. 
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gôsteren dogru, grafik  çizme yôntemlerine dayanarak gôz karan ile 
çizilebilecegi gibi matematik islemlere dayanilarak da saptana-
bilir. Bu dogruya, en uygun dogru veya regresyon dogrusu denilir 
(37). Iligkileri gôsteren noktalarin çogu bu dogrunun ustunde veya 
yakinindadir. Bazi durumlarda dogrunun egri halini almasi da miïm-
kùndiir. 

Agagida "Kaiser Cernent and Gypsum Corporation"a ait 1961-
1965 yillan satiglan, alacaklari ve stoklan gôsterilmektedir(38) : 

Yillar Satiglar Alacaklar Stoklar 

1961 74-4 11.6 8.9 
1962 74-7 12.6 9-4 
^63 86.0 15-7 9.8 
1964 90-7 J5- 7 11.3 
!965 97-3 ! 5 - 2 J3 • 3 

Bu rakamlara dayanilarak §ekil : 3 ve 4 deki korrelasyon ge-
malari çizilmigtir. 1966 satigimn 99,7 milyon dolar olacagi tahmin 
edilmig(39); bu suretle, 1966 yili alacaklar ve stoklar tutarlari saptan-
migtir. Aym gekilde gemalar nakit, sabit degerler, ticarî borçlar, 
gider ve vergi tahakkuklan ile dagitilmamig kârlara ait kalemlerin 
saliglarla olan korelasyonlan için hazirlanir ve bu kalemlerin de tu-
tarlan saptanir. 1966 yili aktif  tutarlannin pasiflerden  fazla  olan 
kismi da finansman  açigmi gôsterir. 

Regresyon dogrusunun tahmini, matematik yoldan da yapila-
bilir. Bunun için de regresyon dogrusuna ait Y = a + b X denkle-
minin hesaplanmasi gerekir. Satiglar ve diger kalemlerin geçmig 
dônemlerdeki rakamlanndan yararlanarak denklemlerdeki ' a " ve 
"b" degerleri bulunur ve bunlar yardimi ile bilânçodaki her kalem 
için ayn ayn regresyon denklemleri saptanir. Bu denklemlere 
satig tahminlerinin uygulanmasi yoluyla da her kalemin degeri he-
saplanir (40). 

(37) J-F- Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 192. 
(38) Bu sayilar, milyon eklenmesiyle okunmalidir. Hesaplamalari kolaylajtirmak için 

sayilar yuvarlak haie konulmu^tur. Kaynak:  Kaiser Cernent and Gypsum Corpo-
ration, Annual Report, 1965, s. 22, - 24, 26. 

(39) Bu sayi adigeçen rapordan alinmami§tir. Yôntemi izah etmek amaciyla yapilmiç 
bir tahminden ibarettir. 

(40) J.W. Weston, "Forecasting Financial Requirements", op. cit., s. 167, 168. 
J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 203, 204. 

1 0 



I ! j 1 mm 
25 50 15 105 

tstçUr ( rsityw t) 
Sekil : 3 

Satiçlar ve Alacaklara ait Korrelasyon §emasi 

A 

satislar (milyon S ) 

Sekil : 4 
Satiçlar ve Stoklara ait Korrelasyon Semasi 



"Kaiser Cernent and Gypsum Corporation"a ait yukarida belir-
tilen sati§ ve alacaklar rakamlarim kullanarak §irketin alacaklanna 
mahsus regresyon denklemini ve 1966 yilina ait alacaklar tutanni 
saptayalim : 

X = Bagimsiz degî ken, 

Y = Bagimh degi§ken. 

Yillar X XY X 2 

1961 7 4 4 11 6 863.0 5 5 3 5 4 
1962 : 74 7 12 6 941.2 5 5 8 0 1 
1963 86 0 15 7 1 3 5 0 - 2 7 3 9 6 0 
! 9 6 4 9 0 7 14 7 1 3 3 3 - 3 822 5 
1965 97 3 ! 5 2 1478.9 9 4 6 7 3 

2 X = 423,1 2Y = 69,8 2XY = 5966,6 SX2 = 36205,3 
N = 5 X = 84,6 Y = 14 

Y = a + bX denklemindeki "a" ve "b" ye ait denklemler 
§unlardir (41): 

a = Y — bX 
_ N 2 XY — SXS Y 

N 2 X 2 — (EX)2. 
"b" e§itligine sati§lar ve alacaklar arasindaki ili§kiler ile ilgili 

olarak hesaplanan degerleri konur ve "b" bulunur. 
5(5966,6) — (423,1) (69,8) 

5(36205,3) — (423, i)2 b = 

b = 29833 — 29533 
181026,5—179013,6 

b = b = 0,14 2013 
'•b" nin degeri ile X ve Y nin aritmetik ortalamalarina ait degerleri 
'"a" e§itligini konarak, "a" nin degeri bulunur. 

a = 14 (0,14) (84,6) 
a = 14 — 11,8 a = 2,2 

(41) Ibid., s. 203. 

142 
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"a" ve i£b" degerleri regresyon denklemine konarak sirketin alacak-
larina ait regresyon denklemi saptanir: 

Y = 2,2 + 0,14 X 
Bu denkleme gelecek yillara ait sati§ degeri uygulanarak da ilgili 

donemin alacaklar tutan bulunur. Hesaplamalara esas olan çirketin 
[966 yili sati§ tahmini 99,7 milyon dolardan ibaret bulunduguna gôre 
[966 yili alacaklar tutan, §u biçimde hesaplanir: 

Y = 2,2 + 0,14 X 
Y = 2,2 + 0,14 (99,7) 
Y = 16, i milyon dclar. 
Uygulamada bu hesaplamalar, bilgisayarlar yardimi ile yapil-

maktadir(42). Tahminleri daha anlamh haie getirmek için tahmin-
lere ait standart hatalar ve regresyon katsayilan hesaplanmakta; 
"korrelr.syon katsayilanmn kritik degerlerine" ait istatistikî tablolar 
yardimi ile de tahmin edilen kaleme ait tutarlann hangi degerler a-
rasinda yer alacagi saptanmaktadir(43). 

Korrelasyon analizi yôntemi finansman gereksinmelerinin sap-
tanmasinda içletmeler tarafmdan kullanilmaktadir. Gerçek ili.fkileri 
gôsterdiginden sati§ yùzdesi yônteminden ùstùndur. Yapilan araçtir-
malar da bu hususa içaret etmckte; korrelasyon analizi yôntemine 
dayanan tahminlerin genellikle % 5 kadar bir hatâ payi tasidigiru 
gôstermektedir (44). 

Bu yôntemin diger ùstùn bir yani da beç ve on yil gibi uzun 
dônemler için de tahminlerin yapilmasina olanak vermesidir(45). 

Korrelasyon analizi yôntemi, genel iligkileie dayanan gerçek 
durumlari gôsterir. Bu yôntem yardimi ile içletme malî yôneticileri, 
içletmenin ôzel durumlanni gôzônùnde bulundurarak ve yargilama 
yeteneginden yararlanarak analizin gôsterdigi miktarlar ùzerinde ge-
rekli dùzeltmeyi yapar ve çok daha saglikli tahminlere ulaçir. 

(42) Ibid., s. 203. 
(43) Ibid., s. 203, 204. 
(44) Ibid., s. 198. 

F.J. Weston, "Forecasting Financial Requirements", op. cit., s. 170. 
(45) Ibid., s. 170. 

J.F. Weston ve E.E. Brigham, op. cit., s. 199. 
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B E § î N C i B Ô L Ù M 

MALÎ ANALÎZLE ÏLGlLt TARtHÇE VE DENEMELER 

Mali analizle ilgili tarihçe, Amcrika Birlejik Devletleri ve Tùr-
kiye için ayri ayn ele almacaktir. Mali analiz tekniklerinin uygulan-
masini belirten iki deneme de bu bôlùmde yer almaktadir. Amerika 
Birleçik Devletlerine ait bir Çimento Çirketinin verilerine dayana-
rak yapilan analizde sadece, 1965 yili esas alinarak bir statik analiz 
denemesi yapilmijtir. Tùrkiye Çimento Sanayii T.A.§. topluluguna 
ait mali analiz denemesi ise, ùç yili kapsayan bir dinamik analiz 
ôrnegidir. 

Kl SI M: I 

AMERÎKA BÎRLESiK DEVLETLERi'NDE MALI ANALtZ 
TARtHÇESÎ VE MALI ANALtZLE iLGtLl BlR DENEME 

A. MALI ANALtZ TARtHÇESÎ 

Mali analiz ilk olarak kredi analizi biçiminde bankerler tarafin-
dan yapilmiçtir. 19 ncu yùzyilin son yillarinda bankalar, kredi tale-
binde bulunan mù§terilerinden mali durum tablolanni talep etmege 
ba§lami§lardir. Malî tablolann kredi amaçlan için geni§ ôlçude kul-
landmasi, 9 §ubat 1895 den itibaren ba§lar(i). Bu tarihte "New 
York State Bankers' Association" bir kararname yayinlayarak, kredi 
talep edenlerden imzali mali durum tablolarimn istenmesi ko§ulunu 
koymuçtur. Bu hùkùm bankacdik sahasinda taninmi§ birçok kim-
seler tarafindan da desteklenmi§tir. Bunlann bâ inda James G. Ca-
non gelir. James G. Canon, tuccara verilecek kredinin odeme gùcù-
nù esas alarak tayin edilmesini ve tùccarlann, bu hususla ilgili ve-

(1) J.N. Myer, op. cit., s. 6. 
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rileri, mali durum tablolan biçiminde bankaya vermelerinin gerek-
tigini belirtmigtir. James Canon, bankalarin, ancak bu tablolarn 
analiz ettikten sonradir ki kredi hususunda bir karar verebilecekleri 
hususuna igaret etmekle beraber, uygulanacak analiz yontemleri 
konusunda bir açiklama yapmamig; ancak 1900 yihnda mali tablo-
lann mukayesesi için bir formuler vermigtir. Bôylece James G. Ca-
non bu formuler yardimile, bilânçolan birbirine dikey sùtunlarda 
gôstererek mali analizde mukayeseli tablo teknigini kullanan ilk 
analist olmugtur(2). 

Yine, 1900 yilinda, "New York State Bankers' Association", 
kredi talebinde bulunulmak uzere ve bilânço ile ilgili sûtunlari da 
kapsayan standart bir formuler yayinlamigtir. Bankalarin, bu ta-
rihten itibaren kredi talebinde bulunanlardan bilânçolanni talep 
ettikleri kesin olarak bilinmekle beraber, analiz usulleri hakkmda 
hiçbir bilgi yoktur(4). Biiyiik bir tahminle kredi talebiyle ilgili bel-
geler arasinda bilânçonun olup olmadigi kontrol ediliyor, yoksa 
bu belge de tamamlatilip, digerleri ile birlikte dosyalaniyordu. 
Bunun da nedeni, o tarihlerdeki bilânçolann analiz amaçlariyla 
hazirlanmamig olmasidir(5). 1906 yilina kadar Canon'un ônerdigi 
bu teknikte çok az bir geligme olmugtur. 1906 yilindan ilk ola-
rak Charles W. Reihl "Crédit Department of a Bank" adli makale-
sinde mukayeseli bir tablo formiileri yaymlanmig; 1906 ile 1923 yil-
lan arasinda mukayeseli tablo tekniginde ahenkli geligmeler gôriil-
mugtiïr(6). 

Regyo analizi de ilk olarak kredi analizlerinde kullanilmigtir. 
1908 yilinda William M. Rosendale "Crédit Department Method" 
adli makalesinde, kredi bakimmdan saglikli kararlar verirken, li-
kidite regyosu olarak adlandirilan carî regyonun 2,5:1 olmasinin uy-
gun olacagmi belirtmigtir(7). Carî regyo, uzun mûddet kredi ana-
lizlerinde kullanilan tek olçù olmugtur. 

Fon tablosu ise, 1908 yihnda "Where-got, where-gone state-
ment" olarak William Morse Cole tarafindan ônerilmigtir. Ayni 

(2) Ibid., s. 7. 
(3) Ibid., s. 7. 
(4) J.N. Myer, op. cit., s. 7. 
(5) Ibid., s. 58. 
(6) R.A. Foulke, op. cit., s. 446. 
(7) D.A. Corbin, op. cit., s. 389. 
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yazar bir miiddet sonra tablonun adini "Summary of Balance Sheet 
Changes" olarak degi5tirmi§tir(8). 

Yatirim analizlerine de 1908 lerde ba§lanildigi gôriilmektedir 
(9). Ôzellikle, ilk analizler demiryollarma ait mali raporlarla ilgili 
olarak yapilmigtir. 1900 yilinda Thomas F. Woodlock tarafindan ya-
ymlanan "The Anatomy of a Railroad Report" adli rapor, bu ko-
nuda bir klâsik metin olarak kabul edilmektedir(io). Bu kiiçtik e-
ser, modem analitik yôntemlerin ôncùlùgùnù yapmigtir. Burada ya-
zar, mali durum ve kârlihkla ilgili bir kaç rejyo da vermiçtir. 1906 
da ise John Mody "The Art of Wall Investing" adh eserini yayin-
lami§tir(i 1). Bu eser, yatirim analizlerinde birinci adimin kazanç 
gùcùnun; ikinci adimin da mali durumun incelenmesi olduguna 
ijaret etmigtir. Yatirim analizleri konusunda ônemli bir diger eser 
de, 1908 yilinda Lawrence Chamberlain tarafindan "The Princip-
es of Bond Investment" adi ile yayinlanmigtir(i2). Chamberlain, 
Woodlock tarafindan ônerilen kârlihk rejyolanni geli§tirdigi gibi, 
mali analizde dikey yùzdeler diye taninan teknigi de bu eser ile or-
taya koymu§tur. 

Kredi analizinde ise, 1913 e kadar carî re§yo, karar verme ôl-
çùsù olarak tek bajina kullanilmi§ ve bu tarihte carî rejyonun tek 
ba§ina kullamlmasina kar§i itirazlar ba§lami§tir. Aym yilda T.B. 
Snyder, carî rejyonun yaninda dôner dcgerleri meydana getiren 
kalemlerin nitelikleri ile ilgili hususlann da kredi verilirken gôz-
ônùnde bulundurulmasina igaret etmi§tir(i3). . 

1914 yilinda Fédéral Reserve Sisteminin kurulmasi, kredi ana-
lizlerinde mali tablolann kullanilmasi zorunlugunu yaratmi§tir(i4). 
Çùnkù, Fédéral Reserve Board, 15 Ocak 1915 den itibaren mali 
raporlanni da birlikte sunmayan girketlerin senetlerinin iskontaya 
kabul edilmemesini ùye bankalara bildirmiçtir. 

Re§yo analizlerinin gelijmesinde Alexander Wall, Raymond 
W. Duning, James H. Bliss ve Roy A. Foulke ônderlik yapmi§lar-

(8) Ibid s. 398 
(9) J.N. Myer., op. cit., s. 7. 
(10) Ibid., s. 7. 
(11) Ibid., s. 8. 
(ia) Ibid., s. 8. 
(13) Ibid., s. 9. 
(14) Ibid., s. 10. 

R.A. Foulke, op. cit., 620, 621, 622. 
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dir( 15). Bundan ba§ka "Robert Morris Associates", "The Ameri-
can Bankers Association" ve "Dun and Bradstreet" gibi birlik ve 
jirketlerin, reçyolarin geliçtirilmesindeki katkdan da ônemlidir(i6). 
1919 ydinda Alexander Wall "Study of Crédit Barometrics" adh bir 
makale yazarak kredi analizlerinin sadece carî re§yoya dayandiril-
masim ele§tirmi§; ve re§yo sistemini bir bùtùn olarak ortaya koy-
mu§tur. Alexander Wall'in tek ba§ina ve sonra Raymond W. Dun-
ning'le birlikte yazdigi eserlerde 10 yeni reçyo geli§tirdigi gôrùlmek-
tedir(i7). James H. Bliss ise, 1923 ydinda yayinladigi "Financial 
and Operating Ratios in Management" adh kitabinda ilk olarak 
standart re§yolarm ônemi ùzerinde durmu§tur(i8). 

1945 ydinda yayinlanan "Practical Financial statement A-
nalysis" adh kitabin yazan Roy A. Foulke, "Dun ve Bradstreet"in 
yukan seviyedeki yôneticilerinden biri olarak, 1931 yihndan beri 
yayinlanmakta olan sanayi standart reçyolannin geliçtirilmesinde 
ônemli bir roi oynamaktadir(ig). 

Alexander Wall ve James H. Bliss'in katkdan, reçyo analizini 
birden, çok me§hur etmiç ve içletmelerin baçansini ôlçen yegâne 
araçlar olarak kabul edilmelerine neden olmuçtur. Bu durum, birçok 
yanliç kararlar ahnmasma yol açtJgmdan yazarlar re§yo analizinin 
simrlanni belirtme geregini duymu§lardir(2o). Buna ragmen, 
1925 yihna kadar reçyolarla ilgili ciddî bir eleçtiri yapilmamiçtir. 
Aym yilda Stephan Gilman, reçyolann bilânço ili§kileri hakkinda 
geni§ bir gôruj saglamadiklanni ve rejyodaki degiçikliklerin, re§yo-
yu meydana getiren pay ve pavdada yer alan kalemlerdeki degijik-
ligin i§igi altinda incelenmesi gerektigini belirtmi§tir(2i). Gilman, 
reçyolardan daha ùstùn bir teknik olarak trend yùzdelerini ôner-

(15) R. Sanzo, op. cit., s. vi. 
(16) Ibid., s. vi. 

Business and Defense  Services Administration, op. cit., s. 2, 3. 
(17) R. Sanzo, op. cit., s. II, VI. 

J.N. Myer, op. cit., s. II. 
(18) Ibid., s. 12. 

R. Sanzo, op. cit., s. III, VI. 
(19) Ibid., s. III, VI. 

R.W. Johnson, op. cit., s. 61. 
(20) J.N. Myer, op. cit., s. 11. 
(21) Ibid., s. 11. 
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mi§, trend yùzdelerine dayanan analizlerin, ijletmelerin gôsterdi-
gi geli§meler hakkmda daha geni§ bilgiler verdigini ileri sùrmùjtiir 
(22). 

Raporlann geni§ ôlçiide kullanilmasi, daha iistùn nitelikler ta-
§iyan tablolann gelijtirilmesinde de roi oynami§tir. 1918 yilinda "Fé-
déral Reserve Board", "Approved Methods for the Preparaticn of 
Balance Sheet Statement" adh bir biilten yayinlami§(23) ; bu bùlten-
de, bilânço ile gelir tablosu için standart formulerler, kontrol yôn-
temleri ile rapor ilkeleri yer almi§tir. Bùlten, 1929 da duzeltilip, 
yeniden yayinlanmasi için Amerikan Yeminli Hesap Uzmanlan 
Dernegine verilmi§tir. O tarihten beri de Dernek, bu bulteni çe§itli 
adlar altinda ve birçok kez yayinlami§tir(24). Dernek rapor sis-
teminin geli§tirilmesi konusunda sùrekli olarak faaliyetlerde bu-
lunmakta; kredi ve yatirim analistleri ile muhasebeciler arasmda 
gerekli i§birligini saglamak için rapor sisteminin geli§tirilmesine ça-
li§maktadir(25). 

Amerikan Muhasebe Dernegi de (American Accounting Asso-
ciation) 1936 da yayinladigi "Accounting Concepts and Standards 
Underlying Corporate Financial Statements" adh çah§ma ile rapor 
sisteminin geli§tirilmesi konusunda ônemli katkilarda bulunmu§tur. 
Bu bùlten 1936 dan beri dùzeltmeler yapilarak birkaç kez yayin-

lanmi§tir(26). 

1925 yilina kadar malî rapor sisteminde ônemli gelijmeler ol-
masina ragmen, hazirlanan raporlar çirketlerin, mali durumlari ve 
faaliyet sonuçlan hakkmda tam bilgi vermemekte idi. Çùnkù, i§let-
meler, faaliyetlerine ait ônemli bilgilerin rakiplerinden gizlenmesi 
gerektigi tezini savunuyorlardi(27). Bu da mali raporlara dayanila-
rak yapilan mali analizlerin degerlerini geni§ ôlçùde azaltiyordu. 
Eylùl 1926 da W.Z. Ripley bu hususta "Atlantic Monthly"da geni§ 
yankilar yaratan "Stop, Look, Listen" adli makaleyi yayinladi(28). 

(22) Ibid., s. 12. 
(23) Ibid., s. 59 

R.A. Foulke, op. cit., s. 620. 
(24) Ibid., s. 620, - 622. 
(25) J.N. Myer, op. cit., s. 59. 
(26) Ibid., s. 59. 

R.A. Foulke, op. cit., s. 623, 624. 
(27) J.N. Myer, op. cit., s. 60. 
(28) Ibid., s. 60. 
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Anonim girketlerin ortaklar için hazxrladiklan raporlarda kul-
landiklan taktikleri açikladi ve mali raporlarda açiklamalarin dog-
ru olarak yapilmasini saglayacak Fédéral Devlete ait bir organin 
kurulmasim ônerdi (29). 1929 depresyonuda bu gôruge yardim et-
tiginden 1934 yilinda "Securities and Exchange Commission" ku-
ruldu(3o). 1933 ve 1934 tarihli "Securities" kanunlanni yurûten ko-
misyon, kamu hiikumlerine uygun olarak, piyasada pay senetleri 
ve tahvilleri satilan girketlerden yilhk raporlar talep etmektedir. 
Komisyon aynca, mali tablolann biçim ve kapsami ile ilgili olarak 
igletmelerin gôzônùnde bulunduracagi hususlari gôsteren "S-X" yô-
netmeligini de yayinlamigtir(3i). Bu komisyonun kurulmasindan 
sonra yatirim analizlerinde onemli geligmeler olmugtur. 

Mali analizin bugiinkù sorunu ise, muhasebe sistemlerinin 
tekdùzen olmamasi ; ve mali raporlann mukayeseye elverigli bu-
lunmamasidir. Belli bir ôlçûde muhasebe sisteminde tekdùzenligin 
saglanmasi ùzerinde durulmakta ve aym sanayi kolundaki igletme-
lerin mali rapor sistemlerindeki gereksiz farklihklann kaldirilma-
sma ônemle igaret edilmektedir(32). Farkh muhasebe yôntem ve usul-
lerinin aym niteliklere sahip igletmeler tarafindan kullanilmasi ya-
tirim analistlerini yanilttigindan, bu analiz sonuçlanna dayanila-
rak yapilan sayisiz yatirimlar sonucu, yatirim sahiplerinin sermaye-
si, dolayisiyle ulusal sermaye verimsiz bir biçimde kullanilmakta ; ser-
maye artiglarina engel olunulmaktadir(33). Bunun için de mali 
analistler, muhasebeciler ve "SEC" arasinda yakin bir igbirliginin 
yaratilmasi geregi ùzerinde durulmaktadir (34). 

Bugun mali analiz bir meslek haline gelmigtir. Mali analistler 
Federasyonunun (The Financial Analyst Fédération) 36 ùye derne-
gi ve 9.000 ùyesi vardir. Federasyon, Yeminli Mali Analistler Ens-
titusùnù (The Institute of Chartered Financial Analyst) kurmug-
tur(35). Meslegin geligtirilmesinden sorumlu olan Enstitu, mali 

(29) John N. Myer, op. cit., s. 60. 
(30) Ibid., s. 60, 61. 

R.A. Foulke, op. cit., s. 625, 626. 
(31) Ibid., s. 61. 

R.A. Foulke, op. cit., s. 626. 
(32) Manuel F. Cohen, op. cit., s. 58, 59. 
(33) Richard D. Bradish, op. cit., s. 757, 758. 
(34) Manuel F. Cohen, op. cit., s. 57. 
(35) P.E. Albrecht, op. cit., s. 19. 
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analist olarak çah§acaklarm sinavlarini yapmak yetki ve gôrevine 
sahiptir. 

B. MALI ANALlZLE iLGtLl BIR DENEME 

"Idéal Cernent Company"e ait bir statik mali analiz denemesi 
yapilmig; bunun için de §irketin 1965 ydina ait yillik raporundan 
yararlanilmi§tir(36). "Idéal" çimento §irketinin merkezi Denver'-
de olup, 17 eyalette bir veya birden fazla çimento fabrikasi, çimento 
terminali ve sati§ mùesseseleri bulunmaktadir. Bu §irketin çimento 
sanayi diginda çe§itli i§ kollannda da faaliyetleri vardir. 

Tablo: X X deki §irketin konsolide bilânçosunun, son iki sùtu-
nunda gôriilen dikey yùzdeler yardimi ile analizi §u biçimdedir: §ir-
ketin toplam aktiflerinin degeri 185.794.552 dolardir. Bunun % 16, 90 1 
dôner degerlere ve % 83,10 u da uzun vâdeli aktiflere ayrilmi§-
tir. Bunlann finansmamnin % 24,48 i yabanci kaynaklardan ve 
% 75j52 si de ôz kaynaklardan saglanmigtir. Toplam aktiflere gô-
re bireysel aktif kalemleri arasinda da en bùyùk yatinmin % 80,10 
orani ile sabit degerlere ait oldugu gôrùlmektedir. Finansman, kay-
naklan arasinda en ônemli yere ôdenmig sermaye sahip olup, dagi-
tilmamig kârlarla birlikte, toplam finansmanm dôrtte ùçùnù sag-
lamaktadir. Bu yùzdeleri, Tablo: XXI deki çimento sanayii ile il-
gili olarak hesaplanan standart dikey yùzdelerle kar§ila§tiracak o-
lursak, "Idéal" çimento §irketinin, sanayi ortalamalannin ùstùnde 
yer aldigi saptanir(37). Standart dikey yùzdelere gôre toplam kay-
naklann % 64,1 i ôz kaynaklardan ve % 35.9 u ise, uzun vâdeli 
borçlardan saglanmigtir. §irket için bu oranlarin sirasile % 75,52 
ve % 24,48 olmasi §irketin borç baskisi altinda olmadigina içaret 
etmektedir. Buna kar§ilik isletmenin dôner degerleri Sanayi stan-
dartlanna gôre % 9 az; sabit degerleri ise, % 10 kadar fazladir. Bu 
da isletmenin çok sayida fabrika ve tesislere sahip olmasi ile yillik 
raporda açiklanan yeni fabrikalar ve bir çok tesislerin yerilenmesi 
için son yillarda yapilan sermaye yatirimlarindan ileri gelmektedir. 

(36) Idéal Cernent Company, Annual Report, 1965, s. 3. 

(37) Çimento sanayiine ait Sanayii standart re§yo ve yùzdeleri mevcut literaturden sag-
lamlamadigindan a§agidaki çimento §irketlerinin 1965 yili yilhk raporlanndaki ve-
riler yardimi ile tablo: XXI deki standart yùzdeler ile tablo: XXIII deki standart 
re§yolar hesaplanmi§tir : Kaiser Cernent and Gypsum Corporation, Lehigh Portland 
Cernent Company, American Cernent Corporation, Medusa Portland Cernent 
Company, Sogemine Limited, Lone Star Cernent Corporation, National Gypsum 
Company, Idéal Cément Company, Marquette Cernent Manufacturing  Company. 
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TABLO XX 

«iDEAL CEMENT COMPANY "NÎN KONSOLiDE BÎLÂNÇOSU 
(31 ARALIK  1965) 

A K T I F L E R 
1965 $ 

Grup 
toplamlarina 
gôre yiizdeler 

Genel 
toplamlara 
gôre yiizdeler 

I. DÔNER DEÛERLER 
A. Kasa 
B. Alacaklar (net) 
C. Stoklar 
D. Gelecek aylara ait giderler 

8.063.483 
12.617.166 
10.324.897 

384-57I 

25.68 
40.20 
32.89 

1.23 

4-34 
6-79 
5-56 
0.21 

Doner degerler toplami 31.390.117 100.— 16.90 

II. UZUN VÂDELI AKTÎFLER 
A. Yatinmlar 
B. Sabit degerler (net) 
C. Diger uzun V. aktifler 
Uzun vâdeli aktifler  toplami 

Aktifler  genel toplami 

P A S I F L E R 
I. KISA VÂDELI BORÇLAR 

A. Borç senetleri 
B. Gider tahakkuklari 
C. Vergi tahakkuklari 

Kisa vadeli borçlar toplami 

II. UZUN VÂDELi BORÇLAR 
A. Borç senetleri 

B. Diger borçlar 

Uzun vâdeli borçlar toplami 

Borçlar toplami 

III. OZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilmami§ kârlar 

Oz sermaye toplami 

Pasifler  genel toplami 

4.891.125 
148.820.853 

692 457 

4.19 
96.43 
0.38 

2.63 
80.10 

°-37 

II. UZUN VÂDELI AKTÎFLER 
A. Yatinmlar 
B. Sabit degerler (net) 
C. Diger uzun V. aktifler 
Uzun vâdeli aktifler  toplami 

Aktifler  genel toplami 

P A S I F L E R 
I. KISA VÂDELI BORÇLAR 

A. Borç senetleri 
B. Gider tahakkuklari 
C. Vergi tahakkuklari 

Kisa vadeli borçlar toplami 

II. UZUN VÂDELi BORÇLAR 
A. Borç senetleri 

B. Diger borçlar 

Uzun vâdeli borçlar toplami 

Borçlar toplami 

III. OZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilmami§ kârlar 

Oz sermaye toplami 

Pasifler  genel toplami 

154.404.435 100.— 83.10 

II. UZUN VÂDELI AKTÎFLER 
A. Yatinmlar 
B. Sabit degerler (net) 
C. Diger uzun V. aktifler 
Uzun vâdeli aktifler  toplami 

Aktifler  genel toplami 

P A S I F L E R 
I. KISA VÂDELI BORÇLAR 

A. Borç senetleri 
B. Gider tahakkuklari 
C. Vergi tahakkuklari 

Kisa vadeli borçlar toplami 

II. UZUN VÂDELi BORÇLAR 
A. Borç senetleri 

B. Diger borçlar 

Uzun vâdeli borçlar toplami 

Borçlar toplami 

III. OZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilmami§ kârlar 

Oz sermaye toplami 

Pasifler  genel toplami 

185.794.563 100.— 

II. UZUN VÂDELI AKTÎFLER 
A. Yatinmlar 
B. Sabit degerler (net) 
C. Diger uzun V. aktifler 
Uzun vâdeli aktifler  toplami 

Aktifler  genel toplami 

P A S I F L E R 
I. KISA VÂDELI BORÇLAR 

A. Borç senetleri 
B. Gider tahakkuklari 
C. Vergi tahakkuklari 

Kisa vadeli borçlar toplami 

II. UZUN VÂDELi BORÇLAR 
A. Borç senetleri 

B. Diger borçlar 

Uzun vâdeli borçlar toplami 

Borçlar toplami 

III. OZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilmami§ kârlar 

Oz sermaye toplami 

Pasifler  genel toplami 

2.800.000 
6.584.721 
2.010.223 

24-57 
57-79 
17.64 

1 - 5 1 

3-54 
1.08 

II. UZUN VÂDELI AKTÎFLER 
A. Yatinmlar 
B. Sabit degerler (net) 
C. Diger uzun V. aktifler 
Uzun vâdeli aktifler  toplami 

Aktifler  genel toplami 

P A S I F L E R 
I. KISA VÂDELI BORÇLAR 

A. Borç senetleri 
B. Gider tahakkuklari 
C. Vergi tahakkuklari 

Kisa vadeli borçlar toplami 

II. UZUN VÂDELi BORÇLAR 
A. Borç senetleri 

B. Diger borçlar 

Uzun vâdeli borçlar toplami 

Borçlar toplami 

III. OZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilmami§ kârlar 

Oz sermaye toplami 

Pasifler  genel toplami 

n-394-944 100.— 6.13 

II. UZUN VÂDELI AKTÎFLER 
A. Yatinmlar 
B. Sabit degerler (net) 
C. Diger uzun V. aktifler 
Uzun vâdeli aktifler  toplami 

Aktifler  genel toplami 

P A S I F L E R 
I. KISA VÂDELI BORÇLAR 

A. Borç senetleri 
B. Gider tahakkuklari 
C. Vergi tahakkuklari 

Kisa vadeli borçlar toplami 

II. UZUN VÂDELi BORÇLAR 
A. Borç senetleri 

B. Diger borçlar 

Uzun vâdeli borçlar toplami 

Borçlar toplami 

III. OZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilmami§ kârlar 

Oz sermaye toplami 

Pasifler  genel toplami 

32.750.000 
1.345.000 

96.06 
3-95 

17.62 
0-73 

II. UZUN VÂDELI AKTÎFLER 
A. Yatinmlar 
B. Sabit degerler (net) 
C. Diger uzun V. aktifler 
Uzun vâdeli aktifler  toplami 

Aktifler  genel toplami 

P A S I F L E R 
I. KISA VÂDELI BORÇLAR 

A. Borç senetleri 
B. Gider tahakkuklari 
C. Vergi tahakkuklari 

Kisa vadeli borçlar toplami 

II. UZUN VÂDELi BORÇLAR 
A. Borç senetleri 

B. Diger borçlar 

Uzun vâdeli borçlar toplami 

Borçlar toplami 

III. OZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilmami§ kârlar 

Oz sermaye toplami 

Pasifler  genel toplami 

34.095.000 100.— 18.35 

II. UZUN VÂDELI AKTÎFLER 
A. Yatinmlar 
B. Sabit degerler (net) 
C. Diger uzun V. aktifler 
Uzun vâdeli aktifler  toplami 

Aktifler  genel toplami 

P A S I F L E R 
I. KISA VÂDELI BORÇLAR 

A. Borç senetleri 
B. Gider tahakkuklari 
C. Vergi tahakkuklari 

Kisa vadeli borçlar toplami 

II. UZUN VÂDELi BORÇLAR 
A. Borç senetleri 

B. Diger borçlar 

Uzun vâdeli borçlar toplami 

Borçlar toplami 

III. OZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilmami§ kârlar 

Oz sermaye toplami 

Pasifler  genel toplami 

45.489.944 24.48 

II. UZUN VÂDELI AKTÎFLER 
A. Yatinmlar 
B. Sabit degerler (net) 
C. Diger uzun V. aktifler 
Uzun vâdeli aktifler  toplami 

Aktifler  genel toplami 

P A S I F L E R 
I. KISA VÂDELI BORÇLAR 

A. Borç senetleri 
B. Gider tahakkuklari 
C. Vergi tahakkuklari 

Kisa vadeli borçlar toplami 

II. UZUN VÂDELi BORÇLAR 
A. Borç senetleri 

B. Diger borçlar 

Uzun vâdeli borçlar toplami 

Borçlar toplami 

III. OZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilmami§ kârlar 

Oz sermaye toplami 

Pasifler  genel toplami 

76.593-966 

63.710.642 

54-59 

45.41 

4 1 -23 

34-29 

II. UZUN VÂDELI AKTÎFLER 
A. Yatinmlar 
B. Sabit degerler (net) 
C. Diger uzun V. aktifler 
Uzun vâdeli aktifler  toplami 

Aktifler  genel toplami 

P A S I F L E R 
I. KISA VÂDELI BORÇLAR 

A. Borç senetleri 
B. Gider tahakkuklari 
C. Vergi tahakkuklari 

Kisa vadeli borçlar toplami 

II. UZUN VÂDELi BORÇLAR 
A. Borç senetleri 

B. Diger borçlar 

Uzun vâdeli borçlar toplami 

Borçlar toplami 

III. OZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilmami§ kârlar 

Oz sermaye toplami 

Pasifler  genel toplami 

140.304.608 100.— 75-52 

II. UZUN VÂDELI AKTÎFLER 
A. Yatinmlar 
B. Sabit degerler (net) 
C. Diger uzun V. aktifler 
Uzun vâdeli aktifler  toplami 

Aktifler  genel toplami 

P A S I F L E R 
I. KISA VÂDELI BORÇLAR 

A. Borç senetleri 
B. Gider tahakkuklari 
C. Vergi tahakkuklari 

Kisa vadeli borçlar toplami 

II. UZUN VÂDELi BORÇLAR 
A. Borç senetleri 

B. Diger borçlar 

Uzun vâdeli borçlar toplami 

Borçlar toplami 

III. OZ SERMAYE 
A. Sermaye 

B. Dagitilmami§ kârlar 

Oz sermaye toplami 

Pasifler  genel toplami 
I85-794-552 100.— 

Çirket bilânçosunun grup toplamlarina gôre yuzdelerinin in-
celenmesi, doner degerlerin % 40,30 sinin alacaklara ve % 32,89 u-
nun ise stoklara yatirildigini gôsterir. Standartlar ise bu iki kalem 
için genel toplamlara gôre mevcuttur. Bu standartlarla çirkete ait 
fiilî yiizdeler kar§ila§tirilinca, bu iki kaleme yapilan yatinmlann sa-
nayi ortalamalannin biraz altinda oldugu gôriilùr. Borçlann ince-
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lenmesi, hem kisa vâdeli borçlann, hem uzun vâdeli borçlann sa-
nayi standart yùzdelerinin altinda oldugunu belirtmektedir. Ozel-
likle kisa vâdeli borçlarda durum, sanayi standartlarmm iiçte ikisi 
kadardir. Bilânçonun dikey yiizde teknikleri ile analizi §irketin sag-
lam bir mali yapiya sahip oldugunu, son yillann biiyiik olçiideki 
yatirimlarina ragmen ônemli miktarda borçlanmaya gitmedigini 
gôstermektedir. Buna kar§ihk dôner degerlerin ve kisa vâdeli borç-
lann genel toplamlar içinde uygun dengeyi saglayacak oranlara çi-
karilmasi, §irket faaliyederinin yùrùtûlmesinde kolayhklar saglar. 

TABLO XXI 

ÇlMENTO SANAYliNE  AiT STANDART  DlKEY  YÙZDELER 

A k t i f l e r % 
Alacaklar 6.7 
Stoklar 7.6 
Dôner degerler 25-9 
Sabit degerler 69-9 

Aktifler  Genel Toplami 100.— 

P a s i f l e r 

Kisa vâdeli borçlar 9-6 
Uzun vâdeli borçlar 26.3 
Borçlar Toplami 35-9 
Oz Sermaye 

l 
64.1 

Pasifler  Genel Toplami 100.— 

Net Satiçlar 100.— 

Satiçlann maliyeti 73-57 
Gayrisafi  sati§ kâri 26.43 
Genel idare ve sati? giderleri 9-31 
Faaliyet kâri 13.80 
Net kâr 8-79 

Tablo: XXII deki §irketin konsolide gelir tablosunun da 
dikey yùzdeler yardimi ile analizi, §u sonuçlari ortaya koyar: 1965 
yihnda §irket, sati§lannin % 12.13 u kadar net kâr elde etmi§tir. Bu 
konuda §irketin, sanayi standartlarmm % 3,5 kadar iistûnde oldugu 
gôrûlmektedir. Çirketin kârli olmasmin nedeniise, sati§larin maliyeti ile 
genel idare ve satij giderlerine ili§kin dikey yùzdelerinin sanayi stan-
dartlannin altinda olmasmdan ileri gelmektedir. Bu da §irketin 
verimli çah§tigina ve sanayi ortalamalarinin ùstùnde yer alan kârli 
bir i§letme olduguna i§aret eder. 
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TABLO XX 

IDÉAL CEMENT COMPANY - KONSOLIDE 
GELIR TABLOSU 

1965 Y1L1 

Net sati§ 
hasilâtina 

K a l e m l e r 1965- $ gôre yuzde 

I. Net satiçlar ve diger faaliyet  hasilâti 139.034.030 100.— 

II. Satiçlann maliyeti (—) 96.657.642 69-52 
III. Gayrisafi  faaliyet  kâri 42.367.388 30.48 

IV. Genel idare ve sati§ giderleri (—) 8.976.125 6.46 
V. Faaliyet kâri 33.400.263 24.02 

VI. Diger kârlar (+) 1.123.152 0.81 
VII. Gayrisafi  kâr 34.523.415 24.83 

VIII. Diger zararlar (—) 1.905.744 i-37 
IX. Vergilenmemi§ net kâr 32.617.671 23.46 
X. Kurumlar vergisi (—) 15.756.447 " -33 

IX. Net kâr 16.861.224 12.13 

"tdeal" çimento girketinin 1965 yih mali durum ve faaliyet so-
nuçlanna ait analizi, T a b l o : X X I I I de belirtilen regyolar yardimi 
ile genigletelim. Çirketin carî regyosu 2.8; likidite regyosu 1*83 stok-
larm dôner sermayeye regyosu ise, % 51.6 dir. Bu ùç regyo bakimin-
dan girket ile sanayi standartlari arasinda tam bir ahenk gôrùlmek-
tedir. Buna ragmen dikey yùzde analizleri sabit degerlere nazaran 
dôner degerlerin ve toplam finansman kaynaklarma gôre de kisa 
vâdeli borçlann az oldugunu gôsterdiginden, carî regyo ve likidite 
regyosunun bugùnkù degerlerine fazla bir degigiklik yapmadan dô-
ner degerler ve kisa vâdeli borçlann uygun miktarlarda artinlmasi 
yerinde olacaktir. Yeni yapilan fabrikalann henùz faaliyette bulun-
mamalan da bu iki kalemin toplam aktifler içinde standartlar altinda 
bir yùzdeye sahip olmalarina etki etmigtir. 

§irketin kisa vâdeli borçlarinin ôz sermayeye regyosu % 8,1; 
toplam borçlann ôz sermayeye regyosu % 32,4; ve sabit degerlerin 
oz sermayeye regyosu % 106 dir. tlk iki regyo, T a b l o : X X I I I deki 
regyolarla kargilagtirilirsa, bu borçlann standartlar altmda oldugu 
gôrùlùr. Aym sonuca dikey yùzde analizi ile de ulagilmigti. Oz ser-
maye kazançlar regyosu ile toplam aktifler kazanç regyosu ise, sirasi 
ile % 12 ve % 9,1 dir. Aym regyolann standart degerleri ise, % 8,2 
v e % 5 5 dir. Çirketin henùz faaliyete geçmemig fabrikalan olmasina 
kargin, ôz sermayesini ve toplam aktiflerini kârli bir biçimde kullan-
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TABLO XX11I 

ÇTMENTO SANAYÏINE AIT 1965 Y1L1 
STANDARD REÇYOLAR1 

Re§yonun adi Reçyonun formulù 

Reçyonun 
medyan 
degeri 

I. Carî reçyo = 

Dôner degerler 

Kisa vâdeli borçlar 
2.8 

2. Likidite re§yosu 
Dôner degerler-stoklar 

Kisa vâdeli borçlar 
i-5 

3- Stoklarin dôner sermaye 
re§yosu 

Stoklar 

Dôner sermaye 
% 5>-6 

4- Kisa vâdeli borçlann ôz 
sermayeye rejyosu -

Kisa vâdeli borçlar 

Oz sermaye 
% >4-5 

5- Toplam borçlann ôz 
sermayeye re§yosu = 

Toplam borçlar 

Oz sermaye 
% 55.8 

6. Sabit degerlerin ôz 
sermayeye re§yosu = 

Sabit degerler 

Oz sermaye 
% 106 

7- Oz sermaye kazançlar 
reçyosu = 

Net kâr 

Oz sermaye 
% 8.2 

8. Toplam aktifler  kazanç 
re§yosu = 

Net kâr 

Toplam aktifler 
% 5-5 

9- Net kâr rcçyosu = 

Net kâr 

Satiçlar 
% 12-i 

digi ve bu hususta sanayi ortalamalannin ùstùnde oldugu gôriilmek-
tedir. 

" I d é a l " Çimento §irketinin 1965 yilinm mali durum ve faaliyet 
sonuçlarma ait dikey yùzdeler ve resyolar yoluyla yapilan analiz, 
i§letmenin kuwetli bir mali yapiya ve sanayi ortalamalannin iis-
tùnde tatminkâr bir kârliliga sahip olduguna i§aret etmektedir-
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KISIM: II 

TtJRKlYE'DE MALi ANALlZ TARiHÇESt VE MALi 
ANALlZLE tLGtLt BÏR DENEME 

A. TÙRKÏYE'DE MALt ANALtZ TARiHÇESt 

Turkiye'de mali analiz ile ilgili ilk çali§malar Baçbakanlik Yiik-
sek Denetleme Kurulu tarafmdan yapilmi§tir. Kurul 4/7  /1938  tarih-
li ve 3460 sayili "Sermayesinin tamami Devlet tarafindan veril-
mek suretiyle kurulan iktisadî Te§ ekkiillerin teçkilâtiyle idare 
ve murakabeleri hakkmda kauun"un 4 ncù maddesi hùkùmlerine 
uygun olarak "Umumî Muakebe Heyeti" adi ile 6/9/1938  tarihin-
de kurulmu§tur(38). Kanunun 7 nci maddesi kanuna bagli te§ek-
kùller ile 26 nci maddeye uygun olarak kurulacak mùesseselerin ida-
rî, malî ve teknik bakimdan Kurulun nezaret ve murakabesi altinda 
oldugunu ifade etmi§tir(3g). Kurul, kurulu§ tarihinden itibaren 
faaliyete geçmi§ olmasina ragmen, 1939 yilinda Isviçre Hùkùmetine 
mùracaat ederek, igletmelerin en modem biçimde murakabesini ya-
pacak bu mùessesenin orgùtlenmesi ve çali§ma yontemlerinin sap-
tanmasi hususunda yardim talep etmi§tir. Isviçre hùkùmeti de bu ko-
nu için Société Anonyme Fiduciaire Suisse adli mùjavirlik firmasini 
gôrevlendirmi§tir. Yùksek Denetleme Kurulunun 16/Nisan/1940 
tarihli resmi yazisi ùzerine, firma C.U. Merkt ve A. Saucy adli iki 
mù§avirini 20/Mayis/1940  tarihinde Ankara'da çali§malara ba§-
lamak ûzere gôrevlendirmi§tir(4o). Merkt çali§ma programmi dù-
zenledikten sonra fsviçre'ye dônmù§, Tùrkiye'deki çali§malan, Sa-

(38) Baçvekâlet Umumi Murakabe Heyeti, Iktisadi  Murakabenin  20 Tili.  Ankara, Gursoy 
Basimevi, 1959, s. 3, 13. 

(39) Ibid., s. 86. 
(40) Société Anonyme Fiduciaire Suisse, Bafbakanlik  Umumi  Murakabe  Heyeti  Idare  Teç-

kilâti  hakkmda rapor. C. 1., Ankara, îdeal Basim ve Ciltevi, 1945, s. 3. 
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ucy yurutmuçtur. Bu bakimdan firmanin Yùksek Denetleme Kuru-
lunun ôrgutlenmesi ve çalijma yôntemleri ile ilgili olarak verdigi dort 
rapor "Saucy" raporlan olarak taninmaktadir(4i). Bu raporlann 
ikinci cildinin 9 ncu kismi "Mali vaziyetin tetkiki" ile ilgilidir. Bu 
kisimcla mali durumun incelenmesi için bilânçonun yeniden duzenlen-
mesinin ve net haie getirilmesinin zorunlu oldugu belirtildikten son-
ra, yùzde oranlarla nisbî deger analizine kuramsal olarak olanak 
oldugu belirtilmekte ve o gùn için açagida belirtilen dort reçyo ile 
yapdacak analizin amaca yeterli oldugu ifade edilmektedir(42) : 

1. Borçlann doner degerlere orani; 
2. Sabit degerlerin ôz sermayeye orani; 
3. Ôz sermayenin borçlara orani; 
4. Doner degerlerin sabit degerlere orani. 

Bu dort reçyo diçinda, bir tejebbùsùn mali durumunda mey-
dana gelen degiçiklikleri toplu bir biçimde gôsterdigi için "paralann 
senelik hareketi"nin de analiz edilmesi ônerilmektedir(43). Bu 
analizinde tam olarak yapilmasi için mukayeseli bilânçolann, doner 
sermayedeki degisikliklerin, sabit deger hareketlerinin, uzun vâdeli 
borçlardaki degisikliklerin ve kâr dagitiminin incelenmesinin gerek-
li olduguna i§aret edilmektedir(44). 

Société Anonyme'in bu raporu ôneri niteligindedir. Rapor 
verildigi zaman Kurul ôrgùtlenmeyi yapmi§ ve faaliyette bulundu-
gundan, bu raporun, Kurulun mevcut dùzen ve yôntemlerini geli§-
tirmek için kullanildigi ve bu bakimdan raporlann tam olarak uy-
gulanmadigi belirtilmektedir. 

Kurul tegekkùlleri ve mùesseleri kurulu§undan beri idarî, malî 
ve teknik bakimdan kontrol etmektedir. Bu kontrolun yapilmasinda 
uzman çah§malannin her kontrolde belli hususlan kapsamasini sag-

(41) Saucy Raporlari dort cilttir. Birinci ve Ikinci Ciltleri 18 Kasim 1940, Ùçuncu cildi 
i Agustos 1941 ve dôrdûncii cildi 1 Eylul 1941 tarihlerinde Yiiksek Denetleme Ku-
ruluna sunulmujtur. Raporlann Birinci cildi, kurulun organizasyonu ve diger ùç 
cildi de kurulun çali§ma usulleri ile ilgili bulunmaktadir. Raporlar Fransizca olup, 
1945 ve 1946 yillannda Turkçeye çevrilmi§tir. 

(42) Société Anonyme Fiduciaire Suisse, Baçbakanlik Umumi  Murakabe  Heyeti  Içletmelerin 
Periodik  Murakabesine  Esas Teçkil  Edecek 1f  Programlannin Tanzimine  Ait Rapor. C . 2., 
Ankara, Idéal Basim ve Ciltevi, 1945, s. 145, 147. 

(43) Ibid., s. 150. 
(44) Ibid., s. 150. 
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lamak için i960 yilinda "Iktisadî Murakebe Rehberi" yayinlanmig-
tir. Bu rehberin, malî biinye rehberi bôlùmiinde, malî yapinin ince-
lenmesinin 1. bilânçoda yer alan degerlerin incelenmesi ve 2. Kâr ve 
zarar hesabinda toplanan sonuçlunn incelenmesi biçiminde iki safha-
da yapildigi belirtilmektedir(45). Bilânçonun incelenmesine geçme-
den once bilânço netlegtirilmekte, her iki tabloya ait analizler regyo-
lar yardimi ile yapdmaktadir(46). 

Kurulun inceledigi her igletme için hazirladigi raporda mali 
yapi analizi ile ilgili bir kisim bulunmaktadir. Bunun diginda bûtun 
iktisadî devlet tegekkûllerinin faliyetlerini konsolide etmek yoluyla 
hazirladigi genel raporlarda da mali yapi analizleri ile ilgili kisim-
lara yer vermigtir(47). 

154 sayili kanunun 17 nci maddesi geregince yapilan çaligmalar 
sirasinda "Iktisadî devlet te§ekkullerinin mali biinye meseleleri 
ile ilgili rapor" hazirlanmigtir. Bu çahgmada tegekùllerin 31/12  /1960 
tarihli bilânçolari esas ahnarak tegekkullerin mali yapilari ince-
lenmig, sermaye gereksinmeleri saptanmigtir. Bu çahgmada da regyo 
analizi uygulanmigtir(48). 

440 sayili kanunun geçici 1 nci maddesine gôre kurulan iktisadî 
Devlet Tegekkûllerinin Yeniden Duzenleme Komisyonunun, tegek-
kullerin mali yapilarini incelemesi ve 440 sayili kanun hiikiimle-
rine uygun olarak hazirlanacak mùnferit tegekkiïl kanunlariyla ilgili 
olarak nominal sermayelerinin saptanmasi da, gôrevleri arasinda bu-
lunmaktadir (49). Mali yapi ile ilgili çahgmalara halen baglanilmamig-
tir. Sermaye saptanmasi çaligmalannin biiyiik bir kismi tamamlanmig-
tir. Genellikle son beg yihn bilânço analizine dayanarak ilgili tegekkii-
liin nominal sermayesi tahmin edilmektedir. Analizlerin son bir yil ile 
011 yil arasinda degigen dônemlere dayandinldigi da olmugtur. tlk 
analizler dort veya beg regyo yardimi ile yapildigi halde, son analiz-
lerde dikey ve trend yiizdelerinin de kullanildigi ve nominal serma-

(45) Ba§bakanlik Umugî Murakabe Heyeti, Iktisadi  Murakabe  Rehberi. 2. B., Ankara, 
1963, s. 17. 

(46) Ibid., s. 19, ai, 22. 
(47) Ba§vekâlet Umumi Murakabe Heyeti, "Iktisadi  Devlet Te$ekkùlleri  Toplulugunun  1945-

1953 Yillari  Faaliyetleri  Umumi  Raporu." Ankara, Gursoy, Basimevi. 1965, s. 78-80. 
(48) Tiirkiye  Iktisadi  Devlet Te$ebbiisleri  Hakkinda  Rapor. Ankara, 1961 (Raporun 5 No. lu 

eki), s. 1, 7-9. 
(49) Akin Mecdettin, Kaya Erdem ve Giiven Dinçer, Iktisadi  Devlet Teçebbûsleri  Mevzuati. 

Ankara, Mars Matbaasi, 1966, s. 162, 163. 
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yelerinin saptanmasinda tahminî bilânço yônteminden yararlanildigi 
da gôrulmùjtùr. 

Tùrkiye Sinaî Kalkinma Bankasx ile Devlet Yatirim Bankasi, 
Yatirim kredileri ile ilgili projeleri mali durumlan bakimindan ana-
lize tabi tutmaktadirlar. Tùrkiye Sinaî Kalkinma Bankasi, proje di-
§inda projeyle ilgili isletmenin mali durumunun incelenmesini de 
analiz kapsamina almaktadi. 

B. MALI ANALfZLE ILGtLt BÎR DENEME 

i. Girif 

Tùrkiye ile ilgili olarak yapilan mali analiz denemesi için Tùr-
kiye Çimento Sanayi T.A.Ç. toplulugu seçilmi§tir. Tùrkiye Çimento 
S.T.A. Çirketi 14.10.1953 tarihli ve 4./  1565 sayili Bakanlar Kurulu 
Karan ile 23.10.1953 tarihinde, Tùrkiye Emlâk Kredi Bankasi, Sù-
merbank, T. î§ Bankasi, Ankara Çimento Sanayii T.A.Ç. ve Sùmer-
bank Sivas Çimento Sanayii Mùessesesi tarafindan 50 milyon lira 
sermaye ile merkezi Ankara'da olmak ùzere kurulmu§tur(50.) Çirke-
tin sermayesi 21.6.1956 tarihinde 100 milyon liraya çikarilmi§ olup, 
§irket ortaklanna ait paylar ju biçimdedir(5i) : 

Hissesi 
Ortaklar TLù 

T. Emlâk Kredi Bankasi 44.900.000 
Sùmerbank 44.900.000 
T. I§ Bankasi 100.000 
Sùmerbank Çimento Sanayii Sivas Mùessesesi 100.000 

§irket, 20.7.1960 tarihine kadar T. Ticaret Kanunu hùkùmle-
rine uygun olarak anonim §irket statùsùne sahip iken, bu tarihte 
çikanlan 23 sayili Kanunla ùç ki§ilik bir Mùdùrler Kurulu tarafin-
dan yônetilmcge ba§lanmi§ ve aym zamanda Yùksek Denetleme Ku-
rulunun denetimine tâbi tutulmu§tur. 21.3.1964 tarih ve 440 sayili 
Kanunla da Iktisadî Devlet Tejekkùlù olmu§tur(52). 

(50) Tiirkiye Çimento Sanayii T.A.Ç. Genel Mudùrlùk ve Teçkilâti, 1965 TthFaaliyet 
Raporlan, s. 3, 23. 

(51) Ibid., s. 3. 
(52) Ibid., s. 24. 
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Topluluga bagli §irketler sermayesine ana sirketin içtirâkleri 
1965 yih sonu itibariyle a§agidaki biçimdedir(53) : 

Ana §irket 
Sermayeleri igtirâkleri 

§irketler TL. TL. 

Afyon 15' • OOO. ,000 13 .771, .000 
Balikesir 15 .000. , 000 12 . •699 .000 
Bartin 40. .000, .000 38, • 109. .500 
Çorum 20. .000, ,000 18, . 601, .000 
Çukurova 42. 000. 000 i7- 575- 500 
Elâzig 22. ,000. ,000 20, •991 .000 
Gaziantep i7' .000. .000 15 •253' .000 
Trakya 16 . 000 .000 14 .308 .500 
Soke 25 .000 .000 22 .771 .000 
Nigde 30 .000 .000 28 .027 .500 

242 .000 .000 202 .048 . 700 

Çirketlerin bùtùn sermayeleri ôdenmi§tir. Ana §irketde biitiin 
sermaye taahhiitlerini yerine getirmi§tir. Bagli §irketin sermayele-
rinin % 83, 49 u ana jirkete aittir. Çirket 1963 ydinda Be§ Ydlik 
Kalkinma Plânma uygun olarak yatinmlar yapmi§tir. Bu yatirim-
lar iki gruba ayrilabilir. Birineisi yeni yatinmlarin yapilmasi için 
plânlama ve tesis ôncesi faaliyetlerinin  yapilmasindan, digeri ise 
geni§letme ve degigtirme yatinmlanndan meydana gelir. Bu faali-
yetler Elazig fabrikasinin  genijletilmesi, Nigde Fabrikasimn in§aa-
tinm tamamlanilmasi, Elâzig, Afyon,  Soke ve Gaziantep fabrikala-
nnm yas sistemden kuru sisteme degigtirilmesi ile Adana Kâgit Tor-
ba Sanayii A.§. ne yatinmda bulunulmasim kapsamaktadir. Diger 
ilâve ve idame yatinmlan ile birlikte, Çirket 1963 yilinda 33.043.061 
TL. lik sabit deger yatiriminda bulunmu§tur(54). 

1964 yilinda 1963 yilmdaki yatinmlara devam edilmij ve sabit 
degerlere 63.377.659 lirralik bir ilâve yapilmn^tir(55). 

1965 yilinda, 1964 yilinda tamamlanmayan yatirimlara devam 
edilmi§, bunun yaninda tiç tane yeni proje ele almmi§tir. Bu projeler 

(53) Ibid., s. 57. 
(54) 1963 Tilt  Faaliyet  Raporlan, s 27. 

(55) >964 Tih  Faaliyet  Raporlan, s. 33, 34, 45. 
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Trabzon ve Van'da yeni Çimento Fabrikalarinin kurulmasi ve Afyon 
fabrikasinin geni§letilmesi ile ilgili yatirimlardan meydana gelmijtir. 
1965 ydi içinde bu faaliyetler dolayisiyle sabit degerlere yapdan ilâ-
veler 70.058.530 liradir (56). 

2. Bilançolarin yeniden dûzenlenmesi. 

Tiirkiye Çimento sanayii T.A.§. toplulugunun 1963, 1964 ve 
1965 yillanna ait bilânçolan Tablo: XXIV de gôsterilmektedir. Bu 
bilânçolardaki verileri analize elverijli haie getirmek için açagidaki 
içlemler yapildi(57) 1963 ve 1964 yillanna ait bilânçolar ve faaliyet 

TABLO XXIV 

TtÏRKtYE  ÇlMENTO SANAYII  T.A.§. TOPLULUÔU MUKAYESELI 
BtLANÇO SU 

31 Aralik 31 Aralik 31 Aralik 
A K T I F L E R 1963-TL. 1964-TL. 1965-TL. 

I. Odenmemiç sermaye — — — 

II. Sabit kiymetler 320.153.039 359 970 661 401.122.936 
III. Içlirâkler 8.847.000 7 500 000 7.500.000 
IV. Mutedavil kiymetler 

1. Stoklar 48.330.779 61 440 694 69.068.672 
2. Borçlular 30.089.171 3° 834 '39 36.460.296 
3. Senedat esham ve 

tah. cùz. 28.755.210 28 347 679 12.329.836 
4. Kasa ve bankalar 12.327.926 10 139 877 21.418.350 

V. Sair aktifler 56.677.315 37 645 160 26.832.333 
VI. ilk tesis masraflari 2-895-673 2 803 247 7.084.476 

VII. Zarar — — — 

Yekûn 508.076.113 539 681 457 581.816.899 

P A S I F L E R 
I. Sermaye 140.327.800 140 046 800 I39-95I-300 

II. Ihtiyatlar 14.442.982 17 718 228 23.810.569 
III. Karçihklar 2.876.418 2 183 635 2-311-342 
IV. Alacaklar 261.023.316 278 464 288 322.369.006 
V. Odenecek senetler 56.096.421 55 536 056 32.625.213 

VI. Emanet paralar 5.825.926 11 181 831 28.474.462 
VII. Taahhutlerimiz 252.000 50 000 30.000 

VIII. Sair pasifler 19.778.567 19 229 593 17.018.764 
IX. Kâr 7.407.683 '5 270 925 15.226.243 

Yekûn 508.076.113 539 681 457 581.816.899 

(56) 1965 Tili  Faaliyet  Raporlari, s. 41. 
(57) Faaliyet raporlanndaki veriler yardimi ile analize elverifli  gelir tablolanni hazirla-

mak mûmkùn olmadigindan, bu denemenin kapsami bilânço analizlerinden meyda-
na gelmektedir. 
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raporlarindaki verilerden faydalanilarak Tablo: XXV deki bilân-
ço tipine uygun olarak ana girket ve bagli §irketler için ayn ayn bi-
Iânçolar dûzenlendi. Bu bilânçolarm konsolidasyonu suretiyle 1963 

TABLO X X V - A 

AYRINTILI BILÂNÇO KALEMLERL 

A K T I F L E R 

I. DÔNER DEÔERLER 
A) Kasa ve bankalar 
B) Hisse senetleri ve tahviller (serbest) 
C) Alacaklar ve alacak senetleri 

1. Alacaklar 
2. Personelden alacaklar 
3. l§tiraklerden alacaklar 
4. Verilen depozito ve teminatlar 
5. Verilen avanslar 
6. Diger alacaklar 

Toplam 
Çûpheli alacaklar kar§iligi 
Alacaklar ve alacak senetleri, net 

D) Stoklar 
1. Ham madde, malzeme ve yedekler 
2. Ambalaj malzemesi 
3. Yari mamuller ve mamuller 

Stoklar deger du§iiklùgu kar§iligi 
Stoklar, net 

E) Gelecek aylara ait giderler 
Dôner Degerler Toplami 

II. UZUN VÂDELI AKTIFLER 
A) Uzun vâdeli alacaklar, Dep., Tem., Avanslar, Tas. Bon. 
B) Tahviller (Bloke) 
C) l§tirâkler 

Içtirâk taahhùdiinden borçlar 
l§tirâkler, net 

D) Sabit degerler 
Birikmi? amortismanlar 

Sabit degerler, net 
E) Gayrimaddi degerler 

Birikmiç amnrtismanlar 
Gayrimaddi degerler, net . 

F) Gelecek yillara ait giderler 
Uzun vâdeli aktifler  toplami 
Aktifler  Genel Toplami 

ve 1964 yillarma ait toplulugun, Tablo: XXVI nin ilk siitunlarin-
nnda gôsterilen konsolide bilânçolari elde edilmijtir. 1965 yili ye-
niden diïzenlenmiç konsolide bilânçosu faaliyet raporlarindaki kon-
solide bilânçodaki veriler yardimiyla hazirlanmi§tir(58). Fakat 
Tablo: XXV de gôriilen bilânço tipinin meydana getirilmesi için, 
(58) 1965 yilina lijkin veriler geç elde edildiginden ana §irket ve bagh §irket için miinferit 

bilânçolar hazirlanamami§tir. 
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bilânçolarda yer alan borçlular, alacakhlar, sair aktifler ve sair pa-
siflere ait hesap gruplan biitiin ijletmelerde incelendi ve yeni biçime 
uygun haie getirildi. Bu biçimde yeniden dtizenlenen 1965 bilânço-
suna ait kalemlerde Tablo: XXVI nin son sùtununda gôsterilmek-
tedir. 

Kisa vâdeli alacaklar ve borçlar ile uzun vâdeli alacaklar ve 
borçlann birbirinden ayirt edilmesinde, 1963 yilinda ba§layan bir 
alacak veya borç kaleminin 1964 ve 1965 yillannda da devam edip 
etmemesi kistas olarak kabul edildi. Aktifi diizenleyici karjiliklar 
ilgili kalemlerden çikanlmak suretiyle alacaklar ve stoklar net haie 
getirildi. î§tirâklerden de, i§tirâk taahhùdunden borçlar çikanlarak 
net i§tirâkler bulundu. Sabit degerler ve gayrimaddi degerlerde net-
lejtirildi. Ambar sayim noksanlan ve kasa sayim noksanlan kendi 
kar§ihklanndan, kar§iliklari olmayanlar ôz sermayeden du§ùldù. 
Ambar sayim fazlalan ve kasa sayim fazlalan ôz sermayeye eklendi. 
Bilânçoda kar§ilikli biçimde yer almi§ kalemlerde, gerekli dùzeltme-
lerden sonra bilânçolarda tek bir kalem olarak gôsterildiler. 

3. Dikey yiïzde analizi 

Tablo: XXVII - A ve B de, Tùrkiye Çimento Sanayii T.A.§. 
toplulugunun dikey yùzde bilânçolan gôsterilmektedir. 1963 yilina 
ait dikey yùzdelerinin analizi aktiflerin % 73,29 unun uzun vâdeli 
aktiflere, °/0  26,71 nin dôner degerlere ait oldugunu ortaya koymak-
tadir. Bu yuzdeler 1964 ve 1965 yillari için sirasiyla % 76,53 ve % 
23,47 ile % 75»7ï ve % 24,83 dùr. Bu da 1964 yilinda dôner deger-
lerin % 3 oraninda azaldigini ve buna karjilik ise uzun vâdeli ak-
tiflerin % 3 oraninda arttigmi gôsterir. 1965 yili dôner degerleri de 
1963 yilma nazaran % 2 oraninda az olmasina kar§in 1964 yilin-
dan % 1,5'a yakin bir oranda fazladir. Dôner degerlerdeki hareket-
lere ko§ut degi§iklikler uzun vâdeli aktiflerde gôrùlùr. Bu yùzde 
leri Tablo: XXI deki standart yùzdelerle kar§ila§tiracak olursak, 
standart dikey yùzdelerle §irketin fiilî yùzdeleri arasinda çok az bir 
fark oldugu gôrùlùr. Genel toplamlara gôre bireysel aktif kalem-
lerinin incelenmesi, uzun vâdeli aktiflerdeki artiçlann sabit degerler-
deki artijlardan ileri geldigini belirtmektedir. 1963 yilina gôre 
1964 ve 1965 yillannda uzun vâdeli aktif kalemlerinde gôrùlen arti§ 
ve azah§lar hemen hemen birbirlerini kar§ilamaktadirlar. Dôner de-
gerler arasmda hisse senedi ve tahviller 1963 de 4.28 iken 1968 de-
0,69 a du§mù§, kasa ve bankalarda % 1,5 gibi bir arti§ ve alacaklar-
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TABLO XXV - B 

AYRINTILI  BlLÂNÇO KALEMLERt 

PASlFLER 

I. KISA VÂDELÎ BORÇLAR 
A) Borçlar 

1. Banka kredileri 
2. Diger krediler 
3. Itfa  edilecek uzun vâdeli borç taksitleri, tahviller ve faiz 
4. Borç senetleri 
5. Saticilar 
6. Personele borçlar 
7. Alman depozito ve teminatlar 
8. Ahnan avanslar 
9. îçtirâklere borçlar 

10. Diger borçlar 
B) Personel iicretleri 
C) Vergi, resim, harç ve tasarruf  bonosu- ve diger kesintiler 
D) Gider tahakkuklan 
E) Gelecek aylara ait gelirler 

Kisa Vâdeli Borçlar Toplami 
II. UZUN VÂDELÎ BORÇLAR 

A) Banka kredileri 
B) Diger krediler ve borç senetleri 
C) Tahviller 
D) Ahnan depozito ve teminatlar ve avanslar 
G) Gelecek hesap dônemlerine ait gelirler 
H) Diger borçlar 

Uzun Vâdeli Borçlar Toplami 
Borçlar Toplami 

III. OZ SERMAYE 
A) Ana sermaye 
B) Odenmemij sermaye (—) 

Odenmi§ sermaye 
C) Yedekler ve dagitilmami§ kârlar 

1. Kanunî yedekler 
2. Ozel yedekler 
3. Karjiliklar 
4. Geçmi§ yillar kârlan 
5. Bu yil kâri 

Toplam 
D) Zararlar 

1. Geçmi§ yillar zararlan 
2. Bu yil zarari 

Borçlar ve Sermaye Toplami 

da aym oranda bir azali§ gôriilmektedir; stoklar ise, genel aktif top-
lamlanna gôre 1963 ile 1965 arasinda % 2 oraninda artmi§tir. 
Alacaklardaki % 1,5 oranindaki azalij 5,5 milyon lira civannda i-
ken, stoklardaki % 2 oranindaki artij 20 milyondan biraz fazla bir 
tutar ifade etmektedir. Genel aktif toplamlanna gôre sabit deger-
lerin 1965 yilindaki yiizdesi, standart dikey yùzdeyle hemen he-
men aynidir. Tablo: XXI deki alacaklar ve stoklara ait standart 
yuzdelerle, jirketin iïç yilina ait yùzdeleri mukayese edilirse, alacak-
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TABLO XXVI - A 

TÛRKiYE  ÇiMENTO SANAYtl  T.A.Ç, TOPLULUÉU MUKAYESELI  BÎLÂNÇOSU 

A K T l F L E R 
31 Aralik 
1963-TL. 

31 Aralik 
1964-TL. 

31 Aralik 
1965-TL. 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa ve bankalar 
B. Hisse senedi ve tahviller 
C. Alacaklar ve alacak senetlei 

Çiipheli alacaklar kar§. (—) 

Alacaklar ve ala. sen., net. 
D. Stoklar 

Stok deger dii§. kar§. (—) 

Stoklar, net 
E. Gelecek aylara ait giderler 

Dôner Degerler Toplami 

II. UZUN VÂDELt AKTlFLER 
A. Alacaklar dep., tem., avans. 

Bono 
B. Tahviller (bloke) 
C. Içtirâklar 

î§tirâk taahhùd. borç (—) 

Içtirâkler, net 
D. Sabit degerler 

Birikmi§ amortismanlar (—-) 

Sabit degerler, net 
E. Gayri maddi degerler 

Birikmiç amortismanlar (—) 

Gayri maddi degerler, net 

F. Gelecek yillara ait giderler 

Uzun vâdeli aktifler  top,. 

Aktifler  genel toplami 

12.327.960 
2>-595-300 

53.860.385 
(2.876.418) 

10.139.877 
2I.595-300 
33.404.283 

( 2.876.418) 

21.418.350 
4.OOO.OOO 

47-773-917 
( 2.310.342) 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa ve bankalar 
B. Hisse senedi ve tahviller 
C. Alacaklar ve alacak senetlei 

Çiipheli alacaklar kar§. (—) 

Alacaklar ve ala. sen., net. 
D. Stoklar 

Stok deger dii§. kar§. (—) 

Stoklar, net 
E. Gelecek aylara ait giderler 

Dôner Degerler Toplami 

II. UZUN VÂDELt AKTlFLER 
A. Alacaklar dep., tem., avans. 

Bono 
B. Tahviller (bloke) 
C. Içtirâklar 

î§tirâk taahhùd. borç (—) 

Içtirâkler, net 
D. Sabit degerler 

Birikmi§ amortismanlar (—-) 

Sabit degerler, net 
E. Gayri maddi degerler 

Birikmiç amortismanlar (—) 

Gayri maddi degerler, net 

F. Gelecek yillara ait giderler 

Uzun vâdeli aktifler  top,. 

Aktifler  genel toplami 

60.933.968 
49.108.063 
( - ) 

31.448.968 
62.109.217 

198.571 

45.462.575 
69.068.672 

( - ) 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa ve bankalar 
B. Hisse senedi ve tahviller 
C. Alacaklar ve alacak senetlei 

Çiipheli alacaklar kar§. (—) 

Alacaklar ve ala. sen., net. 
D. Stoklar 

Stok deger dii§. kar§. (—) 

Stoklar, net 
E. Gelecek aylara ait giderler 

Dôner Degerler Toplami 

II. UZUN VÂDELt AKTlFLER 
A. Alacaklar dep., tem., avans. 

Bono 
B. Tahviller (bloke) 
C. Içtirâklar 

î§tirâk taahhùd. borç (—) 

Içtirâkler, net 
D. Sabit degerler 

Birikmi§ amortismanlar (—-) 

Sabit degerler, net 
E. Gayri maddi degerler 

Birikmiç amortismanlar (—) 

Gayri maddi degerler, net 

F. Gelecek yillara ait giderler 

Uzun vâdeli aktifler  top,. 

Aktifler  genel toplami 

49.108.063 
775.681 

61.910.646 
1.362.029 

69.068.672 
3.960.362 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa ve bankalar 
B. Hisse senedi ve tahviller 
C. Alacaklar ve alacak senetlei 

Çiipheli alacaklar kar§. (—) 

Alacaklar ve ala. sen., net. 
D. Stoklar 

Stok deger dii§. kar§. (—) 

Stoklar, net 
E. Gelecek aylara ait giderler 

Dôner Degerler Toplami 

II. UZUN VÂDELt AKTlFLER 
A. Alacaklar dep., tem., avans. 

Bono 
B. Tahviller (bloke) 
C. Içtirâklar 

î§tirâk taahhùd. borç (—) 

Içtirâkler, net 
D. Sabit degerler 

Birikmi§ amortismanlar (—-) 

Sabit degerler, net 
E. Gayri maddi degerler 

Birikmiç amortismanlar (—) 

Gayri maddi degerler, net 

F. Gelecek yillara ait giderler 

Uzun vâdeli aktifler  top,. 

Aktifler  genel toplami 

I34-790.972 126.456.820 143-909-959 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa ve bankalar 
B. Hisse senedi ve tahviller 
C. Alacaklar ve alacak senetlei 

Çiipheli alacaklar kar§. (—) 

Alacaklar ve ala. sen., net. 
D. Stoklar 

Stok deger dii§. kar§. (—) 

Stoklar, net 
E. Gelecek aylara ait giderler 

Dôner Degerler Toplami 

II. UZUN VÂDELt AKTlFLER 
A. Alacaklar dep., tem., avans. 

Bono 
B. Tahviller (bloke) 
C. Içtirâklar 

î§tirâk taahhùd. borç (—) 

Içtirâkler, net 
D. Sabit degerler 

Birikmi§ amortismanlar (—-) 

Sabit degerler, net 
E. Gayri maddi degerler 

Birikmiç amortismanlar (—) 

Gayri maddi degerler, net 

F. Gelecek yillara ait giderler 

Uzun vâdeli aktifler  top,. 

Aktifler  genel toplami 

31.755.287 
6.291.084 
8.847.000 
( 252.000) 

37.682.597 
4.362.105 
7.500.000 

( 50.000) 

17.425.331 
2.454.702 
7.500.000 

( 30.000) 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa ve bankalar 
B. Hisse senedi ve tahviller 
C. Alacaklar ve alacak senetlei 

Çiipheli alacaklar kar§. (—) 

Alacaklar ve ala. sen., net. 
D. Stoklar 

Stok deger dii§. kar§. (—) 

Stoklar, net 
E. Gelecek aylara ait giderler 

Dôner Degerler Toplami 

II. UZUN VÂDELt AKTlFLER 
A. Alacaklar dep., tem., avans. 

Bono 
B. Tahviller (bloke) 
C. Içtirâklar 

î§tirâk taahhùd. borç (—) 

Içtirâkler, net 
D. Sabit degerler 

Birikmi§ amortismanlar (—-) 

Sabit degerler, net 
E. Gayri maddi degerler 

Birikmiç amortismanlar (—) 

Gayri maddi degerler, net 

F. Gelecek yillara ait giderler 

Uzun vâdeli aktifler  top,. 

Aktifler  genel toplami 

8.595.000 
412.419.706 
(92.266.667) 

7.450.OOO 
475-757-365 

( 92.266.667. 

7.470.OOO 
545.815.958 

(115.786.569) 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa ve bankalar 
B. Hisse senedi ve tahviller 
C. Alacaklar ve alacak senetlei 

Çiipheli alacaklar kar§. (—) 

Alacaklar ve ala. sen., net. 
D. Stoklar 

Stok deger dii§. kar§. (—) 

Stoklar, net 
E. Gelecek aylara ait giderler 

Dôner Degerler Toplami 

II. UZUN VÂDELt AKTlFLER 
A. Alacaklar dep., tem., avans. 

Bono 
B. Tahviller (bloke) 
C. Içtirâklar 

î§tirâk taahhùd. borç (—) 

Içtirâkler, net 
D. Sabit degerler 

Birikmi§ amortismanlar (—-) 

Sabit degerler, net 
E. Gayri maddi degerler 

Birikmiç amortismanlar (—) 

Gayri maddi degerler, net 

F. Gelecek yillara ait giderler 

Uzun vâdeli aktifler  top,. 

Aktifler  genel toplami 

320.163.039 
4.060.017 

(1.164.344) 

359-970-661 
4-134-651 

( I.331.404) 

401.122.936 
10.838.933 

( 3-754-457) 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa ve bankalar 
B. Hisse senedi ve tahviller 
C. Alacaklar ve alacak senetlei 

Çiipheli alacaklar kar§. (—) 

Alacaklar ve ala. sen., net. 
D. Stoklar 

Stok deger dii§. kar§. (—) 

Stoklar, net 
E. Gelecek aylara ait giderler 

Dôner Degerler Toplami 

II. UZUN VÂDELt AKTlFLER 
A. Alacaklar dep., tem., avans. 

Bono 
B. Tahviller (bloke) 
C. Içtirâklar 

î§tirâk taahhùd. borç (—) 

Içtirâkler, net 
D. Sabit degerler 

Birikmi§ amortismanlar (—-) 

Sabit degerler, net 
E. Gayri maddi degerler 

Birikmiç amortismanlar (—) 

Gayri maddi degerler, net 

F. Gelecek yillara ait giderler 

Uzun vâdeli aktifler  top,. 

Aktifler  genel toplami 

2.895.673 
153.762 

2.803.247 7.084.476 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa ve bankalar 
B. Hisse senedi ve tahviller 
C. Alacaklar ve alacak senetlei 

Çiipheli alacaklar kar§. (—) 

Alacaklar ve ala. sen., net. 
D. Stoklar 

Stok deger dii§. kar§. (—) 

Stoklar, net 
E. Gelecek aylara ait giderler 

Dôner Degerler Toplami 

II. UZUN VÂDELt AKTlFLER 
A. Alacaklar dep., tem., avans. 

Bono 
B. Tahviller (bloke) 
C. Içtirâklar 

î§tirâk taahhùd. borç (—) 

Içtirâkler, net 
D. Sabit degerler 

Birikmi§ amortismanlar (—-) 

Sabit degerler, net 
E. Gayri maddi degerler 

Birikmiç amortismanlar (—) 

Gayri maddi degerler, net 

F. Gelecek yillara ait giderler 

Uzun vâdeli aktifler  top,. 

Aktifler  genel toplami 

369.843.845 412.268.610 435•557•445 

I. DÔNER DEÔERLER 
A. Kasa ve bankalar 
B. Hisse senedi ve tahviller 
C. Alacaklar ve alacak senetlei 

Çiipheli alacaklar kar§. (—) 

Alacaklar ve ala. sen., net. 
D. Stoklar 

Stok deger dii§. kar§. (—) 

Stoklar, net 
E. Gelecek aylara ait giderler 

Dôner Degerler Toplami 

II. UZUN VÂDELt AKTlFLER 
A. Alacaklar dep., tem., avans. 

Bono 
B. Tahviller (bloke) 
C. Içtirâklar 

î§tirâk taahhùd. borç (—) 

Içtirâkler, net 
D. Sabit degerler 

Birikmi§ amortismanlar (—-) 

Sabit degerler, net 
E. Gayri maddi degerler 

Birikmiç amortismanlar (—) 

Gayri maddi degerler, net 

F. Gelecek yillara ait giderler 

Uzun vâdeli aktifler  top,. 

Aktifler  genel toplami 
504.634.817 538.725-430 579•467•404 

larin standartlardan 1963 yilinda % 3 oraninda fazla, 1964 de % 1 
oraninda az ve 1965 de ise yaklagik olarak % 1 oraninda fazla ol-
dugu gôrùlur. Stoklàra ait dikey yùzdeler ise standart dikey yùzde-
lerden, yaklaçik olarak, 1963 yilinda % 2, 1964 ve 1965 yillannda 
da % 4,5 civannda bir fazlalik gôstermektedir. 

Grup yùzdelerine gôre aktiflerin analizinden 1963 ve 1964 
yillannda dôner degerlerin en ônemli kisimlanni sirasiyla stoklar, 
alacaklar ile hisse senedi ve tahvillerin meydana getirdigi saptanmak-
tadir. 1963 te soklar dôner degerleri in % 36,44 iken, 1964 de, % 
48,96 sina yùkselmi§, buna ka§ilik alacak % 37,82 den, % 24,87 ye 
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TABLO XXVI - B 
ÇIMENTO SANAYtt  T.A.Ç. TOPLULUÔU MUKAYESELI  BlLANÇOSU 

P A S I F L E R 
31 Aralik 
1963-TL. 

31 Aralik 
1964-TL. 

31 Aralik 
1965-TL. 

I. KISA VÂDELÎ BORÇLAR 
A. Borçlar 
B. Personel ucretleri (briit) 
C. Oden. verg., resitn ve dig. gi 
D. Gelecek aylara ait gelirler 

Kisa vâdeli borçlar toplami 

II. UZUN VÂDELl BORÇLAR 
A. Krediler ve borç senetleri 
B. Alinan avans., dep. ve tem. 
C. Diger borçlar 

50.977.095 
978.886 

2.607.976 
66.153 

99.400.454 
887.991 

3-I92-37I 
14.412 

126.923.984 
1.163.117 
3-593-'67 

I. KISA VÂDELÎ BORÇLAR 
A. Borçlar 
B. Personel ucretleri (briit) 
C. Oden. verg., resitn ve dig. gi 
D. Gelecek aylara ait gelirler 

Kisa vâdeli borçlar toplami 

II. UZUN VÂDELl BORÇLAR 
A. Krediler ve borç senetleri 
B. Alinan avans., dep. ve tem. 
C. Diger borçlar 

54.680.110 103.495.228 131.680.268 

I. KISA VÂDELÎ BORÇLAR 
A. Borçlar 
B. Personel ucretleri (briit) 
C. Oden. verg., resitn ve dig. gi 
D. Gelecek aylara ait gelirler 

Kisa vâdeli borçlar toplami 

II. UZUN VÂDELl BORÇLAR 
A. Krediler ve borç senetleri 
B. Alinan avans., dep. ve tem. 
C. Diger borçlar 

287.835.891 
366.851 

260.301.942 
215.867 

1.771.830 

267.905.119 
215.867 

Uzun vâdeli borçlar topl. 

Borçlar toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Ana sermaye 
B. Odenmemi? sermaye 

Odenmiç sermaye 
C. Yedekler ve dagitilmami§ 

kârlar 
1. Kanunî ve statu yedek. 
2. Ozel yedekler 
3. Geçmi? yillar kârlari 
4. Bu yil kân 

Toplam 
D. Zararlar 

1. Geçmig yillar zararlan 

2. Bu yil zararlan 

Oz sermaye toplami 

Borçlar ve ôz sermaye toplami 

288.202.742 262.289.639 268.121.006 Uzun vâdeli borçlar topl. 

Borçlar toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Ana sermaye 
B. Odenmemi? sermaye 

Odenmiç sermaye 
C. Yedekler ve dagitilmami§ 

kârlar 
1. Kanunî ve statu yedek. 
2. Ozel yedekler 
3. Geçmi? yillar kârlari 
4. Bu yil kân 

Toplam 
D. Zararlar 

1. Geçmig yillar zararlan 

2. Bu yil zararlan 

Oz sermaye toplami 

Borçlar ve ôz sermaye toplami 

342.832.852 365.784.867 390.801.274 

Uzun vâdeli borçlar topl. 

Borçlar toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Ana sermaye 
B. Odenmemi? sermaye 

Odenmiç sermaye 
C. Yedekler ve dagitilmami§ 

kârlar 
1. Kanunî ve statu yedek. 
2. Ozel yedekler 
3. Geçmi? yillar kârlari 
4. Bu yil kân 

Toplam 
D. Zararlar 

1. Geçmig yillar zararlan 

2. Bu yil zararlan 

Oz sermaye toplami 

Borçlar ve ôz sermaye toplami 

'39-951-300 
( - ) 
'39-951-300 

5.715.890 
8.727.092 

17.295.702 

'39-951.30° 
( - ) 
'39-95'-30 0 

7-9'9-493 
9.798.845 

20.973.642 

'39-95'-300 
( - ) 
'39.95I.300 

n.312.324 
12.498.245 

15.904.251 

Uzun vâdeli borçlar topl. 

Borçlar toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Ana sermaye 
B. Odenmemi? sermaye 

Odenmiç sermaye 
C. Yedekler ve dagitilmami§ 

kârlar 
1. Kanunî ve statu yedek. 
2. Ozel yedekler 
3. Geçmi? yillar kârlari 
4. Bu yil kân 

Toplam 
D. Zararlar 

1. Geçmig yillar zararlan 

2. Bu yil zararlan 

Oz sermaye toplami 

Borçlar ve ôz sermaye toplami 

171.689.984 

(9.888.019) 
( - ) 

178.643.280 

( 5-702.717) 
( - ) 

179.666.130 

( - ) 
( ~ ) 

Uzun vâdeli borçlar topl. 

Borçlar toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Ana sermaye 
B. Odenmemi? sermaye 

Odenmiç sermaye 
C. Yedekler ve dagitilmami§ 

kârlar 
1. Kanunî ve statu yedek. 
2. Ozel yedekler 
3. Geçmi? yillar kârlari 
4. Bu yil kân 

Toplam 
D. Zararlar 

1. Geçmig yillar zararlan 

2. Bu yil zararlan 

Oz sermaye toplami 

Borçlar ve ôz sermaye toplami 

161.801.965 172.940.563 179.666.130 

Uzun vâdeli borçlar topl. 

Borçlar toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Ana sermaye 
B. Odenmemi? sermaye 

Odenmiç sermaye 
C. Yedekler ve dagitilmami§ 

kârlar 
1. Kanunî ve statu yedek. 
2. Ozel yedekler 
3. Geçmi? yillar kârlari 
4. Bu yil kân 

Toplam 
D. Zararlar 

1. Geçmig yillar zararlan 

2. Bu yil zararlan 

Oz sermaye toplami 

Borçlar ve ôz sermaye toplami 
504.634.817 538.725.430 579.467.404 

du§mù§tûr. 1965 yilinda ise dôner degerlerin % 47.98 unu stoklar, 
% 31,60 ni ise alacaklar meydan getirmi§tir. Hisse senedi ve tah-
villerde ise % 14 oraninda bir azali§ gôriilmektedir. Bu durumda 
kasa ve bankalar dôner degerler toplaminin % 14,88 ini meydana 
getirerek, grup içinde ùçùncù ônemli kalem olmujtur. 1965 yilin-
da stoklar 1964 e gôre % 1 oraninda azahrken, alacaklar yaklajik 
olarak % 7 oraninda artmijtir. 

Uzun vâdeli aktiflerin grup toplamlarina gôre incelenmesinde 
sabit degerlerin en ônemli kalem oldugunu ve 1963 yilinda % 86,56 
olan bu kalemin, 1964 ve 1965 yillannda da uzun vâdeli aktif-
lerin daha biiyùk yùzdelerini meydana getirdigi gôrùlmektedir. §ir-
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TABLO XXVH - A 
Tt}RKlYE  ÇtMENTO SANAYlt  T.A.Ç. TOPLULUÔU DtKEY  YÙZDE BlLANÇOLARI 

31 Arahk 1963 31 Arahk 1964 31 Arahk 1965 

Grup Genel Grup Genel Grup Genel 

A K T I F L E R 
toplamlarina toplamlara toplamlarina toplamlara toplamlarina toplamlara 

A K T I F L E R gôre % gôre % gôre % gôre % gôre % gôre % 

I. |Dôner degerler 
A) Kasa ve bankalar 9-14 2.44 8.02 1.88 14.88 3-7° 
B) Hisse senedi ve tahviller 16.02 4.28 17.08 4.01 2.78 0.69 
C) Alacaklar, net 37.82 10. ?o 24.87 5.84 31.60 7-85 
D) Stoklar, net 36.44 9-73 48.96 11.49 47-99 11.92 
E) Gelecek aylara ait giderler 0.58 0.16 1.07 0.25 2-75 0.67 

Dôner degerler toplami 100.— 26.71 100.— 23-47 100.— 24.83 

II. Uzun vâdeli aktifler 
A) Alacak dep., tem., avans., bono. 8.58 6.29 9-14 6-99 4.00 3.01 
B) Tahviller (bloke) l . 70 1 2 5 1.06 0.81 0.56 0.42 
G) î§tirâkler, net 2.32 1.70 2.81 1.38 1.72 1.29 
D) Sabit degerler, net 86.56 63-45 8731 66.83 92.09 69-23 
E) Gayri maddi degerler, net 0.78 0.58 0.68 0.52 1 -63 1.22 
F) Gelecek yillara ait giderler 0.06 0.02 — — — — 

Uzun vâdeli aktifler  toplami 100.— 73-29 100.— 76.53 100.— 75-'7 

Aktifler  toplami 100.— 100.— 100.— 



TABLO XXVH - B 
TÙRKIYE  ÇIMENTO SANAYfl  TOPLULUÔU DÎKEY  YÙZDE BlLÂNÇOLARI 

31 Aralik 1963 31 Aralik 1964 31 Aralik 1965 

P A S I F L E R 
Grup Top. 

gôre % 
Genel Top. 

gôre % 
Grup Top. 

gôre % 
Genel Top. 

gôre % 
Grup Top. 

gôre % 
Genel Top. 

gôre % 

I. Kisa vâdeli borçlar 
A) Borçlar 
B) Personel iicretleri 
C) Odenmi§ vergi resmi ve dig. gid. 
D) Gelecek aylara ait giderler 

93-32 
i-79 
4-77 
0.12 

10.11 
0.20 
0.52 
0.02 

96.05 
0.86 
3.08 
O.OI 

18.45 
0.17 
o-59 

96.38 
0.89 

~ 2.73 

21.90 
0.20 
0.62 

Kisa vâdeli borçlar toplami 100.— 10.85 100.— 19.21 100.— 22.72 

II. Uzun vâdeli borçlar 
A) Krediler ve borç senetleri 
B) Ahnan avanslar ve dep., tem. 
C) Diger borçlar 

99 87 
0.13 

57 09 
0.05 

99-24 
0.09 
0.67 

48.31 
0.04 
°-33 

99-9t 
0.09 

46.23 
0.05 

Uzun vâdeli borçlar toplami 100.— 57-14 100.— 48.68 100.— 46.28 

Borçlar toplami 
III. 

A) Odenmi§ sermaye 
B) Yedekler ve dagitilmami§ kârlar 

1. Kanunî ve statu yedekleri 
2. Ozel yedekler 
3. Bu yil kân 

C) Zararlar 
1. Geçmi§ yillar zararlan (—) 

67 99 67.89 69 — Borçlar toplami 
III. 

A) Odenmi§ sermaye 
B) Yedekler ve dagitilmami§ kârlar 

1. Kanunî ve statu yedekleri 
2. Ozel yedekler 
3. Bu yil kân 

C) Zararlar 
1. Geçmi§ yillar zararlan (—) 

68.50 

3-53 
5-39 

10.69 

( 6.11 ) 

27.71 

1.12 
1.72 
3-42 

( 1-96 ) 

80.92 

4-58 
5-67 

12.13 

( 3-3° ) 

25-97 

"-47 
1.82 
3-9o 

( '-05 ) 

77-89 

6.40 
6.96 
8.-85 

24.13 

1-95 
2.17 
2-75 

Oz sermaye toplami 100.— 32.01 100.—•' 32.11 100.— 3i — 

Borçlar ve ôz sermaye toplami 100.— 100.— 100.— 



ketin finansman  kaynaklannm, 1963 yilmda % 67,99 u n u borçlar-
dan ve % 32,01 ini ôz kaynaklardan saglandigi saptanmaktadir. 
1964 ve 1965 yilina ait bu oranlar ise sirasiyla % 67,89 ve % 32,11 
ile % 69 ve % 31 dir. 

Çirketin aktiflerinin  finansmaninda  kullandigi kaynaklann yak-
la§ik olarak % 70 inin yabanci kaynaklardan ve % 30 unun da ôz 
kaynaklardan saglandigi gôrulmektedir. Tablo: X X I deki standart 
dikey yiizdelere gôre i§letme kaynaklannin % 35,9 u borçlardan ve 
% 64,1 i de ôz sermayeden meydana gelmelidir. Bu durumda §ir-
ketin borçlarmin sanayi standartlanndan % 34 oraninda fazla  ve 
ôz kaynaklannin da % 34 oraninda az oldugu saptanmaktadir. Bu 
da 1963, 1964 ve 1965 yillarinda §irketin ôz kaynaklannin yeter-
sizligine isaret eder. 1964 yilinda toplam kaynaklannin % 10,85 ini 
meydana getiren kisa vâdeli borçlar, sanayi standartlanndan % 1 
fazla  iken, 1964 ve 1965 yillarinda, toplam kaynaklar içinde uzun 
vâdeli borçlann azalmasi, bu kaleme ait ytizdelerin artmasma neden 
olmugtur. Bôylece kisa vâdeli borçlar 1964 de sanayi standartlann-
dan iki ve 1965 de de 3 misli fazladir.  Uzun vâdeli borçlar ise 1963 
de % 57,14 iken, 1964 de % 8,5 ve 1965 de de 1964 e gôre % 2,5 
azalmasina ragmen, 1965 yilmda bu kalem sanayi ortalamalanndan 
yaklagik olarak % 20 fazladir. 

Oz sermayenin grup yuzdelerine gôre incelenmesi, 1963 yi-
linda % 86,50 olan ôz sermayenin 1963 de % 77,89 a dùjtùgunù 
gôstermektedir. Yildan yila yedekler ve dagitilmamij kârlar arttigi 
halde, girket sermayesinde hiçbir degi§ikligin olmamasi dolayisiyla 
ôz sermaye yapisinda ôdenmig sermayenin gittikçe azalan bir paya 
sahip olmasi normal kargilanmaktadir. 

Dikey yùzde analizleri çirketin aktif  yapilannin sanayi orta-
lamalanndan buyuk farkhliklar  gôstermedigine içaret ederken ma-
li yapisinda ise tam bir dengesizlik oldugunu gôstermekte, §irketin-
sermayesinin yetersizligini ve borç baskisi altinda oldugunu da be-
lirtmektedir. 

4. Re§yo analizi. 

Tiirkiye Çimento Sanayii T.A.Ç. topluluguna ait Tablo: X X V I 
A ve B de gôsterilen verilerden yararlanilarak Tablo: XXVIII de 
gôrulen rejyolar hesaplanmijtir. Çirketin carî rejyosu ve likidite re§-
yosu 1963 yilinda sirasiyla 2,4 ve 1,2 dir. Tablo: XXIII deki stan-
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dart regyolarla, bu oranlann kar§ila§tirilmasi, jirketin her iki re§-
yosunun da sanayi ortalamalanna gôre tatminkâr oldugunu or-
taya koymaktadir. 1964 ve 1965 ydinda carî re§yonun 1,2 ve i 'e 
dùjtùgu ve aym yillarda likidite rejyosunun da 0,62 ve 0,56 deger-
lerine sahip oldugu gôriilmektedir. Bu durum jirketin 1963 ydinda 
tatminkâr olan likidite durumunun 1964 ve 1965 yillannda ônemli 
ôlçùlerde zayifladigina  igaret etmektedir. Stoklarin dôner serma-

TABLO XXVIU 

TÛRKlYE  ÇtMENTO SANAYlt  T.A.Ç. TOPLULUÔU REÇYOLARI 

Rejyonun adi 1963 1964 1965 

1. Carî re§yo 
2. Likidite rejyosu 
3. Stoklarin dôner sermayeye rejyosu 
4. Kisa vâdeli borçlann ôz sermayeye reçyosu 
5. Borçlann ôz sermayeye re5y0.su 
6. Sabit degerlerin ôz sermayeye re§yosu 

2.4 

% 61.2 
% 33-7 
% 211.8 
% 197-8 

1.2 
0.62 

% 269.6 
% 59-8 
% 2 " - 5 
% 208.1 

1 
0.56 

% 564 
% 73-3 
% 222.5 
% 223.3 

yeye rejyosu 1963 de % 61,4, 1964 de % 269,6 ve 1964 de ise 
564 dir. 1963 yihnda sanayi ortalamasindan % 6 kadar fazla  bir de-
gere sahip olan bu re§yo, 1964 de % 269,6 ve 1965 de de % 564 yiik-
selmi§tir. Bu anormal durum dikey yiizde analizininde gôsterdigi 
gibi stoklarin normlan agmasmdan, sùrekli olarak artan kisa vâdeli 
borçlar karjisinda dôner sermayenin gittikçe azalmasindan ileri gel-
mijtir. 

Kisa vâdeli borçlann ve toplam borçlann ôzsermayeye reçyo-
larmin analizi, dikey yùzde analizi yoluyla varilan sonuçlari dog-
rulamakta, ijletme finansmanmin  ônemli bir kisminm yabanci kay-
naklardan saglandigini kesin bir biçimde gôstermektedir. Kisa vâdeli 
borçlann ôz sermayeye re§yosu 1963 de % 33,7, 1964 de % 59,8 ve 
1965 de ise % 73,3 dir. Bu rejyoya ait sanayi standardi ise % 14,5 
dir. §irkete ait rejyolann 3 yilda da sanayi standartlannin çok ùs-
tùnde oldugu, bu bakimdan jirketin oldukça zayif  bir mali duruma 
sahip oldugu saptanmaktadir. Toplam borçlann ôz sermayeye 
regyosu ise 1963 de % 211,8, 1964 de % 211,5 ve 1965 de de % 222,5 
dir. Bu re§yoya ait sanayi standardinm % 55,8 olmasi, jirket malî 
durumunun çok zayif  oldugu hususundaki kisa vâdeli borçlann ôz 
sermayeye rejyosunun analizinde saptanan sonucu kuvvetli bir 
biçimde desteklemektedir. Çirketin ôz kaynaklan ile yabanci kaynak-
lan arasinda bùyùk bir dengesizlik vardir. §irket sermayesi yeter-
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sizdir ve artinlmasi gereklidir. Bu husus sabit degerlerin oz serma-
yeye regyosunun analizinde daha açik bir biçimde ortaya çikmakta-
dir. Sanayi standartlarma gôre % 106 olmasi gereken bu re§yoya 
ait §irket yùzdeleri 1963 de % 197,8, 1964 de %208,1 ve 1965 de ise % 
223,3 dir. Sabit degerlerin gittikçe artan oranlarda borçlarla finanse 
edildigi gôrûlmekte ve bu konuda sanayi standardini % 100 den faz-
la bir oranda a§maktadn\ Bu da §irketin sermayeye yetersizligini 
belirten bir duruma i§aret etmektedir. 

5. Trend Yùzdeleri. 

1963 yili 100 kabul edilerek jirkete ait hesaplanan bilânço trend 
yùzdeleri Tablo: XXIX A ve B de gôsterilmektedir. Bilânço genel top-
lamlarmda 1963 e nazaran 1964 de % 6,8 ve 1965 de % 14,8 ora-
ninda bir arti§ gôrùlmektedir. Uzun vâdeli aktifler sùrekli olarak 
arti§ gôsterirken, dôner degerler 1964 de % 6,2 oraninda azalmi§ ve 
1965 de ise hemen hemen aym oranda artmijtir. 1965 de ise uzun 
vâdeli aktiflerin 1963 deki degerlerinden % 17,7 fazla oldugu gôrùl-
mektedir. Uzun vâdeli aktiflerin en onemli kalemi olan sabit deger-
ler ise 1963 e gôre % 25,3 oraninda artmijtir. Bu da §irketin yeni 
yatinmlari ile ilgili olan bir artigi belirtmektedir. Uzun vâdeli aktif-
ler içinde gayri maddi degerler 1963 e gôre % 144,7 oraninda 
artmiçtir. Bu oranm 4.188.803 lirahk bir mutlak artiji temsil etti-

TABLO XXIX - A 
TÛRKiYE  ÇlMENTO T.A.Ç. TOPLULUÔU BlLÂNÇO 

TREND YÙZDELERI 

A k t i f l e r 31 Arahk 

1963 1964 '965 

I. D ô n e r D e g e r l e r 
A) Kasa ve bankalar 100 82.3 173-7 
B) Hisse senedi ve tahviller 100 100.- 18.5 
C) Alacaklar, net 100 61.7 89-5 
D) Stoklar, net 100 126.1 '49-5 
E) Gelecek aylara ait giderler 100 '75-6 510.6 
Dôner Degerler Toplami lOO 93-8 106.7 

II. Uzun Vâdeli Aktifler 
A) Alacaklar, dep., tem., avans 100 118.7 54-9 
B) Tahviller (bloke) 100 69-3 39 
C) I§tirâklet (net) 100 86.7 96-9 
D) Sabit degerler, net 100 112.4 125-3 
E) Gayrimaddi degerler 100 96.8 244.7 
F) Gelecek yillara ait giderler 100 — — 

Uzun Vâdeli Aktifler  Toplami 100 m . 5 117.7 
Aktifler  Genel Toplami 100 106.8 114.8 
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TABLO XXXIX - B 

Tt)RKlYE  ÇlMENTO T.A.Ç. TOPLULUÔU BiLÂNÇO TREND YCZDELERi 

P A S l F L E R 
31 Aralik 

P A S l F L E R 1963 1964 1965 

I. Kisa Vâdeli Borçlar 
A) Borçlar 100 •94-9 248.9 
B) Personel ucretleri 100 90-7 118.8 
C) Ôdenmi§ vergi, resim ve diger 

90-7 

giderler 100 122.14 117.8 
D) Gelecek aylara ait gelirler IOO 21.8 — 

Kisa Vâdeli Borçlar Toplami 
II. Uzun Vadeli Borçlar 100 189.5 241 

A) Krediler-borç senetleri 100 90.4 93 1 
B) Alinan avanslar, dep. ve tem. 100 58.8 58.8 
C) Diger borçlar 100 — — -

Uzun Vâdeli Borçlar Toplami roo 91 93 
Borçlar Toplami 100 106.7 116.6 

III. Oz Sermaye 
A) Odenmiç sermaye 100 100 100 
B) Yedekler ve dagitilmami$ kâr-

lar 
1. Kanunî ve statu yed. 100 138.5 197-9 
2. Ozel yedekler 100 112.3 143.2 
3. Bu yil kân 100 121.3 92 

C) Zararlar 
1. Geçmi§ yillar zaran 100 57-6 — 

Oz Sermaye Toplami 100 106.9 111 
Borçlar ve Oz Sermaye Toplami 100 106.8 114.8 

ginin saptanmasi, artijin trend yùzdt'lerinde belirtildigi gibi anor-
mal olmadigim ortaya koymaktadir. Kurulan yeni fabrikalar 
dolayisiyle yapilan ilk tesis giderlerinin bôyle bir arti§a neden ol-
masi normal sayilmaktadir. Stok trendleri 1964 ve 1965 yillannda 
sirasiyla 126,1 ve 149,5 dir. Stoklann artmasina kar§ilik alacaklann 
^63 e gôre 1965 de % 10,8 oraninda azaldigi gôrulmektedir. 
Bu durumda pe§in sati§lann geçmi§ yillara gôre arttigi tahmin 
edilmektedir. Stoklardaki artiçlarm ise yatinmlarla ilgili stoklann 
igletme faaliyeti ile ilgili stoklar arasinda gôsterilmesinden ileri gel-
digi diijùnùlmektedir. Kasa ve bankalar ise 1963 e gôre 1964 te 
% 7,3 kadar azaldigi halde, 1965 te % 73,7 oraninda artmi§tir. Bu 
arti§ serbest hisse senedi ve tahvillerde 1965 yilinda gôrùlen ônemli 
azali§la ilgilidir. 1965 yili içinde yatirimlarda kullanilmak iizere para-
ya çevrilen hisse senedi ve tahvillerden elde edilen paranm, hemen 
harcanmadigindan, para olarak bankada tutulmuj olmasi miïm-
kùndiir. Gelecek aylara ait giderler kiiçùk miktarlan kapsayan ka-
lemlerden meydana geldiginden, mutlak olarak kùçiik olan artiglar 
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nisbî olarak çok bùyùk gôriilmektedir. Çirketin bu kalemi de 1963 e 
gôre 1965 de 3.184.681 lira arttigi halde, yùzde olarak arti§ % 
510,6 dir. 

Pasiflere ait trend yùzdeleri borçlann 1963 e gôre 1964 de 
% 6,7 ve 1965 de de % 16,6 oraninda yùkseldigini gôstermektedir. 
Buna karçihk aym ydlarda ôz sermaye % 6,9 ve % 11 oraninda art-
miçtir. Oz sermayedeki artiglann kanunî ve statû yedeklere yapilan 
ilâvelerden ileri geldigi gôrùlmektedir. Çùnkù bu yillarda §irketin 
ôdenmi§ sermayesindeki hiçbir degi§iklik olmadigmi trend yùzde-
leri gôstermektedir. Uzun vâdeli borçlar 1963 e gôre 1964 de 
% 9 ve 1965 de % 7 oraninda azdir. 1964 e'gôre 1965 de uzun 
vâdeli borçlarda gôrùlen arti§ krediler, borç senetleri ve diger borç-
lardaki artiçlardan ileri gelmektedir. Uzun vâdeli borçlardaki aza-
li§a kar§in borçlar toplaminin artan bir trend yùzdesine sahip ol-
masi, 1963 e gôre 1964 de % 89,5 ve 1965 de ise, % 141 oraninda 
artan kisa vâdeli borçlarla ilgilidir. Ôzellikle borç senetleri, ticarî 
borçlar ve çeçitli borç kalemlerinden meydana gelen borçlar kale-
minde artiçlar oldukça ônemlidir. 1963 e gôre bu kalemdeki ar-
ti§lar 1964 de % 94,9 ve 1965 de % 148,9 dur. 154 sayili kanunla 
§irketin çeçitli daire ve mùesseselere olan borçlanmn konsolidasyona 
tabi tutulmasi ve hazineye devredilmesi sonucu bu borçlara ait vâ-
desi gelen faizlerin ne zaman ôdenecegi bilinmediginden her an ta-
lep edilebilir gerekçesiyle kisa vâdeli borçlar arasinda gôsterilmesi 
de, kisa vâdeli borçlar kalemindeki bu artijlara neden olmu§tur. Kisa 
vâdeli borçlann diger kalemlerinde gôrùlen arti§lar normal sayila-
bilir. Yil sonunda tahakkuk etmi§ personel ikramiyeleri ile ùretim 
vergilerinin bu tip artiçlara neden olacagi dùjùnùlmektedir. 

6. Sonuç. 

Tùrkiye Çimento Sanayii T.A.§. topluluguna ait 1963, 1964 
ve 1965 bilânçolari dikey yùzdeler, rejyolar ve trend yùzdeleri tek-
nikleri yoluyla analiz cdilmijtir. Tùrkiyeye ait standart reçyolar ol-
madigmdan, 9 Amerikan Çimento Çirketinin 1965 yilina ait veri-
lerinden faydalanilarak hesaplanan standart dikey yùzdeler ve rej-
yolar bu analizde de degerlendirmelere esas olarak kullanilmijtir. 
Çirketin aktif yapisi ve doner degerler ile uzun vâdeli aktifler ara-
sindaki oranlar tatminkâr olmasma kar§in, bu aktiflerin finans-
mamnda kullamlan kaynaklann yaklaçik olarak % 3o'u ôz kaynak-
lardan ve % 70'i de yabanci kaynaklardan saglanmiçtir. Sanayi 
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standartlarina gôre ôz kaynaklarin % 64,1 ve yabanci kaynaklarm ise 
% 35>9 olmasi gerekmektedir. Çirkette durumun tamamcn standart-
lann tersine olmasi, girketin borçlanmn çok fazla oldugunu gôster-
mektedir. 1963 yilina ait dikey yùzde ve rejyolann gôsterdigi bu 
duruma kar§in, §irket sermayesinde 1963 ten sonra hiçbir degi§ik-
lik olmadigini trend yùzdeleri gôstermektedir. Çirket, 1963 yilmda 
borç baskisi altinda bulunmasina ve sermayesinin yetersiz olmasma 
kar§in 1964 ve 1965 yillannda kaynaklar arasinda uygun dengeyi 
saglamak için sermaycsini artirmadigi halde, Be§ Yillik Kalkinma 
Plânina uygun olarak yeni yatirimlara girijmijtir. Bu yatirimlar i-
çin gerekli finansmani borçlanni artirmak yoluyla sagladigindan 
kaynaklar arasmdaki dengesizlik bùsbùtùn artmi§tir. Bu, §irketin iyi 
olan likidite durumunan zayiflamasina neden olmuçtur. Stoklar ô-
nemli oranlarda artmi§, dôner sermayenin °/0  si kadar olmasi 
gereken stoklar, dôner sermayenin % 564 ùne e§it olmu§tur. 

§irketin likidite ve malî durumu ile ilgili yaptiginnz bu analiz 
jirketin ôz sermayesini malî yapida gerekli dengeyi saglayacak bi-
çimde artinlmasinin, hem malî hem likidite durumlarinin dùzeltil-
mesi ve geliçtirilmesi bakimindan zorunlu oldugunu belirtmektedir. 
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A L T I N C I B Ô L Û M 

FlYAT SEVtYEStNDEKl DEÔÎÇtKLÎKLER VE MALl 
TABLOLAR 

Mali tablolardaki bilgilerin kaynagim olujturan muhasebe ka-
yitlari, klâsik muhasebe ilkelerine gôre tutulur. Bu bakimdan da ti-
carî içlemler, maliyet ve tahakkuk esaslanna gôre muhasebeleçtirilir. 
Ticarî ijlemlerin para cephesi ile ilgilenen muhasebe ise, "Para ol-
çiisii varsayimini" kayitlanna esas alir. Bu varsayimin temeli, 
ilgili isletmenin bulundugu veya faaliyetlerinin bùyùk bir kisminm 
yapildigi ùlkenin para sistemine esas aldigi para biriminin, ticarî i§-
lemlerin kayit edilmesinde ve rapor edilmesinde kullanilmasidir. O-
zellikle, ikinci Dùnya Savasi'ndan sonra luzli bir biçimde yukselen 
fiyatlar, paranin satinalma gùcùnùn istikrarsiz oldugunu gôstermijtir. 

Para biriminin, yani "lira"nin satinalma giicùnùn fiyat seviyesi 
ile birlikte degi§mesi gerçegi karjisinda, mali tablolardaki kalemlerin 
gôsterilmesinde deger ôlçùsù olarak kabul edilen millî para birimi, 
ortak bir ôlçù olmaktan uzaklajmigtir. Bu durumu inceliyen muhasebe 
kuramcilannin bùyùk bir kismi, i§letmelerin bilânço ile gelir tablolan-
ni, tarihî maliyetler yerine carî degerleri esas alarak dùzenlemeleri hu-
susunu çare olarak ileri sùrmektedirler(i). 

(i) G. Kennedy Nelson, "Current and Historical Costs in Financial Statements", The 
Accounting Review, C. XLI, No: i (Ocak 1966) s. 42. William H. Hannum ve W Wa-
serman, "General Adjustments and Price level Measuremenet," The  Accaunting 
Review, c. XLIII, No. 2 (Nisan 1968), s. 295, 296. 
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KISIM: I 

FtYAT SEVlYESlNDEKi DEÔÎÇiKLÎKLERlN MALI 
TABLOLAR ÛZERtNDEKt ETKiLERi 

Belli bir dônemde bir ekonomide yer alan bùtun mal ve hizmet-
lerin fiyatlari izlenirse, bir kisim mal ve hizmetlerin fiyatlannin yùk-
seldigi, diger bir kisim mal ve hizmetlerinde fiyatlannin dùgtùgù ve 
bazilannin fiyatlarmda ise, hiçbir degigiklik olmadigi gôrùlûr. Yine, 
çegitli mal ve hizmetlere iligkin fiyatlardaki yukselme ve dùgme oran-
lannin birbirinden farkli hizlara sahip oldugu hususunun saptanmasi 
da mùmkundur. Aym biçimde, o ekonomideki bùtiin mal ve hizmet-
lerin fiyat hareketleriyle ilgili genel bir egilimin saptanmasi da miïm-
kûndur. Ekonomideki ortalama egilim, ilgili dônemde fiyatlann yùk-
seldigini, dugtùgùnù veya aym seviyede kaldigmi gôsterir. Bu ortalama 
veya genel egilimi, ilgili dônemin genel "fiyat seviyesi"ni olugturur. 

Fiyat seviyesindeki degisikliklerle birlikte paranin satinalma gùcù 
de degigtigi halde, muhasebe çegitli tarihlerdeki liralari egdegerli ola-
rak igleme tabî tutar. Bu esaslara uygun olarak dûzenlenen mali tab-
lolardaki tutarlar farkli satmalma gùcùne sahip liralarla ifade edildik-
lerinden, birbirleriyle mukayese olunamazlar. Çùnku bu tablolarda 
yeralan 1972 ve 1981 liralari, satmalma gùcù bakimindan aym tu-
tutarlan temsil etmemektedir.(2). 

Fiyat seviyesindeki degigiklikler, mali tablolardaki bùtùn aktif, 
pasif, gelir ve gider kalemlerinin herbiri ùzerinde belli etkilere sahiptir. 

(2) H.A. Finney ve Herbert A. Miller, Principles  of  Accounting-Intermediate  5. B., Engle-
wood Cliffs,  N. J., Prentice-Hall, Inc., 1962, s. 623. Ralph Dale Kennedy ve Ste-
wart Y. McMullen, Finansal  Durum Tablolari,  Çev., Atilla Gônenli, Istanbul Ser-
met Matbaasi, 1967, s. 525. "Statement of  Accountiling Principles Board No. 3: 
Financial statements Restated for  General Price-Level changes," The  Journal  of 
Acountancy, c. 128, No. 3 (Eyliil 1968), s. 62, 63. 
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Fakat bu kalemlerden bazilari daha biiyùk oranda etki altinda kahr-
lar. 

A. SABtT DEGERLER VE STOKLAR 

Bilânço incelenirse, fiyat  seviyesindeki degi§ikliklerin, en fazla 
sabit degerler ve sonra da stoklar ùzerinde etkiler meydana getirdigi 
saptanabilir (3). Tarihî maliyetlere gôre hazirlanan bilânçolarda yer 
alan sabit degerler ve stoklar, çe§itli tarihlerdeki liralarla degerlen-
dirildiklerinden bugùnkù degerlerini gôstermezler. 

Fiyat seviyesinin sabit degerler ùzerindeki etki derecesi §u unsur-
lara baglidir (4) : 

1. Ilgili sabit degerinin elde edilme (iktisap) tarihinden beri fi-
yat seviyesinideki degiçikliklerin miktan, 

2. ilgili sabit degerin lira olarak hacimleri. 

Sabit degerlerin dônu§ hizi, birinci unsuru ilgilendirir. Sabit de-
gerlerin dônu§ hizi azsa ve ijletmede yer alan sabit degerler bùyùk 
hacimlere ula§iyorsa, uzun sùrede fiyat  seviyesindeki degijikliklerin 
miktan da fazla  olacagindan, sabit degerlerin tarihî maliyetleri ile 
cari degerleri arasindaki fark  da daha bùyùk olur. 

Sabit degerler ùzerinde zamanla meydana gelen bu etkiyi sayi-
li ôrneklerle belirtelim: 

Y tsletmesi 1974 yihnda 50.000.- TL.sma bir arazi satinalmijtir. 
31.12.1981 tarihli bilânçoda, arazi yine 50.000.- TL.si olarak tarihî 
maliyeti ile gôrùlecektir. Bu dônem içerisinde fiyatlann  yuzde 100 
yùkseldigini varsayarsak arazinin 31. Arahk 1981 \deki cari degeri 
100.000.- TL.si olur. Aym dônemde fiyatlar  yùzde 50 oraninda yùkse-
lirse, arazinin aym tarihdeki carî degeri 75.000.- TL. sidir. 

Bu ôrnek, sabit degerin elde edilme (iktisap) tarihindenberi fi-
yatlar seviyesindeki degijikliklerin miktan az iken, tarihî maliyetle 
carî deger arasindaki farkin  daha kùçùk (25.000.- TL.si) ve fiyatlar 
seviyesindeki degi§iklik miktan artinca iki maliyet arasindaki farkin 
daha bùyùk oldugunu ortaya koyar. 

(3) Ibid., s. 532. 
Harry G. Guthman, Analysis of  Financial  Statements  .4. B., Englewood Cliffs,  N. J., 
Prentice-Hall, Inc., 1964, s. 127. 

(4) Ralp Dale Kennedy ve Stewart Y. McMullen. Finansal  Durum Tablolan,  s. 534. 
"Statement of  Accounting Principles Board No. 3: Financial statements Restated 
for  General Price-Level Changes," op. cit., s. 63. 
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Y. îçletmesi 1974 ydinda 100.000.- TL.lik bir arazi satin alsaydi-
31.12.1981 tarihine kadar geçen dôncmde fiyatlarin yiizde 100 art-
masi karjismda carî degeri 200.000.- TL.si ve fiyatlardaki yiizde 50 
arti§ da ise arazinin carî degeri 150.000.- TL. si olurdu. Bu ôrnek, fi-
yat seviyesindeki degi§ikliklerin biiyùk tutarli sabit degerler ùzerinde 
daha bùyùk etkiler meydana getirdigi gerçegini belirtir. 

Fiyat seviyesindeki degiçikliklerin amortismana tabî sabit de-
gerler ùzerindeki etkilerini de bir sayili ornek yardimi ile gosterelim. 

Y. îçletmesinin amortismana tabî sabit degerierine ilijkin bilgi-
ler §u biçimdedir : 

Elde edilme 
(Iktisap) 

tarihi 

Elde edilme 
(îktisap) ma-

liyeti-TL. 

Amortis, 
orani 

Birikmi? 
Amortisman 
tutari-TL. 

Net defter 
Degeri-TL. 

Bina 
Makine 
Kamyon 

1959 
1960 
i960 

120.000.- TL. 
180.000.- TL. 
100.000.- TL. 

% 5 
% 5 
% 5 

54.000.-
72.000.-
40.000.-

66.000.-
108.000.-
60.000.-

Bina 
Makine 
Kamyon 

1959 
1960 
i960 

400.000.- TL. 

% 5 
% 5 
% 5 

178.000.- 222.000.-

Y. îçletmesindeki sabit degerlerin i960 yilindan beri hareket 
gôrmedigi varsayilnuçtir. îktisap maliyetleri yukanda belirtilen bu 
sabit degerlerin 1967 yihndaki cari degerleri açagidaki biçimdedir(5) : 

Diizeltilmiç Diizeltilmiç 
Elde edilme maliye tu- Birikmiç amor- Dùzeltilmij net 

(Iktisap tarihi) tari-TL. tisman tutan-TL. degeri-TL. 
Bina 1959 169.920.- 93-456.- 76.464.-
Makine i960 242.820.- 97.128.- 145.692.-
Kamyon i960 134.900.- 53-96o.- 80.940.-

Yukaridaki sabit degerlerin tarihî maliyetleri ile 1967 yihndaki 
carî degerlerini inceledigimiz zaman 1959-1967 doneminin takriben 
yùzde 41 oranmdaki fiyat arti§i binamn ne defter degerini 54.000.- TL. 

(5) Dùzeltilme esaslari için bakiniz, Infra,  s. 185. 
Yukarida belirtilen sabit degerlerin 1967 yilindaki degerlerinin saptanmasi için ya-
pilan dùzeltmede, Ticaret Bakanligi Konjonktiir ve yaym mudarlugii tarafindan  ha-
rafindan  hazirlanan toptan eçya fiyatlari  endeks sayilarindan yararlanilmijtir. 



smdan 76.464-. TL'sina yiikseltirken, 1960-1967 dôneminde fiyat 
seviyesinde gôriilen yiizde 35 eivanndaki bir artij da makinenin carî 
net degerini 145.6420- TL. sina ve kamyonun carî net degerin ide 
80.940.- TL. sina yùkseltmi§tir. Fiyat seviyesindeki artislar paranm 
satinalma gùcunù azaltirken, sabit degerler ùzerinde deger arti§i bi-
çimindeki etkiler meydana getirmektedir. Bu etki §u biçimde de ifade 
edilebilir: 1959 ydinda 120.000.- TL. si ile satin alinan mal ve hiz-
metlere ejit miktardaki mal ve hizmetleri satin alabilmek için, 1967 
yilinda 169.920.- TL.sina gereksinme vardir. 

Fiyat seviyesindeki degi§ikliklerin stoklar ùzerindeki etkisi de ô-
nemli tutamlarda olabilir. Fakat etki derecesi sabit degerlerde gôrùlen 
etki derecesinden daha a.zdir. Çùnkù stoklarin dônùj hizi sabit deger-
lerin dônù§' hizindan daha fazladir (6). Fiyat seviyesindeki degi§iklik-
lerin stoklar ùzerindeki etkisinin hesaplanmasi uygulanan stok deger-
leme yôntemlerine gôre farkh biçimlerde olur. 

Y. ï§letmesinin 31.12.1968 tarihli bilânçosunda yer alan mal 
stokunun 50.000.-TL.si oldugunu varsayahm. Bu stokun Aralik 1968 
lirasi ile carî degeri, çegitli stok degerlendirme yôntemlerine gôre fark-
h tutarlar olarak hesaplamr. En kolay hesaplama "ilk giren ilk çikar-
FlFO" yôntemine gôre yapilandir. î§letmenin stok dônù§ hizmdan 
yararlanarak, stoklarin elde bulundurma sùresi hesaplamr. Y. l§lct-
mesinin de stok dônù§ hizi 3 olarak kabul edildigi takdirde, 1968 yih 
dônem sonu stoklannin 1968 yihnin son dort ayinin ortalama fiyatlann 
nndan satin ahndigi varsayilarak50.000.- TL. hk stokun carî degeri, bu 
tutan 1968 Aralik ayi fiyat endeksi ile çarpip, bulunan tutan 1968 yi-
hmn son dort ayma ait fiyat endeksine bôlmek suretiyle hesaplamr. 

"Son giren - ilk çikar-LiFO" stok degerleme yônteminde carî 
degerleri hesaplamak için ilgili stokun elde edilme (iktisap) tarihlerine 
gôre analizi yapilmahdir. Stok dônù§ hizmm dù§uk ve gùvenilir bilgi-
lerin elde edilmesinin guç oldugu durumlarda, bir ônceki yilin ortala 
ma fiyatlari stok carî degerlerinin hesaplanmasinda kullanilabilir. 
Bunun di§inda stoklarin çegitlerine gôre de ayn ayn dùzeltilmeleri 
gerekli gôrùlebilir. Stoklarin tam olarak dùzeltilmeleri için her stok 

(6) Ralph Dale Kennedy ve Stewart Y. Me Mullen, Finansal  Durum Tablolari  op. cit., 
s- 532> 536. 
Richard A. Ridilla, "A Technique to Adjust Financial Statement Data for  changing 
Price Levels," The  Accounting Review, C. XXXV, No: 4 (Ekim i960) s. 652, 653. 
John N. Myer, op. cit., s. 44, 45. 
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partisinin satmalma tarihinin bilinmcsi zorunludur. Bu bilgilerin sap-
tanmasi da giiç oldugundan stoklarin carî degere gôre duzeltilmeleri 
belli varsayimlar esas alinarak yapilir (7). 

B. SATI§LARIN MALIYETI VE AMORTÏSMANLAR 

Bir dôneme iligkin gerçek kânn saptanmasi için, o dônemde ilig-
kin hasilât ve gelirlerin o dônemin maliyet ve giderleriyle kargilagtiril-
masi, muhasebenin temel ilkelerindendir. Fiyat seviyesindeki degigik-
liklerin etkisinin açik bir biçimde gôsterilmesini isteyen muhasebe ku-
ramcilan, bu ilkeyi, gôyle ifade ederler: Mali tablolar tarihî maliyet-
lere dayanan kâr yerine ekonomik kân gôsterilmelidir. Oysa bugiinku 
gelir tablolannda satiglann maliyetli ile amortismanlar geçmig yil-
lara iligkin maliyetler iizerinden gôsterilirler. Bu husus, carî hasilâtin 
carî maliyetle kargilagtinlmasini ônler(8). 

C . SABÎT LlRALI BÎLANÇO KALEMLERÏ 

Sabit lira ile ifade olunan bilânço kalemleri de fiyat seviyesindeki 
degigikliklerin etkisi altindadir. Fakat bu etkilerin farkedilmesi zordur. 
Sabit lirali aktif ve pasif kalemlerin baglicalan gunlardir: para, alacak-
lar, borçlar. Bu bilânço kalemlerinin degerleri, fiyat seviyesindeki de-
gigikliklerle birlikte kendiliginden diiger veya yûkselir. Diger bir ifade 
ile satin aima gûcunde meydana gelen degigiklikler, sabit lirali bilânço 
kalemlerine sahip olan igletmelerde kazançlar ve zararlara neden ola-
caktir. Bu "kazançlar ve zararlar" igletmenin, tutarlan bakimindan 
sabit liralarla ifade edilen degerler ile kaynaklari muhafaza etmesin-
den ileri gelmektedir. 

Fiyatlarin yukseldigi bir dônemde pàranin satmalma giicii azaldi-
gmdan, igletmede bulunan sabit lirali aktif degerler sabit lirali pasif de-
gerlerden bùyukse net zarar ve kùçukse net kâr meydana gelecektir(g). 

(7) Ibid, s. 57. 
Perry Mason, Price-Level  Changes  and Financial  Statements.  -American Accounting As-
sociation, 1956, s. 17. 
Richard A. Ridilla, op. cit., s. 52. 

(8) R.A. Finney ve Herbert A .Miller, op. cit., s. 630. 
Ralph Dale Kennedy ve Stewart Y. McMullen, op. cit., s. 532. 533. 

(9) Ibid, s. 541. 
P. Mason, op. cit., s. 8, 9. 
John N. Myer, op. cit., s. 54, 55. 
"Statement of  Accounting Principles Board No. 3 : Financial Statements Restated 
For General Price-Level Changes," op. cit., s. 64, 65. Richard A. Ridilla, op. cit., 
s, 652. 
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Fiyatlann dù§tùgu bir dônemde, paranm satinalma giicù artaca-
ginda, sabit degerli aktif degerleri sabit degerri pasif degerlerinden 
fazla olan i§letmelerde net kâr ve az olan i§letmelerde net zarar gôrù-
lecektir (10). 

Isletmenin i. Ocak 1981 tarihinde kasa ve bankasmdaki para 
meveudunun 10.000.- TL. si ve aym tarihdeki borcunun da 20.000.-
TL. si oldugunu dù§ùnelim. 31. Aralik. 1981 tarihinde isletmenin pa-
ra ve borç durumunda bir degi§iklik olmadigmi, fakat bu dônem için-
de fiyatlann yùzde 10 oraninda yùkseldigini varsayalim. Bu durumda 
ijletme 1. Ocak. 1981 de 10.000.. TL. si ile alinabilen mal ve hizmete 
eçit tutarda mal ve hizmeti 31. Aralik 1981 de 11.000.- TL. si ile alabi-
lecektir. Paranin satinalma giicu azaldigmdan, i§letmenin sakladigi 
parasal degerler dolayisiyle zaran 1.000.- TL. sidir. Fiyatlar aym 
oranda du§seydi, paranin satinalma gùcti yukseleceginden isletmenin 
kân da i.ooo.. TL. si olacakti. 

Fiyatlann yukseldigi bir dônemde borçlu olanlar kârli duruma 
geçer. Çùnkù borçlanni satmalma gùcù azalan liralarla cderler. 31. 
Aralik. 1981 de i§letmenin borcu için ôdedigi 20.000.- TL.si ile ala-
cakli, 1. Ocak. 1981 de 18.000.- TL. si ile alinabilen mal ve hizmet tu-
tannda satin almada bulunabilir. Isletmenin kazanci 2.000.. TL. si-
dir. Borçlan, parasal degerlerinden fazla oldugundan, paranin satm-
alma gùcùnùn azalmasi kar§isinda isletmenin net kazanci 1.000.- TL. 
sidir. 

Sabit lirali bilânço kalemlerinden meydana gelen bu biçimdeki 
kazançlar ve zararlar, "gerçeklesmemis" kabul edilirler. Bu kazanç-
lar ve zararlarm, isletmenin kazanç gùcùnùn tahmininde etkileri ol-
mamakla beraber, isletmenin genel finansman durumu bakimindan 
ônemli olduklarmdan mali analizler kapsamina almmalarinm yerin-
de olacagi belirtilmektedir (11). 

Fiyat seviyesindeki degisikliklerin satis artis orani ùzerindeki et-
kileri de dikkate almmahdir. Bir isletme satislarmin yùzde 25 oranin-
da arttigini belirtirken, mali analist bu artisin gerçek bir artis olup 

(10) Ibid., s. 652. 
P. Mason, op. cit., s. 8, 9. 
Ralph Dale Kennedy ve Stewart Y. McMullen, op. cit., s. 541. 
"Statement of  Accounting Principles Board BNo. 3 : Financial Statements Restated 
For General Price-Level Changes,"' op. cit., s. 64, 65. 

(11) Ibid., s. 541. 
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olmadigini saptamak için fiyat seviyesindeki dcgiçikikliklerm yônù-
nii ve d.egi§iklik oranini da hesaba katmak zorundadir. 

D. FlYAT SEVIYESINDEKI DEÔIÇlKLlKLERlN MALI 
TABLOLAR ÛZERlNDEKÎ ETKlSlYLE iLGlLl GÔRÙÇLER 

Fiyat seviyesindeki degiçikliklerin mali tablolar ùzerindeki bu 
açik etkisi karçisinda muhasebe kuramcilan ileri sùrdùkleri gôrùçler 
bakimindan iki gruba ayrilmijlardir. Birinci grupda yeralanlar, mu-
hasebe kayitlannin paranm satinalma gùcùnde meydana gelen degi-
çikliklere gôre dùzeltilmesini ileri sùrerler. Bu gruptaki muhasebe ku-
ramcilarinin ,ônerilerini dayandirdiklan baghca gôrùçler §u biçimde 
ôzetlenebilir (12): 

1. Fiyat seviyesindeki dcgi.jikliklerin mali tablolar ùzerindeki 
etkisini saptamak için yapilan araçtirmalarda, para biriminin satmal-
ma giicùnùn zamanla degiçtigi gôrùlmùçtùr. Bu da paranin deger ha-
reketlerinin ôlçùlmesinde bir ôlçù olarak kullamlmasimn yanliç ol-
dugunu ortaya koydugundan, mali tablolarda farkli satmalma gùçleri-
ne sahip liralan eçdegerleri olarak i§leme tabî tutmak dogru degildir. 

2. Çeçitli tarihlerdeki liralan e§degerli olarak kabul edince, ay-
rilan amortismanlarla ilgili sabit degerleri yenilemege olanak olma-
digi gibi, vergiler de "hayalî gelirler" ùzerinden ôdenir. Çùnkù fark-
li degerdeki liralann toplanmasi ve çikanlmasi sonucu elde edilen, kâr, 
ilgili içletmenin gerçek kân olmaktan uzaktir. 

3. Klâsik muhasebe esaslanna gôre hazirlanan bilânçolar carî 
degerleri gôstermedikleri gibi, gelir tablolannda da bazi giderler 
farkh tarihlerdeki tarihî maliyetlerle yer alirlar. Bu bakimdan da mali 
tablolar mukayese niteliklerine sahip edegildirler. 

Ikinci grupta yer alanlar ise, fiyat seviyesindeki degiçikliklere gô-
re muhasebe kayitlannin ve mali tablolarin dùzeltilmesini dogru bul-
mamaktadirlar. Bununla ilgili olarak ileri sùrdùkleri gôrùçleri a§agi-
daki biçimde ôzeltlemek mùmkùndùr (13); 

(12) Ralp Dale Kennedy ve Stewart Y. Me Mullen, op. cit., s. 530. 
H.A. Finney ve Herbert A. Miller, op. cit., s. 629-631. 
John A. Tracy, "A Dissent to the General Price Level Adjustment Proposai," Tht 
Accounting Review, C. XL, No. 1 (Ocak 1965), s. 163, 164. 

(13) G.Fred Weber, "Price Level Accounting", The  Accounting Review, C. XXXV. No: 
4 (Ekim i960), s. 641. 
H.A. Finney ve Herbert A. Miller, op. cit., s. 626-628. 
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1. Klâsik muhasebede uygulanan kavramlar ve illkeler uzun yil-
lar boyunca geligtirilmig ve uygulamada genig kabul gôrmûgtùr. Bu-
rada uygulanan tarihî maliyet objektiftir, oysa fiyat seviyesindeki de-
gigiklikler ve carî degerlere gôre muhasebe kayitlannda yapilacak 
dùzeltmelerde subjektif unsurlardan yararlanilmasi zorunludur. Fiyat 
seviyesinde de, savag sonrasi gibi anormal dônemler digmda onemli de-
gigiklikler olmamaktadir. 

2. Dùzeltilmig muhasebe verileri, olaylan degil, olaylara iligkin 
igaretleri gôsterirler ; diger bir ifade ile çegitli siibjektif unsurlardan da 
yararlanarak yapilmig tahminlerdir. Bu biçimdeki dùzeltmeler, keyfi 
uygulamalara ve dolayisiyla kangikhklara yol açabilir. 

3. Fiyat seviyesindeki degigiklikler, en onemli etkilerini sabit de-
gerler ùzerinde meydana getirirler. Igletme yôneticileri, sabit deger-
lerle ilgili olarak alacaklan kararlarda bu hususu pekâlâ gôzôniinde 
bulundurabilirler. 

4. îgletmelerle ilgili mevzuat , tarihî maliyetleri kabul etmek-
tedir. 

Muhasebe kayitlarimn fiyat seviyesindeki degigikliklere gôre dù-
zeltilmesi konusunda muhasebe kuramcilari arasinda tartigmalar devam 
ederken çegitli ulkelerde fiyat seviyesinin mali tablolar ùzerindeki et-
kilerini azaltmak veya ortadan kaldirmak için çegitli ônlemler de 
almmigtir. 

Bazi ùlkeler konuyu yeniden degerleme iglemiyle çôzùmleme yo-
luna gitmiglerdir (14). Bu iglemde, igletme bilaânçolannda tarihî ma-
liyetlerle ifade edilen ve pasiflerin degerleri, yeniden degerleme igle-
minin yapildigi tarihdeki carî degerleri aksettirecek biçimde duzel-
tilmektedir. Yeniden degerleme bugùne kadar mevzuzat konusu ol-
mug ve bir kereye mahsus olmak ùzere yapilmigtir. Bugùne kadar ya-
pilan yeniden degerleme iglemlerinin bilânçoda yeralan bùtùn kalem-
leri kapsamlarina almadigi gôrùlmektedir. 

(14) Yeniden degerleme konusu için bakimz: 
Cumhur Ferman, Fiyat  Hareketlerinin  Muhasebe Prensipleri  Vzerine  Tesiri  ve Bilânço Teo-
rileri. Ankara Giiney Matbaacilik ve Gazetecilik T.A.O., 1954. 
Nuri Uman, Fiyat  Hareketlerinin  Igletmeler  Vzerine  Etkisi  ve Yeniden  Dejferleme,  Ankara 
Sevinç Matbaasx 1968. 
Iktisadî Devlet Te§ekkiillerini Yeniden Dùzenleme Komisyonu,  TeçebbUs  Bilânçolari-
ntn Yeniden  Degerleme Yoluyla  Diizeltilmesi.  Ankara, Ba§bakanlik Basimevi, 1968 
Iktisadî Devlet Te§ekkullerini Yeniden Diizeneme Komisyonu,  Bilânçolann Yeniden 
lemesi ile Ilgili  Ozel Raporlar. Ankara, Ba§bakanhk Basimevi, 1968. 
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Fédéral Almanya, Avusturya, Italya ve Fransa gibi ùlkelerde, 
yeniden degerleme uygulamasinin para reformu ônlemleriyle birlikte 
gerçekle§tirilmesine çali§ilmi§tir. Diger yandan Ameiika Birle§ik 
Devletleri ve Ingillere gibi ulkelerde, fiyat  seviyesindeki degigik-
liklerin mali tablolar ûzerindeki etkilerini, hizlandinlmi§ amortis-
manlar ve stoklann degerlenmesinde Lifo ve yenileme karçihklari gibi 
yôntemleri uygulama yoluyla ortadan kaldirmaga çali§mi§lardir (15). 
Fakat bu yôntemlerin de, fiyat seviyesindeki degijikliklcrin etkisini 
azaltmak veya ortadan kaldirmak açisindan eksikliklere sahip oldugu 
gôrùlùr. Ôrnegin, LIFO yôntemiyle gelir tablosunda ekonomik kârin 
gôsterilmesi saglanirken, bilânçoda gerçek degerinin oldukça altinda 
bir stok rakamina yer verilir. Gelir tablosu ve bilânço birbirini tamam-
layan ve birbirine anlam veren iki temel rapor olduklanna gôre, fay-
dali bir yôntemin ikisi ùzerindeki etkileri olumlu olmalidir. Bu nedenle, 
LÎFO ve benzeri yôntemler fiyat seviyesindeki degi§ikliklerin etkisini 
ônlemeleri açisindan bajansiz kabul edilirler.(i6). 

Mali analiz tekniklerinin çok gcli§mi§ oldugu ve uygulamasma 
da bùyùk bir ônem verilen Amerika Birlcjik Devletlerinde, muha-
sebe kuramcilan fiyat seviyesindeki degi§ikliklere gôre mali tablolarm 
her yil dùzeltilmesi konusunu tartijmaktadirlar. Bir grup muhasebe tek-
nisyeni, fiyat seviyesindeki degijikliklerc uygun olarak mali tablolarm 
dùzeltilmesini ve resmî malî tablolarm dùzeltilmi§ degerleri esas alarak 
dùzenlenmesini ileri sùrerler. Fiyat seviyesindeki degi§ikliklere kar§m 
malî tablolarm tarihî maliyetlere gôre hazirlanmasinin igletme yô-
neticilerini, ortaklan ve diger ilgilileri yaniltacagini belirtirler (17). 
Muhasebe kuramcilarindan diger bir grup ise, resmî mali raporlarin 
tarihî maliyetlere gôre hazirlanmasina ve fiyat seviyesindeki degi§iklik-
lerin etkisini gôstermek için carî degerlere gôre hazirlamnmiç bilânço 
ile gelir tablosunun resmî raporlarin ekleri §eklinde sunulmasina ta-
raftarldirlar. 

Amerika Birle§ik Devletlerinde meslek te§ekkiilleri de bu tar-
ti§ma konusunu ele alan arajtirmalar yapmi§lardir. Amerikan mu-

(15) Î.D.T. Yeniden Duzenleme Komisyonu,  Tejebbûs  Bilânçolarimn Yeniden  Degerlenme 
Yoluyla  Dùzeltilmesi,  op. cit., s. 9, 10. 

(16) G. Fred Weber, op. cit., s. 642. 
(17) Ulkemizdeki Yeniden Degerleme konusu ilgili çahçmalar sirasinda, bu gôru§e 

uygun bir ôneri, "yurùyen endeksler" adi altinda Prof.  Dr. Ahmet Kiliçbay tara-
findan  yapilmi§tir. Bakimz: Î.D.T. yeniden Duzenleme Komisyonu,  Bilân(olartn 
Yeniden  Degerlemesi ile ilgili Ozel Raporlar. s. 25—39. 
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hasebe Dernegi, yaptigi incelemeler sonunda, tarihî maliyetleri 
esas alan resmî tablolann ek tablolan halinde bu raporlann bùtùn-
lugunii bozmiyacak biçimde carî degerlere gôre dùzeltilmi§ bilgilerin 
sunulmasim uygun gôrmùijtùr (18). 

Fiyat seviyesindeki degi§ikliklerin mali tablolar ùzerindeki et-
kilerini ihmal etmenin gerçege uygun bir davrani§ olmayacagini ile-
ri sùren, Amerikan Yeminli Hesap Uzmanlan Dernegi, bu konu ile 
ilgili olarak yaptirdigi ara§tirmalara gôre dùzeltilmi§ mali tablo-
lann, dùzeltilmemi§ mali tablolann ekleri biçimde sunulmasimn 
faydah olacagi sonucuna varmi§tir (19). 

Kuramda yapilan bu ônerilere kar§in, uygulamada resmî mali 
raporlann veya eklerinin dùzeltilmi§ rakamlan esas alarak sunuldugu-
na bugùne kadar rastlanmamijtir. Bu durumu muhasebe kurami ile 
muhasebe uygulamasi arasinda bùyùk bir bo§luk olarak gôrenler, mu-
hasebenin geli§en ekonomi ve i§ hayatinin çok gerisinde kaldigini ve 
bundan endi§e duyduklanni belirtmektedirler (20). 

Dùzeltilmif verilerin esas veya ek tablolar halinde yayinlanmasi 
mali analiz i§lemlerini bùyùk ôlçùde kolaylajtinr. Fakat uygulamada 
duzeltilmij verileri kapsayan tablolann gôrùlmemesi, mali analizin 
yapilmasi bakimindan bir engel te§kil edemez. Çùnkù mali analist ge-
rekli gôrdùgù durumlarda analiz edecegi tablolan ve verileri carî de-
gerlere gôre dùzeltmekte serbesttir. 

(18) Paul Grady, op. cit., s. 361, 362. 
(19) Ibid., s. 364, 365, 368. 

"Statement of  Accounting Principles Board No. 3 : Financial Statements Restated 
for  General Price-Level Changes," op. cit., s. 65. 

(20) G. Fred Weber, op. cit., s. 641. 
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KISIM: II 

MALÎ TABLOLARIN DÙZELTtLMESi 

A. MALI TABLOLARIN DÛZELTtLME YÔNTEMLERt 

Fiyat seviyesindeki degigiklikler kargisinda malî tablolarin dù-
tilmesij bu tablolarda yer alan verileri sabit satmalma gùcûne sahip 
liralarla ifade etmek ve birbirleriyle mukayeselerini saglamak bakimin-
dan gerekli gôriinmektedir. Mali tablolardaki verileri sabit satmalma 
giicii olan liralarla ifade etmek için belli bir tarih veya dônemin fiyat 
seviyesi esas alinir. Çiinkû fiyat seviyesindeki degigikliklerin etkisinin 
diizeltilmesi için liranin satmalma gùcùnun endeksler yardimiyla ôl-
çiilmesi genel kabul gôrmektedir. (21). Mali tablolardaki verileri, 
satmalma giiçleri bakimindan sabit liralara çevirmek için esas alina-
cak tarih veya dônemin saptanmasinda çegitli seçenekler vardir (22) : 

1. Igletmenin kurulug yili, 

2. Fiyatlann nisbeten istikrarli oldugu yillar, ôrnegin 1965 yili, 

3. Carî fiyat seviyesi, diger ifade ile mali tablolarin en son ha-
zirlandigi tarih, ôrnegin 31. Arahk. 1981. 

Mali analiz açisindan onemli olan ùçùncii seçenektir. Endeks 
kullaniginin ôncusti olan Henry W. Sweeney'de muhasebe verilerinin 
kapanig tarihindeki genel fiyat endeksi ile dùzeltilmesini ileri sùrmutg-
tiir 1(23). 

(21) Basil ve agirhkh fiyat  endekslerinin hesaplanma yôntemleri için bakimniz. Perry 
Mason, op. cit., s. 1-9. 

(22) Ibid., s. 14. 
(a3) John N. Myer, op. cit., s. 39. 

William H. Hannum ve Wasserman, op, cit., s. 299. 
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Fiyat seviyesindeki degigikliklerle ilgili olarak hazirlanan malî 
tablolarda yapdan dùzeltmeler, sabit satinalma gùcùnù ifade eden 
para birimine ulaçilmayi sagliyan araçlardir. i. Ocak. 1981 deki 1 
TL. si 31 .Aralik. 1981 tarihine kadar fiyatlar yùzde 10 oraninda art-
mi§sa, 31. Aralikta. 1.10 TL. sma egittir. Dùzeltilme içlemi sirasmda 
da bir yil ônceki 1.- TL-. si 1.10 TL.si olarak ifade edileceginden ca-
rî degeri ile gôsterilmiç olur. 

Mali tablolan dùzeltmenin amaci, kapsadiklan verilerin birbir-
leriyle mukayese edilmelerini saglamaktir. Bundan ôtùrù, dùzeltme iki 
evrelidir (24) : 

(1) Carî yila ait mali tablolardaki veriler birbirleriyle mukayese 
edilmek isteniyorsa, tablolarda yer alan bùtùn veriler carî 
yil sonundaki satinalma gùcùnù temsil eden liraya gôre 
dùzeltilirler(25) 

(2) Birden fazla yillara iliçkin mali tablolarin birbirleriyle mu-
kayeseleri sôz konusu oldugu durumlarda, tablolardaki veri-
ler carî yil (veyà son yil) sonundaki satinalma gùcùnù gôs-
teren liraya gôre dùzeltilmelidir. 

Mali Analiz açisindan yapilan bu dùzeltme, iki temel mali ra-
por olan bilânço ile gelir tablosunu kapsamina almaktadir. Etki al-
tinda bulunan heriki tabloya ait veriler tutarli bir biçimde dùzeltilir. 

Fiyat seviyesindeki degiçikliklerin çegitli mali tablo kalemleri 
ùzerindeki etkisi farkli oranlarda oldugundan, dùzeltmede ôzel endeks-
lerin kullanilmasimn yerinde olacagi belirtilmektedir. (26). Fakat 
mali tablolarin dùzeltilmesinde fiyat seviyesine ait genel endeks daha 
genig kabul gôrmektedir (27). Mali tablolarla ilgili olarak yapilan dù-
zeltmenin amaci igletmenin sahip oldugu ôzsermayenin satinlama 
gùcùnù koruyup korumadigmin saptanmasidir. Bu amaç için de 

2(4) Ibid., s. 41. 
(25) Fiyatlarm hizla de|i§medigi donemlerde, son aya veya son uç aya ait fiyat  endeksi-

nin kullamlabilecegi de belirtilmektedir. Bakiniz, Paul Grady, op. cit., s. 369. 
(26) Ralph Dale Kennedy ve Stewart Y. McMullen, op. cilt., s. 338, 339. 

Harry Guthman, op. cit., 138. 
(27) Paul Grady, op. cit., s. 362. 

G. Fred Weber, op. cit., s. 645. 
John N. Myer, op. cit., s. 37, 39. 
Perry Mason, op. cit., s. 12. 
Charles H. Spencer, op. cit., s. 164. 
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genel fiyat endeksi yeterlidir. Bundan ôturti dùzeltilmip veriler, ikame 
maliyetleri veya fiilî maliyetleri gôstermezler (28). 

Ilgili bilânço veya gelir tablosu kalemini carî degere gôre dùzelt-
mek için, ilgili tutar carî dôneme veya tarihe ait fiyat endeksi ile çarpdir 
ve bu tutarin muhasebeblejtirdigi yihn (iktisap veya meydana gelme 
ydlan veya tarihleri) endeksine bôlùnùr. Bu hesaplama sonunda bulu-
nan tutar, ilgili tablo kaleminin carî degeridir. Buradaki hesaplama 
içlemlerini azaltmak için diizeltilecek kalemlere iliçkin dûzeltme kat-
sayilari ônceden hesaplamr. Dùzelme katsayisina ait formùl §u biçim-
dedir : 

Carî dônemin fiyat endeksi 
Dûzeltme katsayisi = 

Ilgili yihn fiyat endeksi 

Bu bôlme sonucu elde edilen dûzeltme katsayisi, diizeltilecek 
tablo kalemi ile çarpilarak, ilgili tutarin carî degere gôre duzeltilmesi 
saglanir. 

Bir mali tablo ilk kez dùzeltiliyorsa, kapsadigi kalemlerin elde 
edilme (iktisap) veya meydana gelme tarihlerine gôre farkh degerler-
deki dûzeltme katsaydan kullanilir. Fakat daha once dùzeltilmij bir 
tablonun son carî degerlere gôre dùzeltilmesinde ise, bir tek diizelt-
me katsayisindan yararlanirlir. Ôrnegin, 1981 yih bilânçosu Aralik 
1980 fiyat seviyesine gôre dùzeltilmijse, 1980 yili bilânçosu nun Aralik 
1981 fiyat seviyesine gôre dùzeltilmesinde Aralik 1980 fiyat seviye-
yesine gôre dûzeltilmij bilânço kalemlerinin tùmùne bir tek dûzeltme 
katsayisi uygulanir. Bu katsayi da Aralik 1981 fiyat endeksini, Aralik 
1980 fiyat endeksine bôlmek suretiyle hesaplamr. 

Gelir tablosu, ilijkin oldugu yilin ortalama fiyat seviyesine gôre 
dùzeltiliyorsa, satijlann maliyeti ile amortismanlan digindaki kalem-
lere ilijkin i§lemlerin o yihn ortalama fiyat seviyesinden yapildigi var-
sayildigindan, sadece bu iki kalem dùzeltilmeye tabî tutulur (29). 

(28) Ibid., s. 12. 
G. Fred Weber, op. cit., s. 5643. 
Mathews, R. L., "Income, Price Changes and the Valuation, " The  Acouting Review, 
c. XLIII, No. 3 (Temmuz 1968), s. 509, 516. 
"Statement of  Accounting Principles Board No. 3: Financial Statements Restated 
for  General Price-Level Changes, "op. cit., s. 63. 

(29) Perry Mason, op. cit., s. 24. 
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B. DUZELTÎLME Y Ô N T E M L E R Î N l N UYGULANMASI 

Mali tablolarla ilgili duzeltilme yôntemlerinin uygulanmasini 
sayili ôrnekler yardimiyla inceliyelim. L. îgletmesinin tarihî maliyet-
lere gôre dùzenlenmig 1968 yiliyla ilgili mali tablolari agagidaki bi-
çimdedir (30) : 

L. î§letmesinin. yukandaki mali tablolari ile ilgili olarak §u husus-
lar da bilinmektedir : 

"L' ÎÇLETMESl 

GELlR TABLOSU 

(1968 Y1I1-T.L.) 

Sati§lar (net) 
Sati§lann maliyeti (—) 

700.000.-
400.OOO.-

Gayrisafi  sati§ kâri 
Amortismanlar (—) . 
Tahvil faizleri  (—) 
Diger giderler (—) 

40.500.-
15.000.-
9-500.-

300.000.-

65.OOO.-

Diger gelirler ( + ) 
235.000.-

20.000.-

Vergilenmemi? Net kâr 955.000.-

Net kâr 
Odenen temettii (—) 

165.750.-
I40.OOO.-

Dagitilmami§ kâr 25750.-

1. Igletmenin 1. Ocak. 1968 tarihindeki dônemba§i stoklan 
100.00.- TL. sidir. 

2. Igletme stoklannin degerlendirilmesinde ilk giren, ilk çikar 
(FlFO) yôntemini uygulamaktadir. 

3. Igletme, 100.000.- TL . l ik igtirâk yatinmini 1967 yilinda yap-
migtir. 

4. Son iki yilda hareket gôrmeyen sabit degerlerle ilgili ayrm-
tili bilgiler ï9o inci sayfadadir. 

5. Uzun vâdeli borçlar 1966 yilinda ihraç edilen% 5 faizli  tah-
villerden meydana gelip, vâdeleri 1972 yihnda sona ermektedir. 

6 Çirket 1965 yihnda kurulmug ve 400.000.- TL. lik sermayesi-
nin tamami aym yil içinde ôdenmigtir. 

(30) L. îjletmesinin gerçek bir §irketle ili§kisi yoktur. 
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A K T l F 

"L" ÏÇLETMESÏ 

BiLANÇO 

(31ARALIK  ig68—TL. ) 

I. DONER DEGERLER 
A. Kasa 
B. Hisse senetleri ve tahvilleri 
C. Alacaklar (net) 
D. Stoklar 

E. Gelecek aylara ait giderler 

Doner Degerler Toplami 

II. UZUN VÂDELI AKTIFLER 
A. Içtirâkler 
B. Sabit Degerler 

1. Arsalar 
s. Binalar 
3. Makinalar 

Birikmi; Amortismanlar (-—) 

Sabit Degerler Toplami (net) 

Uzun vâdeli Aktifler  toplami 

Aktifler  Genel Toplami 

140.000.-
40.000.-
90.000.-

120.000.-
1o.000.-

400.000.-

100.000.-
117.500.-
210.000.-
300.000.-

627.500.-
127.500.-

500.000.-

600.000.-

1.000.000.-

I. KISA VÂDELI BORÇLAR 
A. Borçlar 

B. Gider Tahakkuklari 

Kisa vâdeli Borçlar Toplami 

II. UZUN VÂDELI BORÇLAR 

Borçlar Toplami 

III. ÔZ SERMAYE 
A. Sermaye (Odenmi§) 
B. Dagitilmamiç kârlar 

Oz sermaye toplami 

238.000.-
12.000.-

250.000.-

300.000.-

550.000.-

400.000. 
50.000. 

450.000. 

Pasifler  Genel Toplami 



Elde edilme Elde edilme Amortis. Birikmi§ amortismanlar 
(Iktisap) (iktisap) oram tutan-(TL.) 

yili maliyeti-(TL-) 

Arsa \ 1965 117.500.- — — 

Binalar 1965 120.000.- % 5 24 000.-
Binalar 1966 90.000.- % 5 '3 500.-
Makineler 1966 300.000.- % '0 90 000.-

627.500 . - 127 500.-

A§agidaki diizeltme i§lemleri, fiyat seviyesindeki degigikliklerin 
i§letme ôzsermayesi iizerindeki etkilerini ôlçme amacinda oldugundan 
genel fiyat endeksinden yararlamlmijtir. Istanbul Ticaret Odasi ta-
rafindan 1958 yilmdaki fiyat seviyesi 100 kabul ederek hazirlanan top-
tan e§ya fiyatlari endeksleri, L. Ticaret i§letmesinin mali tablolanna 
duzeltilme yôntemlerinin uygulanmasmda esas alinmi§tir. 

1968 yili sonundaki liranin satinalma gùcùnun 1 oldugu varsayi-
larak a§agidaki dùzeltme katsayilari hesaplanmiçtir (31): 

Tarih 

Toptan eçya fiyat 
endeksleri 

1958 = 1000 
Dùzeltme katsayisi 

i960 (Ortalama) 140 >67,9 - 140 = ' , '99 
1966 (Ortalama) '49 167,9 -- 149 = 1,126 
1967 (Ortalama) 159 '67,9 ~ - 159 = 1,056 
1967 (Ekim-Aralik) 159 '67,9 -- 159 = . 1,056 
1967 (Arahk) 159 167,9 -- «59 = 1,056 
1968 (Ortalama) 163,2 '67,9 -- 163,2 — 1,028 
1968 (Ekim-Aralik 166,7 167,9 -- 166,7 — 1,007 
1968 (Arahk) 167,9 167,9 " - 167,9 — 1,000 

Bu kisimda, L. I§letmesine ait 1968 yili mali tablolannin fiyat 
seviyesindeki degi§ikliklere gôre ne biçimde duzeltilecegi ele alina-
caktir. Bu dùzeltme, mali analiz amaçlan için yapildigindan, muha-
sebe kayitlarinin dùzeltilmesi sôz konusu degildir. Mali tablolardaki 
kalemler belli varsayimlara uygun olarak ve bir liranin Aralik 1968 
deki satinalma gùcù esas alinarak duzeltilecektir. 

(31) Devlet îstatistik Enstitusù, Turkiye Istatistik Yilhgi, 1968, s. 38.3-496. 
Devlet Istatistik Enstitusù, Aylik Istatistik  Biilteni,  Kasim-Arahk  1968, s. 96. 
Devlet istatistik Enstitusù Aylik Istatistik  Biilteni,  Kasim-Arahk  1968, s. 94. 
Devlet istatistik Enstitùsu, Aylik Istatistik  Biilteni,  1969, s. 100. 
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Gelir Tablosunun Diizeltilmesi 

Satiçlar : L. I§letmesinin 1968 yili içinde sati§lanni aylar itibariy-
le istikrarli bir biçimde yaptigi varsayildigmdan, satislann tûmunun 
1968 ydi ortalama fiyat seviyesinden i§lem gôrdûgû kabul edilmektedir. 

Bu fiyat seviyesi ile ilgili dûzeltme katsayisi 1,028 oldugundan, 
sati§lar §u biçimde dùzeltilir: 

700.000.- TL. X 1.028 = 719.600.-TL. 

1968 ydinda, ortalama fiyat seviyesinden yapilan 1.- TL.lik, sati§, 
Aralik 1968 fiyat seviyesinden yapilan 1,209.- TL. hk sati§a egit 
oldugundan, L. îsletmesinin ortalama fiyattan ifade edilen 700.000.-
TL. lik sati§lari, Aralik 1968 fiyat seviyesinden ifade edildigi zaman 
719.000.- TL. sina e§it olmaktadir. 

Satiflann  Maliyeti: Sati§ maliyetinin Aralik 1968 fiyat seviye-
sinden ifade etmek için L. îsletmesine ili§kin mali tablolard.an ve stok 
verilerinden yararlandir. Bu bilgilere dayamlarak yapilan hesaplama-
lar §u biçimdedir: 

Satislann maliyeti 400.000. - TL. 
arti 

Dônem sonu stoku, 31. Aralik. 1968 120.000.- TL. 
Satilan mallar ve stokdaki mallar toplami 

Eksi 
Dônem ba§i stoku, 1. Ocak. 1968 
1968 yilinda satinai inan mallar toplami 

520. ,000. - TL. 

100. ,000. - TL. 
420 .000. ,- TL. 

Satiçlann maliyetini, Aralik 1968 fiyat seviyesine gôre duzeltir-
ken çe§itli mal kalemlerine uygulanacak dûzeltme katsayismm sap-
tanmasinda stok dônù§ hizi re§yosundan yararlanilabilir. Ilgili islet-
menin ôzellikle, "ilk giren-ilk çikar" stok degerleme yôntemini 
uyguladigi durumlarda, bu re§yo ilgili dûzeltme katsayilarimn saptan-
masinda bûyûk bir yardimci olmaktadir. 
Stok dônû§ hizi rejyosu §u biçimde hesaplanabilir : 

„ . . . . . . . Satislann maliyeti Mok donus hizi resyosu = —^ ; fi Ortalama stoklar 

_ , ~ , , Dônem basi stoklan 4- Dônem sonu stoklan Ortalama Stoklar = -
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„ , . . 1 0 0 . 0 0 0 . - + 1 2 0 . OOO ™ Ortalama stoklar = = 110.000.- IL. 
2 si 

„ , , . . . 400.000 _ Stok donus hizi resyosu — 3,0 ¥ 1 xo.000 13 

L.îçletmesinde FlFO stok degerleme yôntemi kullamldigindan, 
12 ayi stok dônù§ hizi reçyosuna bolmek suretiyle L . îçletmesinin stok-
lari elde bulundurma suresini hesaplamak mumkùndùr. Bu sûre de 
takriben ùç ayridr (32). Bu hesaplamalara dayanarak 1. Ocak. 1968 
tarihindeki L. içletmesine ait stoklarin Ekim-Aralik 1967 donemi, 
ortalama fiyatlanndan ve 31. Arabk 1968 tarihindeki stoklarin da 
Ekim- Aralik 1968 donemi ortalama fiyatlanndan satin almdigi varsa-
yilabilir. Satiçlann maliyetinin hesaplanmasiyla ilgili son varsayim da, 
dônem içinde mal ahglannin istikrarh bir biçimde yapildigidir. Bôy-
lece L. içletmesinin 1968 donemi içindeki mal ahlçlanni, yilin ortalama 
fiyat seviyesinden yaptigi varsayimi kabul edilmektedir. 

Bu varsayimlara gôre L. içletmesinin satiçlann maliyetinin Aralik 
1968 donemi fiyat seviyesine gôre dùzeltilmesine iliçkin hesaplar, a§a-
daki biçimde yapilmaktadir: 
Dônem ba§i stoku, 

1. Ocak. 1968. 100.000.-TL. x 1056 = 105.600.- TL. 

1968 ydinda satin 
alinan mallar 420.000.-TL. x 1.028 = 431.706.-TL. 
Dônem sonu stoku, 537.360.-TL. 
31. Arahk. 1968 120.000.-TL. X 1.007 = 120.840.- TL. 
Satiçlann maliyeti 416.520.-TL. 

L. ijletmesinin 4000.000.- TL. lik satiçlann maliyetinin Arahk 1968 
fiyat seviyesine gôre duzeltilmiç degerinin 416.520.- TL. si oldugu gô-
rùlmektedir : 

Amortismanlar : Sabit degerlerle ilgili verilerden yararlam-
larak yillik amortismanlann, dùzeltme katsayilanmn uyguianmasi 
yoluyla saptanan dùzeltilmij degerlerini gôsteren a§agidaki tablo du-
zenlenebilir : 

(32) Stoklari elde bulundurma sùresi, bir yila ait giin sayismi stok dônu§ hizx re§yosuna 
bolmek suretiyle de hesaplanabilir. Bu durumda L. i§letmesine ait stok elde bulundurma 
sùresi 101 giindur. 
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Arsa 
Binalar 
Binalar 
Makinalar 

1965 
1965 
1966 
1966 

117.500.-
120.000.-
90.OOO.-

300.000.-

1 1 9 9 
1 • '99 
1.126 
1.126 

140.882 
143.880 

101.340 
337.800 

6.000.-
4.500.-

30.000.-

"•994 -
5.067.-

33.780.-

627.500.- 723.902 40.500.- 50.841.-

Tahvil Faizleri: Tahvil faizleri,  dônem sonunda odenmiglerse 
duzeltilmelerine gereksinme yoktur. Fakat tahvil faizleri  belli arahk-
larla ôdenmiglerse dônemin ortalama fiyat  seviyesinden ôdendikleri 
varsayimi esas alinarak dûzeltme iglemi yapilir. Ôdemelerin yapilma-
digi durumlarda tahakkuk tarihleri dûzeltmelere esas alinir. 

L . Igletmesinde tahvil faizleri  belli arahklarla ôdendiginden faiz 
tutari ile ilgili dùzeltilme iglemi §u biçimdedir: 

15.000.- TL. X 1.028 = 15.420.- TL. si. 

Diger Giderler: Digei giderlerin 1968 yili ortalama fiyat  sevi-
yesinden yapildigi varsayildigindan , Arahk 1968 fiyat  seviyesine gô-
re dùzeltilmelerinde 1.028 diizeltme faktôrù  uygulanmigtir : 

9.500.- TL. 1.028 = 9.766.- TL. 

Diger Gelirler: Bu gelirlerin dônem içinde istikrarli bir biçimde 
kazanildigi varsayildigindan dùzeltilme igleminde 1968 yili ortalama 
fiyat  seviyesi esas ahnmaktadir. 

20.000.- x 1.028 = 20.560.- TL. si. 

Kurumlar Vergisi: îgletmenin dônem sonunda dogan borçla-
rini gôsteren kurumlar vergisinin diizeltilmesine gereksinme yoktur 
(33)-

(33) Kurumlar Vergisinin diizeltilmesine taraftar  olanlar, satiglar ve giderlere kojut 
olarak, Kurumlar vergisini de dônemin ortalama fiyat  seviyesinden ôdendigini ileri siirerler. 

Donald L. Richard, "Difficultés  in Tax Allocation on General Price-Level Inscrea-
ses," The  Accounting Review, C. XLIII, No. 4 (Ekim 1968, passim. 
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ôdenen Temettii: Temettuler, Aralik 1968 tarihinde ôdendik-
lerinden dùzeltilmeleri gerekli degildir. 

L. îsletmesinin Aralik 1968 fiyat  seviyesine gôre diizeltilen 1968 
faaliyet  yili gelir tablosu §u biçimdedir: 

"L" IÇLETMESI 

Dt)ZELTtLMi§ GELiR TABLOSU 
1968 Yili - (TL.) 

Satiçlar (net) 719.600,-
Sati§larin maliyeti (—) 416.520.-

Gayrisafi  sati§ kâri 303.080.-
Amortismanlar (—) 50.841,-
Tahvil Faizleri (—) 15.420,-
Diger Giderler (—) 9-766,-

76.027,-
227.053,-

Diger Gelirler ( + ) 20.560.-

Vergilenmemi§ net kâr N 247.613,-
Kurumlar Vergisi (—) 89.250,-

Net kâr 158.363»-
Odenen Temettii (—) 140.000,-

Dagitilmami§ kâr 183.63,-

Bilânçonun Diizeltilmesi 

Kasa, Hisse Senedi ve Tahviller, Alacaklar: Bilânçonun dô-
ner degerler kisminda yer alan bu iiç hesapta izlenen ekonomik deger-
ler, Aralik 1968 tarihindeki liranin satmalma gùcuyle ifade  edildikle-
rinden dùzeltilmelerine gereksinme yoktur. 

Stoklar: Gelir tablosunun satijlarm maliyeti kaleminin diizel-
tilmesi sirasinda, stoklar asagidaki biçimde hesaplanmi§tir : 

120.000. TL. x ï.007 = 102.840.- TL. si 

Gelecek Aylara ait Giderler: Bu giderlerin 1968 yili içinde 
istikrarh bir biçimde yapildigi varsayilirsa, 1968 dônemine iliçkin dii-
zeltme katsayisi hesaplamalara esas alinir: 

10.000.- TL. x 1.028 = 10.80.- TL. si 

Içtirâklef : I§tirâklerle ilgili yatirimlar 1967 yilinda yapildigin-
dan diizeltime i§lemine ili§kin hesaplama §u biçimdedir: 
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ioo.ooo.- TL. x 1.056 = 105.600.- TL. si 

Sabit Degerler: Sabit degerler gelir tablosunun diizeltilme i§-
lemleri sirasinda Arahk 1968 fiyat  seviyesine gôre 723.902.- TL. si 
olarak saptanmijtir. 

Birikmij amortismanlann, Arahk 1968 lirasini esas alarak dii-
zeltilmeleri, ilgili dùzeltme katsayilanndan yararlamlarak a§agidaki 
biçimde yapilmaktadir : 

Ririkmi§ amortis-
manlar-TL. 

Diizeltme katsayisi Duzeltilmi§ Birikmi§ 
Amortismanlar-TL. 

24.000,-
13.500.-
90.000,-

127.500,-

X 1,199 = 
X 1,126 = 
X 1,126 = 

47-976,-
15.201,-

101.340,-

164.517,-

Kisa vâdeli borçlar: Bu grupta yer alan borç kalemlerinin, 
Arahk 1968 lirasi ile ifade  edildikleri kabul edildiklerinden dùzeltil-
melerine gereksinme yoktur. 

Uzun Vâdeli Borçlar: 1966 yilinda ihraç edilen tahvillerden 
meydana gelen uzun vâdeli borçlann diizeltilmeleriyle ilgili hesapla-
ma §u biçimdedir: 

300.000.- TL. x 1.126 = 337.800.- TL. si 

Yukanda hesaplamaya gôre igletme lehine 37.800.- TL. lik ka-
zanç tahakkuk etmesine karçin, tahvillerin 1972 yilinda vâdesi gelin-
ce içletmeye yùkleyecegi mali yùk 300.000.- TL. si olacagindan diizel-
tilmis bilânçoda uzun vâdeli borçlara iliskin duzeltilmiç degerin gôs-
terilmesine gereksinme yoktur. 

Sermaye: Sermayenin ôdenme tarihi esas ahnarak diizeltilme 
içlemine iligkin hesaplama açagidaki biçimde yapilir. : 

400.000.- x 1.199 = 479.600.- TL. si. 

Dagitilmamif Kârlar : Diizeltilmi§ toplam aktiflerden  dii-
zeltilmiç borçlar ve sermaye toplami çikanlirsa, elde edilen tutar dù-
zeltilmiç dagitilmamiç kârlardir. 

L. îçletmesinin Aralik 1968 fiyat  seviyesine gôre diizeltilen 31. 
12.1968 tarihli bilânçosu açagidaki biçimdedir.: 

1 



"L'tÇLETMESl 
DÙZELTiLMtÇ BÎLÂNÇO 

A K T t F 31 ARALIK  1968 - (TL.) 

I. DÔNER DEGERLER I. KISA VÂDELÎ BORÇLAR 
238.000.-A. Kasa 140.000.- A. Borçlar 238.000.-

B. Hisse senetleri ve tahviller 40.000.- B. Gider tahakkuklari 12.000.-
C. Alacaklar (net) 90.0000-
D. Stoklar (net) 120.840.- Kisa vâdeli Borçlar toplami 250.000.-
E. Gelecek Aylara ait giderler 10.280.-

II. UZUN VÂDELÎ BORÇLAR 
E. Gelecek Aylara ait giderler 

II. UZUN VÂDELÎ BORÇLAR 300.000. -
Dôner Degerler toplami 401.120.-

Borçlar Toplami 550.000-
II. UZUN VÂDELÎ AKTIFLER 

A. l§tirakler 105.600.- III. OZ SERMAYE A. l§tirakler 105.600.-
A. Sermaye (Odenmi?) 479.600.-

1. Arsalar 140.882.- B. Dagitilmamiç kârlar 36.505-
2. Binalar 245.220.-

Oz sermaye Toplami 516.105 3. Makinalar 337.800.- Oz sermaye Toplami 516.105 

723.902.-
Birikmi§ amortismanlar (—) 164.517.-

Sabit Degerler toplami (net) 559.385-

Uzun vâdeli aktifler  toplami 664.985.-

Aktifler  Genel Toplami 1.066.105.- Pasifler  Genel Toplami 1.066.105: 



C. DÛZELTÎLMÎÇ MALÎ TABLOLAR  VE MALÎ ANALÎZ 
SONUÇLARNIN DEÛERÎ 

Dùzeltilmig mali tablolara mali analiz tekniklerinin uygulan-
masi yoluyla elde edilen sonuçlar, yoneticiler, ortaklar, borç ve-
renler, igletme personeli ve igletme faaliyetleriyle  ilgili diger grup-
lar için faydah  bilgier sagliyabilir. Yoneticiler bu verilere daya-
narak kâr planlamasinm yapilmasinda ; Fiyat, sermaye yatinmi ve 
temettii politikalannm saptanmasmda, tarihî maliyetlere dayanan 
verilerle kargilagtirilinca daha gùvenilir kararlar alabilirler. ortak-
lar ve borç verenler yatirimlarinin devami veya sona erdirilmesi 
hususunda daha açik ve anlamh bilgiler elde edibilirler; igletme 
personeli, igletmenin izledigi finansman  politikalanni daha kolay-
likla anlayabilir (34). 

Dùzeltilmig mali tablolara iligkin mali analiz sonuçlarinin iglet-
me ile ilgili gruplara yukanda belirtilen faydalari  saghyabilmesi için, 
dùzeltilme iglemi sirasinda yapilan çok sayidaki varsayimlarin sag-
lam temellere dayanmasi zorunludur. Bu hususta gosterilen bût'iin 
dikkatlere kargin mali tablolara iligkin kalemlerin biiyûk bir kismi-
nin duzeltilmesinde sùbjektif  varsayimlara yer vermekten kaçmila-
mamaktadir. 

Mali analiz amaçlanyla yapilan dùzeltilme iglemlerinden once, 
dùzeltilmenin maliyeti ile saghyacagi fayda  kargilagtirilmalidir. Dù-
zeltilme maliyetinin, yùksek oldugu durumlarda igletme ile ilgili grup-
lara, ôzellikle yôneticilere sunulmak ùzere mali tablolarin kismî 
dùzeltilmesi yoluna gidilmelidir. Kismî dùzeltilmeye, carî fiyat  se-
viyesine gôre dùzeltilmek bakimindan saglam esaslara sahip bulu-
nan sabit degerler ve amortismanlar konu olmahdir. 

(34) Ralph W. Estes, "An Assessraent of  the Usefulness  of  Current Cost and Price-Level 
Information  by Financial statement users," Journal  of  Accounting Research, C. 6, N. 2. 
(Sonbahar 1968), Passim. 
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S O N U Ç 

îjletmelerin mali durumlan ve faaliyet sonuçlarinin iyi olup olma-
digi mali analizler yoluyla saptamr. Mali tablolardaki ônemli iliçkile-
rin saptanmasini ve'yorumlanmasini kapsayan mali analiz etkili bir 
mali kontrol ve plânlama aracidir. îjletmenin likiditesi, mali duru-
mu, verimliligi ve kârhhgini kesin çizgilerle ortaya koyan mali analiz 
statik veya dinamik olabilir. Statik mali analiz i§letmenin carî dô-
nemine ili§kin mali durumunu ve faaliyet sonuçlanni gôsterirken, di-
namik analiz birden fazla yillar için yapilir. Dinamik analiz i§let-
menin biiyume oranlan, kârlihk ve verimliligini gosterdiginden yo-
neticilerin bagarilarmm ne biçimde bir trend ve geli§me gôsterdigini 
de saptar. Likidite ve mali durumlara ili§kin trendlerde malî yône-
ticilerin uyguladiklan politikalar ve elde ettikleri baçarilar hak-
kinda bilgi verir. Mali analiz yapdma amaçlanna gôre de farkhhk-
lar gôsterir. Yônetim amaçlanyla yapilan bir analiz yatirim ve 
kredi analizlerinden daha geni§ kapsamhdir. Yônetim analizlerinin 
etkili bir biçimde yapilmasi yôneticilere diizeltici ônlemleri zama-
ninda almalan ve saglikh plânlar yapmalanni saglayacagindan fay-
dasi çok bùyùktur. Kredi ve yatirim analizlerinin ônemi de millî 
serveti meydana getiren fonlann riskli projeler ve plânlara yatiril-
masmi ônlemesinden ileri gelir. 

Analizler, analizi yapan analistin ijletme içinden olup olma-
masina gôre, iç ve dij analizler olarak da tasnif edilir. Yapilan anali-
zin sagligi dayandigi verilerin dogru olmasina ve mali raporlann 
mukayeseye elveri§li olmasina baglidir. Bu durum di§ analizlerde 
daha ônemlidir. Çùnkii analistin ijletme içi belgelere sahip ol-
mamasi, rapor sisteminin- ônemini daha da artirmaktadir. Mali 
analizde 85 yildan fazla bir tarihe sahip olan Amerika, bu konuda 
her giin ileri bir adim atmaktadir. Buna kar§in adigeçen iilkede 
muhasebe sisteminin tekdùzen olmamasi ve mali raporlann mu-
kayeseye elverigli olmamasi saghkli mali analizlerin yapilmasini 
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ônleyen en ônemli engeller olarak belirtilmektedir. Bu engelleri or-
tadan kaldirmak için ônemli te§ebbùslerde bulunulmaktadir. Aym 
sanayi kolundaki muhasebe ve rapor sistemlerinde gôrùlen yersiz 
farkhhklann kaldirilmasi ve mantikî ôlçùler içinde normalizas-
yona gidilmesi belirtilmekte ve bu konuyla ilgili organlardan etkili 
bir içbirliginde bulunmalan istenmektedir. Sermaye piyasasinm 
geliçtigi ùlkelerde yatirim analizlerinin salgikh yapilmasi ve millî 
servetin israf edilmesini ônlemek bakimindan mukayeseye elveriç-
li raporlann ônemi çok bùyùktùr. Bunun yanmda her içletme 
sanayi içindeki yerini ve rakip içletmeler kar§ismdaki durumunu 
bilmek ister. Bu bilgiler ijletmelerin yônetimi, kontrolu ve plânlan-
masi hakkinda ônemli kriteryalar saglar. Muhasebe ve rapor siste-
mindeki farkhhklar ise içletmeler arasinda saglikli analizlerin ya-
pilmasina engel olur. Yôneticiler dogru bilgilere sahip olmadikla-
nndan, i§letmelerini yanh§ yollara surùklerler. Bu durumda sanayi 
standartlarmin da geli§tirilmesi gùçtûr. Mali analizin en ônemli 
on ko§ullarindan biri olan sanayi standartlarmin olmamasi kar§isin-
da içletmeler mukayeselerine esas olacak ortak bir bazdan mahrum 
olurlar ve sanayi içindeki durumlanni saptayamazlar. 

Mali analizin saghg) ùzerinde mali analistin bilgi, kapasite ve 
deneyiminin de etkisi ônemlidir. Mali analist mali raporlann nite-
liklerini, kapsamim ve sinirlanni çok iyi bilmelidir. Fiyat seviyesinde-
ki, ekonomideki ve i§letme politikasindaki degiçikliklerin içletmenin 
mali durumu ve faaliyet sonuçlan ùzerindeki etkilerini de analizlerde 
gôzônunde bulundurmalidir. 

t)lkemizde mali analiz gùnùn ônemli konulanndan biri ol-
masma kar§m, daha çok mali yapi analizi veya bilânço analizi 
olarak ifade edilmektedir. Mali analizlerin yapilmasinda en buyùk 
engel mali tablolarin analize elveriçli olmamasmdan ileri gelmek-
tedir. Genellikle içletmelerde mali analiz teknikleri uygulanmamak-
tadir. Mali analiz henuz tam olarak anla§ilmami§tir. 

Mali analistin en ônemli sorunlanndan biri analize elveriçli 
duruma getirmek için mali tablolan yeniden duzenlemesidir. Çùnkù 
bilânçolarda yer alan kalemler, karma bir duzene sahip oldugundan 
aktif ve pasiflerin kisa ve uzun vâdeli olarak ayrilmasi gùç olmakta, 
bu konuda faaliyet raporlan yardimci olacak yeterli bilgileri kapsa-
mamaktadir. Kullamlan terminolojide de bir tekdùzenligin olmamasi 
tablolarin analitik duruma getirilmesinde karijikliklar yaratmaktadir. 
Gelir tablolan ise analitik niteliklere tamamen sahip olmadigin-
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dan, bunlara dayanarak mali analizlerin yapilmasi olanaksizdir. 
Analize elverigli gelir tablolannm hazirlanmasi igletme içinde yapi-
lacak çaligmalar ile miimkùndur. Bunun içinde igletmede her tiirlù 
kolayligin gôsterilmesi gerekir. 

Ulkemizde modem anlamda mali analizin bir an once uy-
gulanmasi yerinde olur. Mali analiz mali tablolarin yoneticiler ta-
rafindan anlagilmasmi sagladigmdan igletmelerin baganlarinda ve 
biiyùmelerinde onemli roi oynar. Aym zamanda igletmelerin kârli-
ligi ile verimliliginin artirilmasi ve saglam mali yapilara sahip olma-
lan saglikh mali analizlerin yapilmasma baglidir. Mali analizlerden 
elde edilen sonuçlan yôneticilere anlayacaklan biçimde sunmak, 
analizin yapilmasi kadar ônemlidir. Mali tablolanni iyi anlayan bir 
yônetici faaliyetlerinin hangi bakimlardan zayif veya kuvvetli ol-
dugunu kolaylikla saptadigindan, gerekli ônlemleri zamanmda 
alir. Kendi durumunu rakip igletme ile mukayese ederek anlamli 
sonuçlar çikarabilir. 

Mali analizlerin uygulanmasi, mevcut muhasebe ve rapor sis-
temlerinin analize elverigli verileri saglayacak biçimde duzenlenme-
lerini gerektirir. Muhasebe sistemlerinde belli ôlçùlerde normalizasyo-
nun saglanmasi mali analizlerin yapilmasi bakimmdan bir on kogul-
dur. Muhasebe normlizasyonu mukayese edilebilirlik niteliklerini 
artiracagindan, mali analizlerin saglikli bir biçimde yapilmasmi sag-
lar. Bunun yaninda plânli bir dônemde bulunan eknomimizde, 
merkezi organlann igletmelerin hasilâtlan, maliyetleri, giderleri 
ve kârlari hakkmda dogru bilgiler edinmelerine de olanak verir. 

Mali analizlerin ilk uygulamalannin her bakimdan tam olacagi 
bugiin için beklenemez. Fakat igletmelerin mali analizleri olanaklari 
oraninda uygulamaya baglamalari ve en kisa zamanda da tam ola-
rak uygulayabilmek için gerekli ônlemleri almalari ônerilir. Bu 
ônlemlerin en ônemlileri muhasebe sistemlerinin iyilegtirilmesi ve 
normalizasyonu, modem anlamda igletme biitçelerinin hazirlanmasi 
ile sanayi standartlannin geligtirilmesidir. 

Sanayi standartlari, ayni sanayi kolundaki igletmelerin mali 
durum ve faaliyet sonuçlarinm kargilagtinlmasinda ortak bir ôl-
çiïdiir. Mali analiz sonuçlarinm standartlarla kargilagtinlmasi ana-
lizin degerini artinr. Standartlar tarihi, bùtçe, idéal ve sanayi stan-
dartlar olarak saptanabilir. tlk iki standartlar, igletme uygulama 
ve plânlan esas ahnarak geligtirilir. Carî dôneme ait regyo ve yûzde-
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lerin tarihi standartlarla karjila t̂irilmasi i§letmenin geçmi§ dônem-
lerdeki uygulamalarina gôre, bugunkù faaliyetini ôlçerken, butçe 
standartlari ise i§letme plânlan açisindan ilgili dôneme ili§kin fiili so-
nuçlan degerlendirir. îki standart da içletmenin rakip i§letmeler 
kar§isinda ve sanayi içindeki durumunun ne oldugu hususundaki 
ôlçiileri kapsamazlar. Idéal standartlar ise, i§letmenin sanayi içinde 
uygulamalanni kendi için idéal kabul ettigi bir veya birden fazla 
rakip i§letmelerin mali durumlanna iliçkin verilere dayanilarak he-
saplanir. Idéal standart, i§letmenin belli rakipler kar§isinda duru-
munun ne oldugunu belirtmesine kar§in, sanayi içinde ijletmenin 
durumunun ne oldugunu gôstermez. Bu bakimdan sanayi standart-
lan mali analizler için çok ônemlidir ve bu standartlann saptanma-
si ve geligtirilmesi etkili mali analizlerin yapilabilmesi için zo-
runlu olmaktadir. Sanayi standartlari diger iilkelerde 50 yillik bir 
tarihe sahiptir. Ulkemizde mali analiz tam olarak uygulanmadigin-
dan, sanayi standartlarmin da geli§tirilmemi§ oldugu gôrùlmektedir. 
Sanayi standartlarmin ùlkemiz ôzelliklerine uygun olarak saptanma-
smin en kisa zamanda ele almmasinin uygun olacagi kanismdayiz. 
Bu standartlann saptanmasmda iki yôntem izlenebilir. Birinci yôn-
teme gôre yabanci ùlkelere ili§kin sanayi standartlari elde edilir ve 
bunlarda, ùlke ko§ul ve ôzelliklerine uygun dùzeltmeler yapilir. Ikinci 
yôntemde ise, dogrudan dogruya kendi i§letmelerimizin uygulama-
larina dayanarak ulkemize ôzgii sanayi standartlari saptanabilir. 
Baçlangiçta birinci yôntemin uygulanmasi ve mali analiz uygula-
masindaki geliçmelere ko§u t olarak ikinci yônteme dayanan sanayi 
standartlarmin saptanmasinin ve geli§tirilmesinin amaç edinilmesi-
nin uygun olacagi dûjûnulmektedir. 
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