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GİRİ� 

 

Değerleme, işletme içinde ve işletme çevresinde yer alan; yatırımcıları, 

yöneticileri, yasaları yapan ve uygulayan kurumları ve kişileri, vergi 

idarelerini, değerleme şirketlerini, hukukçuları, muhasebe ve finansman 

görevlilerini ilgilendirmektedir. Ancak, değerleme konusu işlemin niteliğine ve 

değerlenen işletme ile ilişkilerine bağlı olarak, bu kurum ve kişilerin 

değerleme işlemine bakış açıları farklı olabilir. Aynı işleme farklı 

perspektiflerden yaklaşan kişi ve kurumların varlığı, amaca uygun ölçütlerle 

hesaplanmış, objektif sonuca varmayı hedefleyen bir değerleme işlemini 

gerekli kılmaktadır. 

 

Bu bakımdan, objektif bir değerleme uygun değerleme yönteminin  

seçimini gerektirmektedir. Bütün değerleme amaçları için her zaman her 

yerde kabul edilebilir tek bir yöntemin olmaması,  değerlemenin en önemli 

noktalarından birisidir. Spesifik   bir değerleme için uygun metodun seçilmesi 

ve uygun değerleme standartlarının saptanması, büyük ölçüde değerleme 

amacının belirlenmesini gerektirir. 

 

İşletmelerin değerlerinin belirlenmesini gerektiren işlemlerin her geçen 

gün artması daha fazla işletmenin değerinin belirlenmesini gerektirmektedir. 

Değerleme amaçlarının, değerleme konusu işletmelerin, bu işletmelerin 

faaliyetlerini sürdürdüğü sermaye piyasalarının gelişme düzeylerinin farklılığı, 
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tüm değerleme işlemleri için geçerli tek bir yöntemin belirlenmesini olanaksız 

kılmaktadır.  

 

Genel kabul görmüş değerleme yaklaşımlarından, değerleme konusu 

için en uygun olanının seçilmesi, değerleme uzmanının inisiyatifine 

bırakılmaktadır. Bu durum, değerleme işlemini önceden belirlenmiş bir 

sonuca ulaşabilmenin aracı haline getirebilmekte, aynı işletme için birbirinden 

çok farklı değerlerin elde edilebilmesine yol açmakta ve değerleme işleminin 

objektifliğini tartışılabilir kılmaktadır. 

 

Sermaye piyasalarının yeterince gelişmediği ülkelerde değerleme 

konusu işletme ile karşılaştırılabilecek nitelikte benzer işletmelerin 

bulunamaması işletme değerlemesinde güçlüklere yol açmaktadır. 

Değerleme amaçları, değerleme konusu işletmeler ve değerlemenin yapıldığı 

zamanın farklılaşması işlemi karmaşık hale getirmektedir. Genel ekonomik 

durum, para ve sermaye piyasaları, vergi kanunları, faiz oranları gibi 

faktörlerde ortaya çıkabilecek değişiklikler işletmelerin değerini önemli ölçüde 

etkilemekte ve değiştirmektedir. 

 

Ülkedeki genel ekonomik koşulların istikrarsızlığından etkilenen 

sektörlerde yer alan işletmelerin değerinin tespit edilmesi, geleceğe yönelik 

tahminlerin sapma olasılığını ve elde edilmesi beklenen değerin 

belirlenmesindeki hata payını artırmaktadır.  
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Türkiye’deki büyük holdinglerin ve grup şirketlerine sahip diğer kurum 

ve/veya kuruluşların, mevcut, rakip ve hedef şirketleri hakkında çeşitli 

nedenlerle değerleme çalışmaları yapma konusunda giderek artan çalışma 

talepleri ve değerleme konusuna yöneticilerin daha çok önem gösterdikleri 

gözlemlenmektedir. Bu çerçevede konunun artan önemi bu çalışmanın 

oluşturulmasına ışık tutmuştur. 

 

Kavramsal çerçevede asıl amaç, enflasyonist ortamlarda şirket 

değerleme modellerinin ulaştığı sonuçları karşılaştırmaktır. Bu çalışmada, 

öncelikle enflasyonun sürekli ve ani sıçramalar ve düşüşler gösterdiği bir 

ekonomide, yapılan şirket değerleme çalışmalarında kullanılan yöntemlerin 

rasyonel olamayacağı savunulmaktadır. 

 

Tez çalışmasının 1. bölümünde değerleme kavramının temelleri 

konusu ele alınmaktadır. Bu çerçevede, değerleme kavramının tanımlanması 

ve değerleme amaçlarının çeşitli yönlerden irdelenmesinin yanı sıra 

değerleme uygulamalarında ortaya çıkan kavramsal sorunların giderilmesi 

amacıyla değerleme standartları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, 

değerlemecinin özellikleri, görevleri ve sorumlulukları konularında gözönünde 

buldurulması gereken hususlara da tez çalışmasında yer verilmiştir. 
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Tez çalışmasının 2. bölümünde ise birden çok değerleme yaklaşımı ve 

yöntemi ele alınmaktadır. Yaklaşım ve yöntemlerin yalnız başına olumlu ve 

olumsuz yanlarının yanı sıra, birbirleri ile karşılaştırmalarına da değinilmiş, 

yapılacak değerleme çalışmalarında kullanılan yöntemlerin enflasyonist 

ortamlarda vereceği sonuçlar, gıda sektöründe faaliyet gösteren ve İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası’nda hisse senetleri işlem gören bir şirket (Örnek 

Sanayi ve Ticaret A.B.) üzerinde gösterilerek, söz konusu etkinin rasyonel 

sonuçlara ulaşmada oluşturduğu engeller ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

Örnek Sanayi ve Ticaret A.B.’nin değerleme çalışmaları sırasında 

geçmiş yıllara ait verilerin elde edilmesinde herhangi bir sorunla 

karşılaşılmazken, gelecek mali tablo verilerinin elde edilmesinde sıkıntılarla 

karşılaşılmıştır. Yöntemlerin uygulanabilirliğinin daha net gösterilmesi için 10 

yıllık verilerin kullanılmasının daha verimli olacağı düşüncesine rağmen, 

sadece Örnek Sanayi ve Ticaret A.B.’nin 3 yıllık plan verileri elde 

edilebilmiştir. Yine de eldeki veriler ve ulaşılan sonuçlar, tez çalışmasını 

önemli oranda destekler niteliktedir. 
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I – DEĞERLEME KAVRAMININ TEMELLERİ 

 

1. Değerleme Kavramı 

İşletmeler, sahip oldukları fiziksel varlıklar, üretim, satış, pazarlama, 

yönetim bilgileri, geçmişten bugüne yarattıkları firma imajı ve geleceğe ilişkin 

gelir yaratma potansiyelinin oluşturduğu bütünsel bir değere sahiptirler. 

İşletmelere yapılacak yatırımların başarılı olması, bu işletmelere yapılmış 

olan yatırımların performanslarının ölçülmesi, her işletmenin kendi durumunu 

ve gerçeklerini görebilmesi, o işletmenin değerinin saptanmasını gerektirir. 

Çeşitli varlıklara ve işletmelere yatırım yapılmasındaki temel neden, o 

varlıklara/işletmelere sahip olunması halinde gelecekte elde edilmesi umulan 

kazançtır.  

Değerleme, varlığın parasal değeri hakkında yazılı bir görüş olarak 

tanımlanır1 ve objektif analizler ile sübjektif yargıları birleştirmesi nedeniyle 

hem bilim hem de sanat niteliği taşır. Değerleme, değerlemeci tarafından 

bilinen, ilgili gerçeklere dayanarak oluşturulan kişisel fikirlerdir2. Bir başka 

                                                 

1 G.V. Smith, Corporate Valuation, John Willey & Sons, 1988, s. 1; H.A. 

Babcock, Apprasial Principles And Procedures, American Society Of 

Appraisers, 1994, s. 2. 

2 D. Mackin, The Valuation And Sale Of Residential Property, Routledge, 

1995, s. 31. 
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tanımlamaya göre değerleme,    spesifik    bir   amaç    için,    belirli  bir 

tarihte   işletme   değerinin belirlenmesidir3. 

Bu tanımlama ile değerlemenin; 

- belirli bir zaman veya zaman dilimi, 

- belirli bir amaç için yapıldığı vurgulanmaktadır. 

Değerleme tarihi, değerleme işleminden önce tanımlanmalıdır. Çünkü 

belirli bir zaman diliminde, genel ekonomik durumda, para ve sermaye 

piyasalarında ve işletmede ortaya çıkabilecek değişiklikler işletme değerini 

etkileyebilir. Vergi kanunlarında, faiz oranlarında, işletmenin kazançlarında 

ortaya çıkabilecek değişiklikler, işletme değerini etkileyebilecek değişkenlerin 

bazılarıdır. 

 

2. Değerlemenin Amaçları 

İşletme değerlemesi işleminde elde edilen sonucun güvenilirliği ve 

objektifliği uygun değerleme yönteminin seçilmesine bağlıdır. Uygun 

değerleme yönteminin seçilmesi de değerleme amacına bağlı olduğundan, 

öncelikle değerleme amaçlarının belirlenmesine çalışılmalıdır. 

Aşağıda belirtilen durumlarda değer hakkında bir yargı oluşması 

gerekir ve bu amaçlarla değerleme yapılmasına ihtiyaç duyulur; 

- Bir işletmenin satışı veya satın alınması, 

                                                 
3 I.L. Blackman, Valuing Your Privately Held Business, Irwin Professinal 

Publishing, 1992, s. 8. 
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- Bir işletmenin diğeri ile birleşmesi, ele geçirilmesi veya işletmenin 

bir bölümünün işletmeden ayrılması, 

- Gayrimenkul planlaması, 

- Çalışanları ortak etme planlarının veya diğer çalışanları 

faydalandırma planlarının uygulanması, 

- Vergilendirme işlemleri, 

- Özelleştirme uygulamalarını da kapsayacak şekilde halka arzda, 

ihraç edilecek hisse senetlerinin değerinin belirlenmesi, 

- İşletme sahibi veya hissedarın ölümü veya ortaklıktan ayrılması, 

- İşletmenin tasfiyesi veya iflası, 

- Borcu garanti altına alacak teminat miktarının belirlenmesi, 

- Kamu yararına hizmet veren işletmelerin fiyatlandırma politikalarına 

esas oluşturacak oranların belirlenmesi, 

- Boşanmalar, 

- Yatırım kararlarında karşılaşılan problemlerin çözümü. 

 

İşletme değerlemesi için yukarıda belirtilen bazı yaygın sebepler, 

fonksiyonel bir temelde gruplandırılarak incelenebilir. Değişik yazarlar 

tarafından genel olarak birbirine benzeyen gruplandırmalar yapılmaktadır. 

Smith bu ayrımı, değerlemenin ilgili olduğu alanlar itibariyle yapmış ve 

değerleme işlemlerini; muhasebe ile ilgili değerleme, vergi ile ilgili değerleme, 

davalarla ilgili değerleme, finansmanla ilgili değerleme, yönetimle ilgili 
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değerleme olarak gruplandırmıştır4. Landom bu gruplamayı; işlem temelli 

değerleme, vergi temelli değerleme ve dava temelli değerleme olarak 

yapmıştır5. Damodaran ise, değerlemeyi işletmenin finansal fonksiyonları 

çerçevesinde ele almış ve portföy yönetimi, birleşmelerin analizi ve işletme 

finansmanı ile ilişkilendirmiştir6. 

Yukarıda belirtilen koşullarda yapılan değerleme işlemleri her ne kadar 

geleceğe yönelik projeksiyonlara dayanmakta ise de, belirlenen amaç 

çerçevesinde, zaman içinde belirli bir noktadaki işletme değerinin 

saptanmasını sağlamaktadır. İşletme değerlemesi bu işlevinin dışında, 

hissedarlar ve işletme ile ilgili diğer hak sahipleri için değer yaratılması 

amacını sağlayacak bir yönetim stratejisi olarak da düşünülmeye 

başlanmıştır. Değere dayanan yönetim anlayışı, işletme performansının ve 

hedeflerinin gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesinin bir aracı olarak 

düşünülmektedir. Yeni ürünlerin geliştirilmesi, sermaye harcamaları, iş 

ortaklığı  (joint-venture) düzenlemeleri, yeni piyasalara girişler, işletme 

birleşmeleri, sermayenin yeniden yapılandırılması, hisselerin geri satın 

alınması gibi değişik işlem ve stratejilere bağlı olarak işletmenin mevcut 

                                                 
4 G.V. Smith, a.g.e., s. 35. 

5 A.L.R. Landom, “The Purpose And Use Of Business Valuation And 

Qualification Of The Appraisers” Handbook Of Business Valuation, John 

Wiley & Sons, 1992, s. 5. 

6 A. Damodaran, Investment Valuation Tools And Techniques For 

Determinig The Value Of Any Assets, John Wiley & Sons, 1996, s. 4. 
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değerinin planlanması amaçlanmaktadır. Bu hali ile değere dayanan stratejik 

yönetim, değerleme metotlarını, geleneksel portföy planlama yaklaşımları ve 

rekabet stratejisi analizleri ile birleştirir7.  

 

2.1. Muhasebe Yönünden Değerleme 

İşletme değerlemesi; birleşme, devralma, ele geçirme işlemlerinde 

muhasebe kayıtlarının işletmenin gerçek durumunu yansıtacak şekilde 

düzeltilmesinde ve amortisman hesaplarında gerekli olabilir. Bu işlemlerde bir 

işletmenin hedef işletme olup olmayacağı, bu işletme için değerleme 

yapıldıktan sonra belirlenebilir. Bir işletme varlıklarının ikame maliyeti 

(replacement cost), piyasa değerinden önemli ölçüde yüksek ise devralma 

için aday olur. Birleşme ve devralmalarda hedef işletme için teklif edilecek 

fiyatın belirlenebilmesi, hedef işletmenin de kabul veya ret kararını 

verebilmesi için hedef işletmenin değerlenmesi bir gerekliliktir. 

İşletme değerlemesi, birleşmelerin kayıt biçimleri arasında yapılacak 

seçim açısından da önem taşımaktadır. Örneğin ABD'de bir işletme diğeri 

tarafından satın alındığında, bu iki işletmenin birleşmesi Accounting 

Principles Board tarafından satın alma metodu veya kazançların bir havuzda 

toplanması metotları (pooling of interest) ile kaydedilir. Satın alma 

metodunda devralan işletme, hedef işletmenin varlıklarını piyasa değeri veya 

adil değeri ile kaydeder ve işletmenin satın alma fiyatı ile net maddi varlıkların 

değeri arasındaki fark şerefiye olarak kaydedilir. Berefiye 40 yılı aşmamak 

                                                 
7 B.C. Reimann, Managing For Value, The Planning Forum, 1987, s. 6. 
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üzere tahmin edilen ekonomik ömrü üzerinden amorti edilir. Varlıkların ve 

borçların değerinin saptanması ise değerleme işlemini gerektirir. 

Kazançların bir araya toplanması metodunda ise  her iki işletmenin 

varlıkları ve borçları tarihi maliyetleri (orijinal defter değeri) ile kaydedilir. Bu 

yöntemin uygulanması durumunda şerefiye kaydı söz konusu değildir. 

Kazançların bir araya getirilmesi veya satın alma metotlarının kullanımı 

arasında yapılacak seçimin işletme değeri üzerinde etki yapıp yapmayacağı, 

değerlemede kullanılacak yöntemle yakından ilişkilidir. Değerlemede 

kazançlara dayanan yöntemlerin kullanılması durumunda, satın alma metodu 

şerefiyenin amorti edilmesinden dolayı daha düşük kazanca yol açacağından 

daha düşük işletme değeri hesaplanmasına neden olabilir. İşletme 

değerlemesinde nakit akımına dayanan yöntemlerin kullanılması durumunda 

ise seçilecek yöntemin işletme değeri üzerinde herhangi bir etkisi 

olmayacaktır. 

Tarihi maliyetlerin yanlış kaydedildiği durumlarda ya da tarihi 

maliyetlerin kullanılmasının uygun olmadığı durumlarda değerleme 

tekniklerinin kullanılması gerekebilir8. Varlıkların bilançodaki kayıtları satın 

alınmalarına bağlı olarak yapılmıştır. Ancak işletme faaliyetlerindeki ve 

teknolojideki değişiklikler, makine ve ekipmanda değişimler yapılmasını 

gerektirebilir. Bilançoda görülen değerlerin, varlıklardaki bu değişimleri, 

onlara yapılan ilaveleri yansıtmaması durumunda, tarihi maliyetlerin cari 

                                                 
8 G.V. Smith, a.g.e., s. 39. 



 14

 

değerlerle uzlaştırılmasını sağlamak üzere değerleme işlemine başvurmak 

kaçınılmaz olabilir. 

Amortisman hesabında, orijinal maliyetten çıkarılması gereken hurda 

değerin hesaplanmasında değerleme bu hesaplamaya dahil olmaktadır. 

 

2.2. Vergilendirme Yönünden Değerleme 

Vergilendirme ile ilgili olarak değerlemenin gerektiği durumlar vardır. 

Bunlar genellikle gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset vergisi, değer 

üzerinden tahakkuk eden vergiler ve çeşitli indirimler dolayısı ile ortaya çıkar. 

Gayrimenkul ve miras vergileri ile bağışlarla ilgili vergi indiriminde 

uluslararası standart olarak adil piyasa değeri belirlenmiştir9. 

Değerleme, gelir ve kurumlar vergileri gibi vergilerden farklı olarak, 

verginin, doğrudan doğruya vergi konusu varlığın değerinin belirli bir 

oranında tahakkuk ettirilmesi durumunda10 vergi tabanının belirlenmesinde 

                                                 
9 S.P. Pratt, Valuing Small Business And Professional Practices, Irwin 

Professional Publushing, 1993, s. 41. 

10 Değere bağlı vergilendirme için, çok büyük ve değişik özellikler taşıyan, 

otoyolları, alışveriş merkezleri, oteller, yüksek teknolojiye sahip varlıklar ile 

tarım, ormancılık ve telekomünikasyonla ilgili faaliyetler vb.nin belediyeler ve 

yerel yönetimler tarafından, adil piyasa değerleri üzerinden vergilendirilmesi 

örnek olabilir.  
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temel oluşturur11. Miras yolu ile intikal eden varlıkların vergileri de bu 

varlıkların değerlerinin belirli bir oranı olarak belirlenir. Böylesi durumlarda ve 

miras yolu ile elde edilen varlığın daha sonra satılması halinde, satış gelirinin 

vergilendirilmesinde, değerleme vergi idaresinin isteği üzerine 

gerçekleştirilebilir. Çeşitli hayır kurumlarına bağışlanan varlıkların vergi 

indirimine konu olacak miktarının belirlenmesinde kullanılacak ölçü 

değerleme işlemi sonucunda belirlenecek adil piyasa değeridir12. 

 

2.3. Finans Yönünden Değerleme 

Değerin geleceğe yönelik kazançların bugüne indirgenmiş tutarları 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda, işletme değeri ile işletmenin 

finansman şekli, yatırım projeleri arasında yapılan seçim ve kar payı dağıtma 

politikaları arasında kuvvetli bir bağlantı olduğu söylenebilir. Bir yanı ile 

finansmanla ilgili kararlar işletmenin değerinin artmasına sebep olurken, diğer 

yandan da işletmenin ve sahip olduğu varlıkların değeri, işletmenin özellikle 

dış kaynaklarla finanse edilmesinde bir dayanak oluşturur. Değerleme işlemi, 

herhangi bir varlığın maddi teminat gösterilerek kredi sağlanmasında, yeni 

menkul kıymetlerin ihraç edilmesinde13 veya mevcut hisse senetlerinin yeni 

kaynak yaratma, özelleştirme gibi amaçları gerçekleştirmek için halka 

arzında, sürecin ayrılmaz bir parçası haline gelir. 

                                                 
11 H.A. Babcock, a.g.e., s. 14. 

12 S.P. Pratt, a.g.e, s. 490. 

13 H.A. Babcock, a.g.e., s. 6-7. 
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2.4. Hukuki Yönden Değerleme 

Düzenleyici hükümlere ulaşmak için yapılan değerleme işlemlerinin 

büyük bir çoğunluğu mahkemelerin konusu olmaktadırlar. Hukuki yönden 

değerleme yaygın olarak boşanma, istimlak, iflas, hasar tespiti gibi 

durumlarda yapılmaktadır14. Kamu kurumlarının sahip oldukları yetkileri 

kullanarak özel mülkiyetteki gayrimenkulleri kamulaştırmaları durumunda, 

söz konusu gayrimenkullerin sahiplerine tam tazminat tutarını ödemeleri 

gereklidir. Tam tazminat tutarı, gayrimenkulun bütününün kamulaştırılması 

halinde adil piyasa değeri, kısmi olarak kamulaştırılmasında kamulaştırma 

öncesi ve sonrası farkla ifade edilebilecek şerefiye kaybı olarak tanımlanır15. 

Tazminat tutarının belirlenmesi çoğu zaman uyuşmazlık konusu 

olabileceğinden, ilk belirleme bu konuda uzman olan ve uyuşmazlık halinde 

yargıda bulunma yetkisine sahip olabilecek bir değerlemeci tarafından 

yapılmalıdır16. Boşanmada, evlilikte edinilen malvarlığının taraflarca 

bölüşümü çok sayıda varlığın veya hakkın değerlenmesini gerektirebilir17. 

                                                 
14 A.L.R. Landom. a.g.e., s.5. 

15 W.H. Dunn, “Valuation From The Legal Perspective” Handbook Of 

Business Valuatîon, John Wiley&Sons, 1992, s. 42. 

16 G.V. Smith, a.g.e., s. 59. 

17 D. Mackin, a.g.e., s. 2. 
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İşletmeye ait malvarlığının herhangi bir kaza nedeniyle değer 

kaybetmesi veya kontratın iptal edilmesi, rekabet yasalarına aykırı faaliyetler 

gibi nedenlerle işletmenin kazanç potansiyelini azaltacak bir fiilin 

gerçekleşmesi durumlarında, söz konusu kayıpların zarara sebebiyet veren 

veya sigorta şirketi tarafından ödenmesi için değerleme işlemi ile kayıpların 

parasal tutarlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu tutar, varlığın veya 

işletmenin kazanç gücünün, kazadan veya hırsızlıktan hemen önceki ve 

sonraki adil piyasa değerleri arasındaki fark olarak belirlenir18. 

 

2.5. Yönetim Yönünden Değerleme 

Değerleme, işletmeler arasındaki veya işletme içindeki 

düzenlemelerde karar vermenin etkili bir aracı olarak yönetimle ilgili kararların 

alınmasına yardımcı olur. İki veya daha fazla işletmenin yeni dağıtım 

kanalları elde etmek, daha önceden gerçekleştirilmiş sözleşmelerden 

yararlanmak, sermaye ve teknoloji katkıları oluşturmak19 gibi belirli ve sınırlı 

bir hedefe ulaşmak için ortak yatırımda bulunmaları halinde, her bir 

işletmenin bu yeni girişimden alacakları pay, katkıda bulundukları maddi veya 

maddi olmayan varlıkların değeri ile ilişkili olacaktır. İşletmeler böyle bir ortak 

yatırım kararını alırken yeni yatırım projesinin hayata geçirilmesi durumunda 

elde edilmesi beklenen kazançtan hisselerine düşen payı göz önünde 

                                                 
18 G.V. Smith, a.g.e., s. 48. 

19 A.C. Shapiro, Multinational Financial Management, Allyn and Bacon, 

1992, s. 434. 
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bulunduracaklardır. Bu nedenle işletme yönetimleri ortak yatırımda bulunma 

kararlarını alırken bir yanı ile geleceğe yönelik işletme değerinin 

belirlenmesinde, diğer yanı ile de tüm katılımcıların taahhüt ettikleri varlıkların 

değerlerinin belirlenmesinde değerleme işlemine başvururlar. 

Arazi, bina, makine gibi maddi; patent, lisans, marka gibi maddi 

olmayan varlıkların, bir işletmenin bütününün veya bir bölümünün satılması 

veya satın alınması durumunda yöneticiler, ortaklara ve hissedarlara karşı 

sorumluluklarının gereği olarak en uygun teklifi vermek ve yapılan teklifler 

hakkında karara ulaşabilmek isterler. Bunu sağlayabilmek için de 

değerlemecilerin yapacakları incelemelere gereksinim duyarlar20. 

İşletmeler 1980'li yılların sonlarından itibaren; finansman ihtiyacını 

karşılamak, işletme yönetimi üzerindeki kontrollerini kaybetmeden yeni 

finansman kaynaklarına ulaşabilmek, çalışanların motivasyonunu ve 

verimliliklerini artırmak, özellikle halka açık olmayan işletmelerin hisse 

senetleri için bir piyasa oluşturmak, halka arzın maliyet ve formalitelerinden 

kaçınarak hisse senetlerinin ihracını gerçekleştirebilmek ve bu uygulamanın 

sağladığı vergi avantajlarından yararlanabilmek için çalışanları ortak etme 

planları uygulamaya başlamışlardır21. Çalışanları ortak etme planı, işverenin 

menkul kıymetlerine yatırım yaparak, çalışanlara çalıştıkları işletmenin 

                                                 
20 H.A. Blackman, a.g.e., s. 17-18. 

21 B.T. Napier, “Valuation For Esop Purposes” Handbook Of Business 

Valuation, John Wilcy & Sons, 1992, s. 390; S.P. Pratt, a.g.e., s. 555; G.V. 

Smith, a.g.e., s. 63. 
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sağlayacağı kazançlara ortak olma olanağı veren, uygun bir emeklilik planı 

olarak tanımlanır22. Emanet edilen kurum, işverenin nakit veya hisse senedi 

olarak yaptığı bağış ile işverenden veya hissedarlardan hisseleri satın alır 

veya bu hisse senetlerinin rehni karşılığında bir bankadan kredi alır. Hisse 

senetleri, katılımcılar planda gerekli şartları sağlayana dek emanet edilen 

kurumda bulundurulur. Plana dahil edilen çalışanın ölümü, emekliliği, daimi 

maluliyeti veya hizmetinin son bulması durumlarında, elde edilen hakların 

sağlanması öncelikle emanet edilen kurumdan, kabul etmemesi halinde de 

planı destekleyen işletmeden istenir. 

 

3. Değerleme Standartları 

Değerlemenin, çok çeşitli amaçlardan birini gerçekleştirmek için, belirli 

bir zaman diliminde gerçekleştirilen değer saptama işlemi olarak 

tanımlanması; değerin, zaman, değerleme sözleşmesinin tarafları, onların 

amaçları ve geleceğe ilişkin beklentilerine bağlı olarak değişebilen bir niteliği 

olduğunu düşündürebilir. Ancak, değerleme sonuçlarının objektifliğinin 

sağlanması ve elde edilen sonuçların doğruluğunun sınanması genel kabul 

görmüş değerleme standartlarının belirlenmesini gerektirir.  İşletme 

değerlemesinde yaygın olarak kullanılan ve genel kabul gören değerleme 

standartları aşağıda açıklanmıştır. 

 

                                                 
22 S.P. Pratt, a.g.e., s. 555. 
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3.1. Orijinal Maliyet  

Bir varlığın üretimi veya satın alınması için katlanılan, hammadde, 

isçilik, faiz ve diğer giderlerin defterlere kaydedilmiş tutarlarını yansıtır. 

Her bir varlığın yapılması veya satın alınması belirli bir zaman ve belirli 

koşullar için gerçekleştirilmiş olduğundan, varlığın değerini yansıtmak için 

yeterli bir standart değildir. Bununla birlikte orijinal maliyet, fiyat trendlerinin 

kullanılması ile yeniden üretim maliyetinin geliştirilmesinde bir başlangıç 

noktası oluşturduğundan değerlemeci açısından önem taşır23. 

 

3.2. Defter Değeri 

Varlıkların muhasebe kayıtlarına göre belirlenmiş değeridir. Bilançoya 

orijinal maliyetleri ile kaydedilen varlıklar, kullanıldıkları dönemde uygun 

amortisman metotları kullanılarak tüketilirler. Varlıkların orijinal 

maliyetlerinden birikmiş amortisman miktarının çıkarılması ile elde edilen 

tutar, defter değeri olarak isimlendirilir24. Defter değeri, işletme varlıklarının 

cari piyasa fiyatı veya cari işletme değeri yerine varlıkların geçmiş 

maliyetlerine dayandığından, geriye doğru sonuçları ifade eden bir 

değerleme ölçüsü olarak kabul edilir25. Defter değeri aynı zamanda işletme 

sahiplerinin özvarlık değeri olarak da isimlendirilebilir. Bu nedenle, bir varlığa, 

                                                 
23 G.V. Smith, a.g.e., s. 68. 

24 H.A. Babcock, a.g.e., s. 788. 

25 R.A. BreaIey, S. C. Myers, A. J. Marcus, Fundamentals Of Corporate 

Finance, Mc Graw-Hill, Inc.1995,s. 28-29. 
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işletmeye, gayrimenkule ve doğal kaynaklara sahip olmak veya yatırım 

yapmak için en önemli finansal ölçütlerden birisini oluşturur. 

Daha çok bir muhasebe terimi olma niteliği taşıyan defter değerinin, 

değerleme standardı olma özelliği sınırlıdır. Bu nedenle de defter değerinin 

işletmelerin değerinin belirlenmesinde uygun bir temsilci olmadığı konusunda 

bir fikir birliği vardır. Ancak defter değerinin; hemen hemen tüm işletmeler için 

elde edilebilir olması, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri 

çerçevesinde, az çok genelleşmiş kuralların uygulanması ile elde edilmesi 

gibi nedenlerle, işletme değerlemesinde varlık temelindeki değerleme  

yöntemleri  için  güvenilir  bir   başlangıç  noktası oluşturur26. 

İşletme defterlerine kaydedilmiş olan varlıkların ve borçların, her 

zaman adil piyasa değerini yansıttığını söylemek mümkün değildir. Bir 

varlığın; tamamıyla amorti edilip kayıtlardan çıkarıldığı halde belirli bir değere 

sahip olduğu durumlar olabileceği gibi, özellikle teknolojik gelişmelerin de 

etkisi ile kayıtlardaki varlığını sürdürmesine rağmen değerini kaybetmiş 

olduğu durumlar da olabilir. İşletme defterlerinde yer alan makine, araç ve 

ekipman için hızlandırılmış amortisman yöntemlerinin kullanılması ile defter 

değeri tam, doğru değeri yansıtabileceği gibi, enflasyon ve diğer piyasa 

koşullarına bağlı olarak gerçek değerin çok altında kalmış da olabilir. İşletme 

varlıklarının defter değerinin gerçek değerini yansıtmadığı durumlarda daha 

gerçekçi değerlere ulaşılabilmesi için bilançonun düzeltilmesi gereklidir. Bu 

noktada enflasyonun etkisi değerleme sonucundaki hata payını artıracaktır. 

                                                 
26 S.P. Pratt, a.g.e., s. 107; I. L. Blackman, a.g.e., s. 31. 
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Defter değeri, diğer değerleme yöntemleri kullanılarak elde edilen 

değerler için taban oluşturur. Özellikle mahkemelere intikal etmiş değerleme 

işlemlerinde, belirlenen değerin defter değerinden düşük olmaması 

doğrultusunda bir genel eğilim söz konusudur. Tek başına zayıf bir değer 

göstergesi olan defter değeri, diğer yöntemler ile elde edilen değerlerin 

karşılaştırılması için bir ölçüt (benchmark) kurması ile de önem taşımaktadır.  

 

3.3. Düzeltilmiş Defter Değeri 

Defter değerinin, varlıkların gerçek değerlerini yansıtmakta yetersiz 

kaldığı durumlarda, defter değerinde gerekli elemelerin yapılması esasına 

dayanır. Bilançoda yer alan çeşitli kalemlerin düzeltilmesi ile yeni bilanço 

düzenlenir. Bu düzeltmeler işletmenin sahip olduğu maddi olmayan varlıklar 

(örneğin şerefiyeler), muhasebe metoduna bağlı olarak düşük veya yüksek 

değerlenmiş stoklar, karşılık hesapları gibi bilanço kalemleri için27 

yapılabildiği gibi, değerleme amacına göre de yapılabilir. 

Vergilendirme için yapılacak değerlemelerde faaliyet dışı varlıklarla, 

yatırım için bulundurulan varlıklar ayrıca değerlenir. Bu varlıklar üzerinden 

elde edilmesi beklenen kazancın maliyetlerde kullanılan varlıklardan elde 

edilmesi beklenen kazançlardan daha düşük olması düzeltmelere esas 

oluşturur. Yatırım amacı ile bulundurulan varlıklar ise piyasa değerleri baz 

alınarak değerlenir. Çalışanları ortak etme planları ve yeniden kapitalize etme 

yöntemlerinin uygulanmasında, işletmenin piyasada işlem gören hisse 

                                                 
27 I.L. Blackman, a.g.e., s. 60. 
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senetleri ve tahvilleri piyasa fiyatlarına göre düzeltilmelidir. Arazi, bina ve 

ekipmanların defter değerinin gerçek değerlerini yansıtamaması durumunda, 

varlık değerini işleyen teşebbüs değerine dönüştürmek için, amorti edilmiş 

yenileme maliyeti yaygın bir standart olarak kullanılabilir. 

 

Düzeltilmiş defter değeri yöntemi aşağıdaki işletmelerin 

değerlenmesinde belirleyici yöntem olarak kullanılabilir28: 

- Göreli olarak yeni işletmeler, 

- Kazançları istikrarlı olmayan işletmeler, 

- Grevler, yasal düzenlemeler veya ürünlerinin eskimesinden dolayı 

geleceği hakkında tahmin yapılabilmesinin güç veya spekülatif 

olduğu işletmeler. 

 

 

 

3.4. Yeniden Üretim Maliyeti 

Yeniden üretim maliyeti, değerleme gününde, değerleme konusu olan 

varlığın üretilebilmesi için katlanılan maliyettir29. Teknolojik gelişmelere 

                                                 
28 I.L. Blackman, a.g,e., s. 60. 

29 A. D. Bealmear, “Machinery And Equipment Valuation Approaches And 

Methods Used In Conjonction With Going Concern Business” Handbook Of 

Business Valuation, John Wiley & Sons Inc., 1992, s. 112. 
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paralel olarak makine ve teçhizatın kapasite, verim ve maliyetindeki hızlı 

değişimler, varlığın tüm nitelikleri ile aynısının maliyetinin ölçüt olarak 

kullanıldığı yeniden üretim maliyetinin bir değerleme standardı olarak 

kullanılmasını sınırlandırmaktadır. Yeniden üretim maliyeti, diğer değer 

ölçütlerinin geliştirilmesinde bir başlangıç noktası oluşturduğu gibi, 

hasarlanmış bir varlığın aslına uygun olarak onarılabileceği durumlarda, 

kısmi hasar tutarının belirlenmesinde kullanılabilir30. 

 

3.5. İkame Maliyeti  

İkame maliyeti, değerleme konusu varlık ile karşılaştırılabilme 

niteliğine sahip, o varlıktan elde edilebilecek yararı sağlayabilecek bir varlığın 

satın alınması, taşınması ve çalışır hale getirilmesi için yapılan maliyetler 

toplamıdır31. İşletme değerlemesinde ikame maliyetini esas alan yaklaşımlar 

kullanıldığında, bilançoda yer alan varlıkların yenilenmesi için gerekli 

maliyete eşit olan ve süreklilik gösteren bir değere ulaşılır. 

İkame maliyetinin bir değerleme aracı olarak kullanılması, bilançoda 

yer alan varlıkların değerlerini işleyen teşebbüs temelinde düzeltmek için en 

iyi araçtır. Tarihi maliyetlerin enflasyon tarafından çarpıtıldığı durumları 

önlemekte kullanılabilir. Ancak yöntemin kullanılması belirli sakıncaları da 

                                                 
30 G.V. Smith, a.g.e., s. 67. 

31 S.P. Pratt, a.g.e., s. 93; H.A. Babcock, a.g.e., s. 731, A. D. Bealmear, 

a.g.e., s. 112. 
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taşır32. Sadece maddi varlıkların yenilenebilir olması, örgütsel sermayesinin 

ihmal edilmesine ve işletme değerinin oldukça düşük belirlenmesine yol açar. 

Belirli bir endüstride kullanılan, özel nitelikler taşıyan varlıkların yenileme 

maliyetleri çok yüksek olacağından, tüm işletme varlıklarının yenilenmeleri 

temeline dayanan bu yöntemle elde edilecek değer her zaman objektif 

sonuçlar vermeyebilir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, işletme varlıkları 

arasında yer alan makine ve teçhizatın fonksiyonlarının artırılıp, maliyetlerinin 

düşürülebildiği koşullar, yenileme maliyeti yöntemi ile elde edilen değerin 

kullanım alanını sınırlandırmaktadır. İkame maliyeti diğer değerleme 

standartlarının geliştirilmesinde bir başlangıç noktası oluşturmakta ve 

sigortacılıkta hasarın, varlığın bütünselliğine uygun olarak düzeltilebileceği 

durumlarda kısmi hasarın belirlenmesinde kullanılabilir33. 

 

3.6. Adil Piyasa Değeri 

Adil piyasa değeri, satın almaya ve satışı yapmaya istekli alıcı ve 

satıcılar arasında, her ikisinin de ilgili gerçekler hakkında tam bilgiye sahip 

                                                 
32 T. Copeland, T. Coller, Valuation Measuring And Managing The Value 

Of Companies, John & Wiley, 1995, s.295-296. 

33 G.V. SmitH.A.g.e., s. 69. 
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olduğu, her ikisinin de alışveriş için zorlanmadığı koşullarda, varlık, nakit 

veya nakit benzeri cinsinden oluşan fiyattır34.  

"Piyasa değeri", "nakit değer" ve "adil piyasa değeri" kavramları 

genellikle eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. Piyasa değeri özellikle 

gayrimenkul değerlemesi yapan değerlemeciler tarafından, adil piyasa değeri 

kavramı yerine kullanılmaktadır. Piyasa değeri, adil bir satışın 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm koşullar altında, açık ve rekabetçi bir 

piyasada, bir varlığın alınabileceği en olası fiyat olarak tanımlanır. Piyasa 

fiyatının oluşumunda, alıcı ve satıcının sağduyulu ve bilgi sahibi olarak 

hareket ettiği, fiyatın yasal olmayan müdahalelerden etkilenmediği kabul 

edilir35. 

 

3.7. Yatırım Değeri 

“Yatırım değeri”, “gerçek değer” ve “temel değer” kavramları, önceleri 

birbiri yerine kullanılırken, son yıllarda yatırım değeri kavramı, gerçek 

değerden ve temel değerden ayrılarak incelenmektedir. Yatırım değeri, belirli 

bir yatırımcı için, kişisel yatırım nedenlerine dayanan değer olarak 

                                                 
34 S.P. Pratt, a.g.e., s. 23; A. D. Bealmear, a.g.e, s. 61; S.L. Allen, A. D. 

Kleinstein, "Valuing Fixed Income Investments & Derivative Securitîes, 

New York Institute Of Finance, 1991, s. 8. 

35 S.P. Pratt, a.g.e., s. 25. 
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tanımlanabilir36. Yatırım değeri herhangi bir mal veya hizmete bireysel 

yatırımcının atfettiği değerdir. Yani her bir yatırımcı için değişebilecek bir 

değerdir. Yatırımcı bu değeri belirlerken, bireysel yatırım tercihlerinden ve 

ihtiyaçlarından hareket eder. Bu nitelikler ile yatırım değeri, kişisel tercihlere 

ve ihtiyaçlara bağlı olmaksızın piyasada oluşan alım satım değerinden 

farklılaşır. Piyasa değeri, yatırım değerine bağlı olmaksızın oluşmasına 

rağmen, bireysel yatırımcının tercihlerinin ve kararlarının oluşumunda piyasa 

değer tahminleri yol gösterici olur37. 

Yatırımcıların, değerleme konusu olan varlık veya işletmeden elde 

edilecek kazanç beklentilerinin, risk karşısındaki tutumları, kişisel bilgi 

düzeyleri, algılamaları ve motivasyonları ile ilgili olması ve yeni yatırımın her 

bir yatırımcının vergi yükümlülükleri ve mevcut faaliyetlerine yapacağı sinerji 

etkisi farklı olabileceğinden yatırım değeri yatırımcılar arasında farklı 

olabileceği gibi, belirli bir yatırımcı için yatırım değeri adil piyasa değerinden 

farklı olabilir. 

 

3.8. Gerçek veya Temel Değer 

Gerçek değer, hisse senedi değerlemesi için geliştirilmiş bir kavram 

olmakla birlikte, tüm varlıkların değerlemesinde kullanılabilir. Gerçek değer, 

                                                 
36 Y. Kramer, "Perspective On Valuing A Minority Interest In A Private 

Company" Handbook Of Business Valuation, John Wiley & Sons, Inc., 

1992, s. 387. 

37 S.P. Pratt, a.g.e.,  s. 25. 
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yatırımın kendine has özellikleri, nitelikleri göz önünde bulundurularak analitik 

bir yargı ile ifade edilen değerdir. Bir başka ifade ile varlığın gerçek değeri, 

varlık "doğru" ve "gerçek" bir şekilde değerlendiğinde oluşan değerdir ve 

varlığın bu "doğru" değeri, gelir sürecinin (beklenen gelirin) kapitalizasyonuna 

dayanır. Değerleme konusu olan varlık hisse senedi ise gerçek değer, o 

hisse senedinin; varlıkları, karlılık durumu, dağıtılan kar payları, sermaye 

yapısı, beklenen büyüme oranı, yöneticilerin nitelikleri ve diğer faktörlerin 

analizi ile belirlenen değerdir38. Yatırımın gerçek veya temel değerini 

belirleyen faktörlerin yatırımcılar tarafından değiştirilmesi mümkün olmamakla 

birlikte bu faktörlerin nasıl yorumlanacağı bir analistten diğerine değişebilir. 

Bu hali ile gerçek değer de bir öznellik boyutu taşımaktadır ve bir varlığın 

değerlemeyi yapan kişiye/kişilere bağlı olarak birden fazla gerçek değeri 

olabilir. 

Gerçek değer tahmininde amaç, analistin yukarıda belirtilen 

değişkenleri kullanarak belirlediği gerçek değeri, piyasa değeri ile 

karşılaştırmak ve aralarında bir fark olup olmadığını saptamaktır. Gerçek 

değer piyasa değerinden büyükse varlık düşük değerlendirilmiştir ve satın 

alınmalıdır. Eğer işletme halen o varlığa sahipse, sahiplik sürdürülmelidir. 

Gerçek değer piyasa değerinden küçükse, varlık değerinden fazla 

değerlenmiştir ve bu varlığın satın alınmasından kaçınılmalıdır. Eğer işletme 

                                                 
38 Ö. Ertuna, Finansal Kanunlar, Teori Yayınları, 1987, s. 187-188; S.P. 

Pratt, a.g.e., s. 27-28. 
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bu varlığa sahip ise, mümkün olan en kısa sürede elden çıkarılmalıdır. Eğer 

gerçek değer piyasa değerine eşitse, varlık doğru değerlenmiştir. 

 

3.9. İşleyen Teşebbüs Değeri 

İşleyen teşebbüs değeri, işletmenin çalışır durumda, bir bütün olarak 

maddi varlıklarının ötesinde sahip olduğu değerdir39. Bu değer işletmenin, 

varlıklarının ve stoklarının kullanılmaya hazır hale getirildiği, işgücünün 

oluşturulduğu, faaliyetin kesintiye uğraması için herhangi bir nedenin 

olmadığı bir durumda, bir bütün olarak devredilmesi halinde bulunacak değer 

olarak da tanımlanabilir40.  

İşletmenin gerçek değeri ile defter değeri ve tasfiye değeri arasındaki 

fark çoğunlukla işleyen teşebbüs değerinin varlığı ile açıklanabilir. İşleyen 

teşebbüs değeri aşağıda belirtilen üç temel unsur ile ilişkilendirilebilir41; 

                                                 
39 S. Canbaş, H. Doğukanlı, Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar Sermaye 

Pazarı Analizi, 1995, s. 34. 

40 R.W. Scarlata "Notable Differences Betvveen Middle Market And Small 

Business” Handbook Of Business Valuation, 1992, John Wiley & Sons, 

Inc., s.61-62; M.Bolak, Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler Ve Portföy 

Analizi, Beta Basım Yayım Dağıtım, 1994, s. 104. 

41 R.A. Brealey, S. C. Myers, A. J. Marcus, Fundementals of Corporate 

Finance, 1995, s. 111-112. 
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a) Fazla Kazanç Gücü: İşletme, varlıklarından, gerekli kazanç oranının 

üzerinde bir kazanç elde etme yeteneğine sahip ise, işletmenin değeri, defter 

değerinden fazla olacaktır. 

b) Maddi Olmayan Varlıklar:  İşletmelerin bilançolarında görülmeyen 

bu varlıklar, sahip olunmaları veya kullanılmaları dolayısı ile bir değere 

sahiptirler. 

c) Gelecek Yatırımlar Değeri: Yatırımcılar varlığın gelecekte karlı 

yatırımlar yapma fırsatları elde edeceğini düşünüyorlarsa, bugünkü 

değerinden daha fazlasını ödemeye razı olacaklardır. 

İşleyen teşebbüs değeri yukarıda belirtildiği gibi bir değerleme 

standardı oluşturmaktadır, ancak bunun ötesinde, değerlemenin 

gerçekleştirileceği koşulları tanımlamakta ve diğer değerleme standartları için 

de bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu nedenle işleyen teşebbüs değeri, 

işletmenin faaliyetlerine devam ettiği koşullarda değerlenmesi durumunda 

elde edilecek değeri ifade ettiğinden, daha önce belirtilen değerleme 

standartları da bu tanımlamaya uygun olarak ele alınarak, “faaliyet temelinde 

adil piyasa değeri”, “faaliyet temelinde yatırım değeri” vb. olarak ifade 

edilebilir42. 

 

3.10. Tasfiye Değeri 

Tasfiye değeri, işletmenin faaliyetlerine son verdiği gün, varlıklarının 

satılması durumunda, elde edilen satış hasılatından, bütün yükümlülüklerin 

                                                 
42 S.P. Pratt, a.g.e., s. 28-29. 
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ve tasfiye giderlerinin (komisyonlar, tasfiye tamamlanana kadar işletmeyi 

canlı tutmak için gereken yönetim giderleri, yasal maliyetler ve muhasebe 

maliyetlerinin) çıkarılmasından sonra kalan toplam tutarı ifade etmektedir43. 

Tasfiye değeri; değerlemenin iflas gibi nedenlerle yapıldığı durumlarda veya 

bu yöntemle elde edilen değerin piyasa değerinin geçerli bir göstergesini 

oluşturduğu inandırıcı bulunduğunda önemsenmektedir. İşletmenin tasfiyeye 

gittiği koşullar elde edilecek tasfiye değeri üzerinde etkili olmaktadır. Eğer 

işletme tasfiye için makul bir zamana sahipse, yani düzenli tasfiye 

gerçekleşiyorsa, varlıkların her biri için en iyi fiyatın elde edilmesi olasılığı 

yüksektir. Ancak, tasfiyenin mümkün olduğu kadar kısa bir süre içinde 

gerçekleştirilmesi için zorlayıcı koşullar varsa, yani mecburi tasfiye 

yaşanıyorsa, varlıkların zararına satılması bile göze alınabilecektir44. 

Değerleme konusu varlığın aktif bir ikincil piyasasının olması halinde 

tasfiye değeri, ikincil piyasa değerine eşittir. Ancak işletme varlıklarının işlem 

göreceği aktif bir ikincil piyasanın bulunmadığı ve varlıkların tek tek 

değerlendirilmek üzere işletmenin bütünlüğünden ayrılamaması 

durumlarında, tasfiye değerinin hesaplanmasında güçlükler ortaya çıkar. Pek 

çok durumda aktif bir ikincil piyasa olmadığından değerlemeci, varlığın 

satılabileceği varsayımsal bir fiyat tahmini yapmalıdır. Tasfiye değeri de 

işleyen teşebbüs değeri gibi, işletmenin piyasa değerinin araştırılmasında 

                                                 
43 I.L. Blackman, a.g.e., s.245; S.P. Pratt, a.g.e., s. 31. 

44 G.V. Smith, a.g.e., s. 72. 
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kullanılır ve piyasa değeri için bir alt sınır oluşturur45. Tasfiye değeri çoğu kez 

işleyen teşebbüs değerinden farklıdır. Büyüyen, karlı endüstrilerde tasfiye 

değeri, işleyen teşebbüs değerinden düşük olabilir. Gerileme dönemindeki 

işletmeler için ise tasfiye değeri, işleyen teşebbüs değerini aşabilir46. 

İşletme değerinin tasfiye temelinde hesaplanmasında, tahmin edilen 

net hasılatın, bu hasılatın elde edilmesinin beklendiği zamandan, varolan 

riskliliği yansıtacak bir oran üzerinden, değerleme tarihine iskonto edilmesi 

gerekir. Bu nedenle, işletmenin bir bütün olarak tasfiye değeri varolan 

varlıkların tasfiye gelirlerinden daha az olabilir. Yenileme maliyeti gibi tasfiye 

değerinin de kurumsal sermayeyi ihmal etmesi, bir dezavantaj 

oluşturmaktadır. Tasfiye değerinin bir değerleme standardı olarak kullanıldığı 

yaklaşımlar, özellikle doğal kaynakların değerlenmesi için uygundur. 

 

4. Değerlemecinin Özellikleri, Görevleri ve Sorumlulukları 

Değerlemeci, değerleme yapılmasına sebep olan probleme ve ihtiyaca 

dayanan uygun göstergelerin sentezini yaparak47, değere esas oluşturan 

düşüncenin sahibi olduğu için, değerleme konusu varlık veya işletme, bu 

                                                 
45 A. Gönenli, İşletmelerde Finansal Yönetim, İstanbul Üniversitesi İşletme 

Fakültesi, 1991, s. 309. 

46 T. Copeland, a,g.e., s. 95, 

47 P.N. Tomson, "Market Value: Does One Size Really Fit All?" The 

Appraisal Journal, 1993, s. 566. 
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işletmenin yer aldığı endüstri, genel ekonomik koşullar ve diğer dış çevre 

faktörleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve elde ettiği bu bilgileri analiz edip, 

yorumlayabilmek için muhasebe, finansman, ekonomi, vergilendirme ve yasal 

düzenlemelerle ilgili eğitim görmüş olmalıdır. Değerlemeci bunların dışında, 

değerleme prensipleri ve teknikleri konusunda da uzmanlaşmış olmalıdır. 

Değerlemeci, eğitiminin yanı sıra genel bir değerleme tecrübesine ve 

yapılmakta olan değerleme işleminin gerektirdiği özel bilgi ve tecrübeye sahip 

olmalıdır. Değerlemecinin, değerleme işlemini, değerlemeyi talep edenlerin 

veya değerleme konusu varlık veya işletmenin sahibi olan tarafların 

eğilimlerinden korumak ve değerleme raporlarını önceden belirlenmiş 

amaçlara ve kararlara dayanak oluşturacak belgeler olmaktan kurtarmak 

(değerin yüksek veya düşük belirlenmesi kararının gerçek değerlemeden 

önce alınması), yapılmakta olan değerlemenin objektifliğini artıracaktır. Bu 

nedenle değerleme tanımlanmış ilkelere, genel kabul görmüş yaklaşım ve 

tekniklere dayanarak gerçekleştirilmelidir. 

Değerlemecinin görev ve sorumluluklarının başlıcaları aşağıdaki 

şekilde belirtilebilir48: 

- Değerlemeci, çeşitli değerleme yaklaşımları ve yöntemleri arasından 

değerleme konusuna ve değerleme hedeflerine uygun olanı belirlemeli ve 

tanımlamalıdır. 

- Çok büyük bir titizlikle gerçekleştireceği çalışmalarının sonucunda, 

uygun ve uygulanabilir sayısal sonuçlar çıkarmalıdır. 

                                                 
48 H.A. Babcock, a.g.e., s. 241-246; G.V. Smith, a.g.e., s. 4-5. 
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- Değerleme işlemi sırasında sahip olacağı bilgilerin gizliliğine özen 

göstermelidir; yasal bir zorunluluk veya değerlemeyi yaptıran kişinin/kurumun 

izni olmadıkça yaptığı değerlemenin sonucunu açıklamamalıdır. 

- Aynı konuda faaliyet gösteren, aynı varlıkla veya aynı yasal dava ile 

ilgili müşterilere, onayları olmaksızın hizmet vermemelidir. 

- Değerleme konusu hakkında yeterli birikime sahip değilse, 

zamanının ve kaynaklarının tamamını söz konusu sözleşmeye tahsis 

edemeyecekse değerleme işlemini kabul etmemelidir. 

- Değerleme raporundaki varsayımları açıklıkla belirtmelidir. 

- Değerleme ücreti, gerçekleştirilecek işlem sonucunda belirtilecek 

değere bağlı olarak saptanmamalıdır. 

 

 

 

 

II - DEĞERLEME YAKLA�IMLARI VE YÖNTEMLERİ 

 

Değerleme yaklaşımı, değerleme yöntemi ve değerleme işlemi 

kavramlarına ilişkin genel bir tanımlama The American Society of Business 

Valuation Committee tarafından yapılmıştır49. Buna göre; 

                                                 
49 J.D. Jones, "Multiple Of Discretionary Earnings Method-An Income 

Approach" , Handbook Of Business Valuatîon, John Wiley & Sons, Inc., 

1992, s. 179. 
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Değerleme Yaklaşımı : Bir veya daha fazla spesifik değerleme 

yöntemi kullanılarak değer belirlemenin genel yoludur. 

Değerleme Yöntemi : Bir yaklaşım içinde, değer belirlemek için 

kullanılan spesifik yoldur. 

Değerleme İşlemi (Süreci) : Değerleme yönteminin aşamalarını 

gerçekleştirmenin tekniği, üslubu ve sanatıdır. 

Ancak, değerleme yaklaşımı kavramı ve değerleme yöntemi kavramı 

arasında yukarıda belirtilen ayrımın çoğu yazarlar ve kurumlar tarafından 

yapılmadığı ve bu iki kavramın genellikle birbiri yerine kullanıldığı 

görülmektedir. Bu çalışmada değerleme yaklaşımı, değerlemeyi belirli bir 

perspektifle gerçekleştirebilmek için kullanılan ve birden fazla yöntemi 

içerebilecek bir genel çerçeve olarak kabul edilmiş, değerleme yöntemleri ise 

bu genel çerçeve içerisinde spesifik sonuçlara (değere) ulaşmanın araçları 

olarak ele alınmıştır. 

Değerleme işleminin çok değişik amaçlar için yapılması, birbirinden 

çok farklı varlıkların değerleme konusu olması, işletme değerlemesinde 

değerleme konusu işletmelerin; hukuki yapıları, faaliyet konuları, yönetim 

anlayışları, muhasebe sistemleri gibi faktörler açısından büyük farklılıklar 

göstermesi ve tüm bu etkenlere bağlı olarak yapılan her bir değerleme işlemi 

için değere esas oluşturan faktörlerin farklılaşması, bütün işletmeleri ve bütün 

durumları kapsayacak değerleme yaklaşımlarının ve yöntemlerinin 

geliştirilmesini olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle, çeşitli yazarlar ve 

değerleme kuruluşları tarafından, değerleme yaklaşımları ve teknikleri 

konusunda çeşitli sınıflandırmalar yapılmaktadır. 
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Değerleme yaklaşımlarında aşağıda belirtilen sınıflandırma yaygın bir 

kabul görmektedir; 

1. Maliyet Yaklaşımı (Varlık Temelindeki Yaklaşımlar) 

2. Piyasa Yaklaşımı (Karşılaştırmaya Dayanan Yaklaşımlar) 

3. Gelir Yaklaşımı 

Çeşitli yazarlar tarafından kabul gören bu ayrım, Amerikan İşletme 

Değerlemecileri Enstitüsü tarafından da benimsenmektedir. Söz konusu 

kurum, bu üç yaklaşımı aynı anlayış çerçevesinde aşağıdaki şekilde ifade 

etmektedir50; 

1. Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımı 

2. Maliyet Yaklaşımı 

3. Satışların Karşılaştırılması Yaklaşımı 

Değerleme yaklaşımlarının bu şekildeki üçlü sınıflandırılması daha çok 

gayrimenkuller için uygun bulunmaktadır. Diğer varlıkların ve işletmelerin 

değerlenmesinde bu yaklaşımlarla doğrudan uyumlaştırılması güç 

olmaktadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen temel yaklaşımlarla bağlantılı ve 

uyumlu olan değerleme yöntemleri geliştirilmiştir. Ancak değerleme 

yöntemlerinin sınıflandırılması, yazarlar ve kurumlara göre farklılıklar 

göstermektedir. 

Smith değerleme yaklaşımlarının yukarıda belirtildiği gibi gelir, 

maliyet, piyasa temelinde sınıflandırılmasının tüm varlıkların değerlenmesi 

                                                 
50 S.P. Pratt, a.g.e., s. 53. 
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için yeterli olacağını ve diğer yöntemlerin bu temel yaklaşımlar ışığında 

geliştirildiğini belirtirken51, Pratt bu sınıflandırmayı üçlü ve yedili temelde 

gerçekleştirmiştir.52 Pratt'ın üçlü ayrımına göre değerleme yaklaşımları 

aşağıdaki gibidir: 

1. Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımı: 

- Gelecek Kazançların İskonto Edilmesi, 

- Gelecek Nakit Akımlarının İskonto Edilmesi, 

- Normalleştirilmiş Kazançların İskonto Edilmesi, 

- Normalleştirilmiş Nakit Akımlarının İskonto Edilmesi ve 

- Fazla (Aşırı) Kazanç Yöntemi. 

2. Maliyet Yaklaşımı (Düzeltilmiş Net Aktif Değer) 

3. Satışların Karşılaştırılması Yaklaşımı: 

- Fiyat / Cari Kazançlar, 

- Yatırılan Sermayenin Piyasa Değeri / Borçsuz Kazançlar, 

- Fiyat / Cari Nakit Akımı, 

- Yatırılan Sermayenin Piyasa Değeri / Borçsuz Nakit Akımı, 

- Fiyat / Cari Satış Gelirleri, 

- Talep Toplama, 

- Kar Payı Ödeme Kapasitesinin Kapitalizasyonu, 

                                                 
51 G.V. Smith, a.g.e., s. 73 ve s. 85. 

52 S.P. Pratt, a.g.e., s. 56. 
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- Fiyat / Maddi Varlıkların Defler Değeri, 

- İşletme Hisse Senetlerinin Geçmiş İşlemleri ve 

- İşletmenin Satın Alınması İçin Yapılan Teklifler. 

 

Pratt’in yedili ayırımına göre değerleme yaklaşımları daha ayrıntılı bir 

çerçevede aşağıda belirtilen yöntemleri içermektedir: 

1.Gelecek Getirilerin İskonto Edilmesi: 

- Gelecek Kazançların İskonto Edilmesi ve 

- Gelecek Nakit Akımlarının İskonto Edilmesi. 

2.Kazanç Gücünün Kapitalizasyonu: 

- Normalleştirilmiş Kazançların Kapitalizasyonu ve 

- Normalleştirilmiş Nakit Akımlarının Kapitalizasyonu. 

3. Fazla (Aşırı) Kazanç Yöntemi 

4. Cari Piyasa Değeri Göstergeleri: 

- Fiyat / Cari Kazançlar, 

- Fiyat / Cari Nakit Akımı, 

- Fiyat / Cari Satış Gelirleri, 

- Talep Toplama, 

- Kar Payı Ödeme Gücünün Kapitalizasyonu ve 

- Fiyat / Maddi Varlıkların Defter Değeri. 

5. Borçsuz Yaklaşımlar: 
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- Yatırılan Sermayenin Piyasa Değeri / Borçsuz Kazançlar, 

- Yatırılan Sermayenin Piyasa Değeri / Borçsuz Nakit Akımı, 

- Yatırılan Sermayenin Piyasa Değeri / Borçsuz Satış Gelirleri ve 

- Yatırılan Sermayenin Piyasa Değeri / Toplam Maddi Sermaye. 

6. Düzeltilmiş Net Aktif Değeri 

7. Geçmiş İşlemler: 

- İşletme Hisse Senetlerinin Geçmiş İşlemleri ve 

- İşletmenin Satın Alınması İçin Yapılan Teklifler. 

 

Yukarıda belirtilen sınıflandırma biçiminden biraz farklı olarak Don R. 

Mc Iver, değerleme yaklaşımları için aşağıdaki gibi bir sınıflandırma 

önermektedir53: 

1. Varlık Temelindeki Yöntemler, 

2. Temel Metotlar, 

3. Kazançların Kapitalizasyonu, 

4. Sermaye Maliyeti ve Gerekli Özvarlık Yöntemi, 

5. İhtiyari (Discretionary) Kazanç Katsayısı Yöntemi, 

6. Yaklaşık Hesap, 

7. Fazla Kazanç Yöntemi, 

                                                 
53 D.R. Mc Iver "Valuation -From An Intermediary's Perspective",  Handbook  

Of Business Valuation, John & Wıley Sons, Inc., s. 22. 



 40

 

8. Spesifik Endüstri Katsayıları ve 

9- Gelecek Kazançların İskonto Edilmesi. 

Amerikan İşletme Değerlemecileri Derneği, daha önce belirtildiği gibi 

değerleme yaklaşımları için varlık, gelir ve piyasa yaklaşımları olarak bir üst 

sınıflandırma yapmakta ve sonra da her bir yaklaşımla çeşitli yöntemleri 

ilişkilendirmektedir54: 

1. Varlık Yaklaşımı: 

- Defter Değeri Yöntemi, 

- Düzeltilmiş Defter Değeri Yöntemi, 

- Yenileme Maliyeti Yöntemi, 

- Tasfiye Değeri Yöntemi ve 

- Yaratma Maliyeti Yöntemi. 

2. Gelir Yaklaşımı: 

- Yatırım Değeri Yöntemi, 

- Geçmiş Kazançların Kapitalizasyonu Yöntemi, 

- Gelecek Gelirlerin İskonto Edilmesi Yöntemi ve 

- Kar Payı Kapasitesi Yöntemi. 

3. Piyasa Yaklaşımı: 

                                                 
54 R.C. Miles, " The Direct Market Data Method Of Appraising Closely Held 

Business , Handbook Of Business Valuation, John & Wıley Sons, Inc., 

1992, s. 130. 
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- Piyasa Verileri Yöntemi ve  

- Yaklaşık Hesap. 

Öte yandan Blackman işletme değerlemesinde gelir ve tasfiye 

yaklaşımlarının temel iki yaklaşım olduğunu ve aşağıda belirtilen diğer 

yaklaşımların bu iki temel yaklaşımın bileşimleri olduğunu ifade etmektedir55: 

1. Faaliyet Halindeki Diğer Benzer İşletmelerle Karşılaştırma, 

2. Yeniden Yapma veya Yenileme Maliyeti, 

3. Nakit Akımlarının Bimdiki Değeri, 

4. Tasfiye Yaklaşımı, 

5. Defter Değeri, 

6. Faktör Yaklaşımı (Formül Yaklaşımı), 

7. Kazançlar Yaklaşımı ve 

8. Bu Yaklaşımların Bileşimleri ve Çeşitleri. 

Bütün bunlara ek olarak; Papeu, Bernerd ve Healy, değerleme 

uygulamalarında çeşitli modeller uygulandığını belirterek, en yaygın olanlarını 

aşağıdaki şekilde gruplandırmaktadırlar: 

1. İskonto Edilmiş Nakit Akım Analizi, 

2. Normalden Fazla Kazançların İskonto Edilmesi ve 

3. Fiyat Katsayılarına Dayanan Değerleme. 

Damadoran ise üç genel değerleme yaklaşımından söz etmektedir56: 

                                                 
55 H.A. Blackman, a.g.e., s. 57. 
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1. İskonto Edilmiş Nakit Akımı, 

2. Karşılaştırmalı Değerleme ve 

3. Barta Bağlı Hakların Değerlemesi. 

Yukarıda verilen sınıflandırma biçimlerinin incelenmesinden görüleceği 

gibi, değerleme yaklaşımları ve yöntemlerinin sınıflandırılmasında kimi 

zaman birbirinin alternatifi olabilecek yöntemler kullanılmakla birlikte, bazı 

sınıflandırmaların çoğu yazar ve kurum tarafından kabul edilmekte, farklılık 

gösteren sınıflandırmaların içinde de aynı yöntemlerin kullanılmakta, bazı 

yöntemlerin de birbirini tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. 

Bu çalışmada, bütüncül bir yaklaşım sağlamak amacıyla, değerleme 

yaklaşım ve yöntemlerinin yukarıda belirtilen sınıflandırmalarından birini 

benimsemek yerine bir sentez arayışına girişilerek, ikili bir sınıflandırma 

yapılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede birinci gruplandırma, değerleme 

yaklaşımlarında amaçlara göre bir sınıflandırmayı gerçekleştirmek üzere, 

genel kabul gören geleneksel ayrıma göre yapılacaktır. İkinci gruplandırmada 

ise muhasebe modeli ve ekonomik model ayrımı kullanılacaktır.  

Bu amaçla yukarıda belirtilen ölçütler kullanılarak yapılabilecek 

sınıflandırmada değerleme yaklaşımları ve bu yaklaşımlar içinde ele 

alınabilecek yöntemler aşağıdaki gibi ifade edilebilir; 

 

 

                                                                                                                                          
56 A. Damodaran, a.g.e., s. 9. 
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1. Geleneksel Yaklaşımlar 

 

a) Maliyet (Varlık) Yaklaşımı: 

- Defter Değeri, 

- Düzeltilmiş Defter Değeri, 

- Yenileme Maliyeti Yaklaşımı, 

- Tasfiye Değeri Yaklaşımı. 

 

b) Gelir Yaklaşımı: 

- Kazançların Kapitalizasyonu, 

- İskonto Edilmiş Gelecek Kazançlar, 

- Normalleştirilmiş Kazançların İskonto Edilmesi, 

- Kar Payı Ödeme Kapasitesi Kapitalizasyonu, 

- Fazla Kazanç Yöntemi. 

 

c) Piyasa Yaklaşımı: 

- Fiyat / Kar Oranı, 

- Fiyat / Cari Kazançlar, 

- Fiyat / Cari Nakit Akımı, 

- Fiyat / Cari Satış Gelirleri, 

- Fiyat / Maddi Varlıkların Defter Değeri, 
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- Hisse Senedi ve Borç Yaklaşımı. 

 

2. Muhasebe Verilerini Temel Alan Model ve Ekonomik Model 

 

a) Muhasebe Modeli: 

- Defter Değeri, 

- Düzeltilmiş Defter Değeri, 

- Aktif Verimliliği, 

- Özvarlık Verimliliği, 

- Hisse Başına Kazanç, 

- Fiyat / Kazanç Oranı, 

- Kazançların Kapitalizasyonu, 

- İskonto Edilmiş Gelecek Kazançlar. 

 

b) Ekonomik Model: 

- Serbest Nakit Akımı ve 

- Ekonomik Katma Değer 
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1. DEĞERLEME YAKLA�IMLARI 

Değerleme yaklaşımları yukarıda da belirtildiği gibi, önce amaçlara 

göre yapılan geleneksel ayrım çerçevesinde ele alınacak daha sonra da 

muhasebe bileşenlerini esas alan model ve ekonomik model şeklindeki ayrım 

çerçevesinde incelenecektir. 

 

1.1. Geleneksel Yaklaşımlar 

Genel olarak değerleme yaklaşımlarının maliyet (varlık), gelir ve 

piyasa yaklaşımları alarak sınıflandırılarak incelenmesi, değerleme 

kurumlarının ve literatürde yer alan pazarların çoğu tarafından kabul 

görmektedir. 
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1.1.1. Maliyet (Varlık) Yaklaşımı 

Maliyet yaklaşımında değerlenmekte olan varlığın ikame veya üretim 

maliyetinin tahmini ile bir değer göstergesi elde edilmeye çalışılır57. Bu 

yaklaşım, değerlenmekte olan varlık ile tamamıyla aynı veya eşit yararı 

sağlayan yeni bir varlığın elde edilmesinin maliyetinin (ikame veya yeniden 

üretim maliyetinin), mevcut varlığın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı 

hizmetin ekonomik değeri ile orantılı olduğu varsayımına dayanır. Yaklaşım, 

bu varsayıma uygun olarak, hesaplanan ikame veya yeniden üretim 

maliyetinin, değerleme konusu varlığın adil piyasa değerine eşit olması 

durumunda gerçekçi olacaktır. Çünkü, yeni varlığın değeri, değerleme 

konusu olan varlığa sahip olmanın sağlayacağı ekonomik yararların üzerinde 

belirlenirse (İM>APD) bu varlığa talep olmayacaktır. Tersi durumda 

(APD<İM) yeni varlığa talep artacağından, varlığın fiyatı da yükselecektir. 

Maliyet yaklaşımı ile adil piyasa değerine ulaşmak için ilk hareket 

noktası ikame ve yeniden üretim maliyetinin belirlenmesidir. Bu değer 

belirleyicilerinden birinin belirlenmesinden sonra birikmiş amortisman bu 

tutardan indirilmelidir. Bu amortisman tutarı, fiziksel yıpranmaya bağlı 

olabileceği gibi fonksiyonel yıpranma (piyasada daha kapasiteli, daha etkin 

ve daha düşük maliyetli varlıkların bulunabilirliği) ve ekonomik yıpranma 

(varlığın, işletmeye ait kabul edilebilir kazanç oranından daha düşük bir 

kazanç oranına sahip olması) şeklinde de olabilir58. 

                                                 
57 G.V. Smith, a.g.e., s.73; A. D. Bealmear, a.g.e., s. 110. 

58 A.D. Bealmear, a.g.e., s. 110; G.V. Smith, a.g.e., s. 74-78. 
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Değerleme konusu varlığın adil piyasa değerini oluşturan tüm bu 

faktörler gözönüne alınarak, maliyet temelinde adil piyasa değeri aşağıdaki 

şekilde ifade edilebilir; 

 

 

Adil Piyasa Değeri = Yeniden Üretim veya İkame Maliyeti - Fiziksel Aşınma             

- Fonksiyonel Yıpranma - Ekonomik Yıpranma 

 

 

 

1.1.2. Gelir Yaklaşımı 

Gelir yaklaşımı ile herhangi bir varlığın değeri, bu varlığın ekonomik 

ömrü boyunca sağlayacağı ekonomik yararların değer göstergelerine 

dönüştürülmesi ile hesaplanır. Gelir yaklaşımı çerçevesinde, elde edilen 

kazançların değere dönüştürülmesinde kapitalizasyona veya iskontoya 

dayanan yöntemler kullanılır. Kazançların kapitalizasyonunda, kazançlara bir 

çarpan veya bir bölen uygulanarak tek aşamada değere ulaşılır. İskontoya 

dayanan yöntemlerde ise, gelecekte elde edilmesi beklenen kazançların 

uygun bir oranla iskonto edilerek bugünkü değere dönüştürülmesi sağlanır. 

Gelir yaklaşımı uygulanırken bu yöntemlerden hangisinin seçileceği; 

değerleme amacına, işletmenin tipine, değerlemecinin kullanılacak gelir 
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akımlarından hangisini daha güvenilir bulduğuna bağlıdır59. Bu yaklaşıma 

göre kullanılabilecek ölçütler; vergiden önceki veya sonraki kazançlar, net 

kar, normalleştirilmiş kazançlar olabileceği gibi brüt nakit akımı, serbest nakit  

akımı da olabilir. 

Gelir yaklaşımı, işletme tarafından yaratılacak gelirlerin miktarının ve 

süresinin tahmin edilmesi ile başlar. Daha sonra bu gelir akımlarının iskonto 

edilmesinde veya kapitalize edilmesinde kullanılacak iskonto oranı veya 

katsayılar belirlenir. Değerlenmekte olan varlığın yaratması beklenen gelir 

akımlarına uygun iskonto oranı veya kapitalizasyon katsayısının uygulanması 

ile değere ulaşılır. Gelir yaklaşımı ile varlıkla ilişkilendirilebilecek gelir 

akımlarının değeri aşağıdaki formülle gösterilebilir60: 

        V = I / R 

V  = Değerlenmekte Olan Varlıkla İlişkilendirilebilecek Gelir Akımlarının 

Değeri 

I   = Varlıktan Elde Edilebilecek Gelir 

R = Kapitalizasyon Oranı 

Gelecekte elde edilmesi beklenen kazançların belirli bir zaman dilimi 

için (5 yıl veya daha uzun süreler için) tahmininin yapılamadığı, iskonto 

oranının, söz konusu gelir akımlarının elde edilmesindeki riskliliği yansıtacak 

şekilde belirlenmesinin zor olduğu durumlarda gelir yaklaşımının 
                                                 

59 G.A. GiIbert, "Discounted Future Benefits Methods-An Income Approach", 

Handbook Of Business Valuation, John & Wiley Sons, s. 201. 

60 G.V. Smith, a.g.e., s. 81. 
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uygulanması güçleşmektedir. Enflasyonist ortamlarda, beklenen kazançların 

tahmininin yapıldığı zaman dilimi arttıkça, değerleme sonucunda ulaşılacak 

rakamın güvenilirliği azalmaktadır. Bu nedenle, bu yaklaşım değerlenmekte 

olan varlıktan elde edilecek; gelir akımlarının miktarının ve gelirin elde edilme 

süresinin sözleşmelerle belirlendiği durumlarda, özellikle lisans, patent, 

marka ve telif haklarının ve franchise sözleşmelerinin değerlenmesinde 

kullanılabilecek en uygun yöntemdir. 

 

 

1.1.3. Piyasa Yaklaşımı 

Piyasa yaklaşımı, herhangi bir varlık veya işletmenin değerinin 

karşılaştırılabilir bir benzerinin elde edilme fiyatı tarafından tanımlanabileceği 

düşüncesine dayanır. Bir başka deyişle, bir varlığın gelecekte sağlaması 

beklenen kazançların şimdiki değeri, piyasadaki diğer yatırımcıların, varlığın 

değerinin ne olacağı konusundaki yargısına göre belirlenir61. Bu yargı 

çoğunlukla, piyasada son zamanlarda, benzer veya karşılaştırma için uygun 

bir işletme için gerçekleşmiş bir satış veya satış teklifi ile somut ifadesini 

bulur. Hisse senetleri borsada işlem gören karşılaştırılabilir işletmelerin 

piyasa fiyatları da yapılacak değerleme işleminde önemli göstergelerden 

birini oluşturur. Varlıkların veya işletmelerin karşılaştırılabilir olmasını; 

kapasite, yaş, yer, işletme birimlerinin coğrafi dağılımı, elde ettikleri kazançlar 

ve kazançlarının büyüme hızı, kar payı ödeme kapasitesi, satış tarihi, 

                                                 
61 G.V. Smith, a.g.e., s. 83. 
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faaliyette bulunulan piyasalar, pazarlanabilirlik, rekabet yapısı gibi ölçütler 

belirler62. 

Piyasa yaklaşımı diğer değerleme yaklaşımlarına göre bazı 

avantajlara sahiptir. Değerlemecinin kişisel yargılarına yer vermeyen objektif 

bir yaklaşımdır, değerin tespit edilmesinde pazarlanabilirlik eksikliği, azınlık 

hisseleri/kontrol hisseleri düzeltmeleri gibi sübjektif unsurlar taşıyabilecek 

düzeltmeleri gerektirmez. Oldukça basit bir matematiksel işleme 

dayandığından hesaplanması ve kavranması kolaydır.  

Avantajları yukarıda belirtilen piyasa yaklaşımının uygulanabilmesi  

için aşağıdaki koşulların varolması gerekmektedir63: 

- Piyasa değerinin belirlenmesi için yapılacak analizlerde kullanılmak 

üzere çok sayıda değişimin gerçekleştirildiği aktif bir piyasanın varlığı, 

- Piyasanın tüm yatırımcılara açık olması, 

- Piyasadaki değişim koşullarının tüm yatırımcılar için biliniyor olması, 

- Piyasada değerleme konusu varlık ile karşılaştırabilir varlıkların işlem 

görüyor olması. 

Piyasa yaklaşımının uygulanabilirliği bazı durumlarda sınırlanmaktadır. 

Bu durumları aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür: 

                                                 
62 M.B. Mc Carter & K. F. Aschwald, "The Direct Market Data Method of 

Appraising Closely Held Business", Handbook Of Business Valuation, 

John & Wiley Sons, Inc., 1992, s. 149; A. D. Bealmear, a.g.e., s. 111. 

63 G.V. Smith, a.g.e., s. 83. 
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a) Değerleme konusu varlığın özel amaçlı makine veya teçhizat ya da 

maddi olmayan varlık olması durumunda piyasada karşılaştırılabilir bir 

örneğinin bulunmasının güç olması, 

b) Piyasada yeterli sayıda işlemin gerçekleştirilememesi, gerçekleşen 

veya teklif edilen satışlar hakkında bilgi eksikliğinin olması durumlarında 

piyasa değerinin oluşturulamaması, 

c) Alıcı ve satıcılar arasında yapılan değişimlerde beyan edilen fiyatın 

gerçeği yansıtmaması, 

d) Piyasadaki rekabet nedeniyle işletmelerin karşılaştırılabilirlik niteliği 

taşıyan makinelerinin, iştiraklerinin ve varlıklarının değerinin belirlenmesini 

sağlayacak bilgileri gizli tutma eğiliminde olmaları, 

e) Değerleme konusunun bir işletme olması durumunda özellikle de 

küçük ölçekli işletmelerden büyük ölçekli işletmelere doğru yönelmesi 

durumunda karşılaştırılabilir işlem elde etme probleminin ortaya çıkması. 

Piyasa yaklaşımında değerleme işlemi, değerlenmekte olan 

varlıkla/işletmeyle karşılaştırılabilir yeterli sayıda gerçek satış bilgilerinin 

toplanması ile başlar. Daha sonra değerlenmekte olan işletme ile gerçekte 

satışı gerçekleşmiş işletmenin karşılaştırılabilmesi için temel oluşturacak 

matematiksel bağlantılar64 kurulur. Bu bilgiler kullanılarak değerlenmekte 

olan işletmenin değeri tahmin edilir. 

                                                 
64 Karşılaştırma için kurulacak matematiksel bağlantıların en yaygın olanları; 

fiyat/kazanç, fiyat/defter değeri, fiyat/satış gelirleri, fiyat/nakit akımları gibi 

oranlardır.  
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Piyasa yaklaşımı, gayrimenkullerin, genel amaçlı makine ve teçhizatın, 

genel amaçlı bilgisayar yazılımları ve bilgisayar donanımlarının, franchise 

sözleşmelerinin değerlenmesinde en uygun yaklaşım olarak kabul edilmekle 

birlikte, özel amaçlı makine ve ekipmanın, maddi olmayan varlıkların, çeşitli 

kısıtlamalarla kullanımı sınırlandırılmış olan varlıkların değerlenmesinde 

etkinlik düzeyi en düşük yöntem olarak kabul edilir65. 

 

1.2. Muhasebe Modeli ve Ekonomik Model 

İşletme değerinin hesaplanmasında kullanılan yaklaşımların bir diğer 

ayrımı, değerleme yaklaşımlarının bilanço ve gelir tablosuna dayanarak elde 

edilen muhasebe kazançlarının ölçü alınması veya nakit kaynakları ve 

kullanımlarına dayanarak elde edilen nakit akımlarının ölçü alınması 

temelinde gerçekleşmektedir. Bu ayrım bir başka ifade ile, işletme değerinin 

hesaplanmasında nakit akımlarının iskonto edilmesini esas alan ekol ile 

tahakkuk muhasebesine dayanan net geliri esas alan ekolün varlığı olarak da 

belirtilebilir66. 

Menkul kıymet analistleri, değerleme uzmanları ve yöneticilerinin bir 

kısmı, işletme değerlemesinde muhasebe kazançları üzerinde yoğunlaşırken, 

bir kısmı da işletme değerinin yaratılmasında beklenen nakit akımlarının 

şimdiki değerini referans olarak almaktadırlar. Bu ayrım çerçevesinde, 

                                                 
65 G.V. Smith, a.g.e., s. 85. 

66 H. Bierman, "Accounting For Valuation And Evaluation" The Journal Of 

Portfolîo Management, 1994, s. 64. 
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muhasebe verileri kullanılarak elde edilen göstergelerin, değerin güvenilir bir 

ölçüsü olup olmadığı, işletme değerlemesinde muhasebe verilerine dayanan 

yöntemlerin mi, nakit akımına dayanan yöntemlerin mi daha sağlıklı 

sonuçlara yol açacağı, muhasebe verilerine dayanan yöntemlere fazla ağırlık 

verilip verilmediği, eğer muhasebe verilerine dayanan yöntemlere verilen 

ağırlık fazla ise, değer hesaplamalarında yanlış sonuçlara yol açabilme 

olasılıkları tartışılmalı noktaları oluşturmaktadır. Bu soruların yanıtlarının 

araştırılması, öncelikle muhasebe modeli ve ekonomik modelin ayrı ayrı 

tanımlanmasını ve daha sonra da her iki modelin avantajlarının ve 

sakıncalarının ortaya konularak karşılaştırılmasını gerektirmektedir. 

 

1.2.1. Muhasebe Modeli 

Muhasebe modeli bilanço ve gelir tablosundan elde edilen verilere 

dayanır. Bu yaklaşımda tamamıyla muhasebe kazançları önemsenmiştir. 

Muhasebe verileri kullanılarak elde edilen temel göstergeler; kazançlar, kar 

payları ve getirilerdir. Bu göstergelerin elde edilmesi muhasebenin tahakkuk 

esası çerçevesinde gerçekleştirilir. Tahakkuk muhasebesi sisteminde kayıtlar 

işletmenin finansal yapısını etkileyen işlemlerin oluşumu ile başlar. Bu 

sistemde, işletmenin finansal yapısını etkileyen tüm hizmet ve işlemleri 

muhasebe kayıtlarında yer alır67. Tahakkuk muhasebe sisteminde gelir 

giderler, nakit olarak tahsil edilmelerine veya ödenmelerine bakılmaksızın, 

                                                 
67 C. Erol, Nakit Akımı Yaklaşım Yöntemleriyle Kredi Değerlendirilmesi , 

Türkiye Bankalar Birliği, 1991, s. 17. 
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ilgili oldukları dönemde gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılarak kaydedilir. 

Tahakkuk muhasebesi bu hizmet ve satış işlemleri ile yatırım faaliyetleri 

tarafından yaratılan nakit akımının daha önceye tahakkuku ve daha sonraya 

ertelenmesi halinde ortaya çıkar. Kazançların ve harcamaların belirlenmesi, 

gerçekleşme ve denkleştirme ilkeleri olmak üzere, iki ilke esas alınarak 

gerçekleştirilir68; 

a) Gerçekleşme ilkesi: Satışlardan beklenen hasılatın, nakdin 

toplandığı dönem yerine satışın yapıldığı dönem için kabul edilmesidir. Bu 

prensip çevresinde, tüketiciye dağıtımı gerçekleştirilmiş olan mal veya 

hizmete bağlı olarak elde edilecek satış gelirlerinin kabul edilmesi, bu mal 

veya hizmet bedellerinin müşteri tarafından ödenmiş olması veya belirli bir 

kesinlik derecesi ile nakit olarak ödenmesinin beklenmesine bağlıdır. 

b) Uyumlaştırma ilkesi: Üretim ve ürünlerin satışları ile ilgili 

harcamaların, nakit olarak ödendiği zaman yerine satışların yapıldığı dönem 

için kabul edilmesidir69. 

Satışlara bağlı olarak tahsil edilebilecek nakit miktarı belirli bir 

kesinlikle tahmin edilebildiği sürece, satışlardan elde edilmesi beklenen nakit 

akımları satış miktarı tarafından belirlenecektir. Bu nedenle de satışlara bağlı 

olarak yaratılması beklenen nakit, dönem boyunca toplanan nakde göre 

                                                 
68 R.G. Sloan, " Using Earnings And Free Cash Flow To Evaluate Corporate 

Performance, Journal Of Applied Finance, 1996, s. 71-72.  

69 A. Peker, Modern Yönetim Muhasebesi, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, 

1988, s. 241-242. 
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değerin ve performansın daha iyi bir ölçüsünü oluşturacaktır. Aynı yaklaşım 

harcamalar için de geçerlidir. Satışı gerçekleştirilmiş ürünlerle ilgili 

harcamalar satıştan daha önce veya daha sonra olabileceğinden, 

harcamaların satılan malın maliyeti içindeki yeri belirli bir kesinlikle 

bilinebildiği ölçüde, uyumlaştırma prensibine bağlı olarak kabul edilmiş 

harcamalar, nakit olarak gerçekleştirilen harcamalara göre daha iyi bir 

gösterge oluşturacaktır. 

Bu yaklaşımlar çerçevesinde, belirli bir dönemde gerçekleştirilen 

kazançların ölçülmesi, nakit tahsilatların ve ödemelerin zamanına ve 

miktarına bakılmaksızın gerçekleştirilir ve tahakkuk esasına göre belirlenen 

kazançlar, gerçekleşmiş nakit akımlarına göre daha iyi bir gösterge olarak 

kabul edilir. Muhasebe verilerine dayanan yaklaşımların üstün yanı, 

anlaşılmasının ve uygulanmasının kolay olmasıdır. 

Ancak bu yaklaşım kullanılarak elde edilen kazançlar, kar payları ve 

net karın temel değer göstergesi olarak kullanılmaları durumunda elde 

edilecek işletme değeri aşağıda belirtilen nedenlerle tartışılabilir hale 

gelmektedir: 

1. İşletmeler genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, usul ve esasları 

çerçevesinde, değişik muhasebe metotları ve muhasebe standartlarının 

değişik uygulamalarını kullanma olanağına sahiptirler. İşletmeler, kazançların 

kabulü, harcamaların kabulü, maliyetlerin dağıtımında farklı yaklaşımlar 

gösterebilirler. İşletmelerin muhasebe sistemlerinde seçim yapabilme 

esnekliği, kazançların işletmeler arasında karşılaştırılabilmesini ve aynı 

işletmenin farklı hesap dönemlerine ait kazançlarının karşılaştırılabilmesini 
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güçleştirmektedir. Stok değerleme yöntemlerinde ve amortismanların 

hesaplanmasında değişik yöntemler kullanılabilmesi bunun en belirgin 

örneklerini oluşturmaktadır. 

Örneğin, işletmenin stok değerlemesinde kullanılan yöntemi FIFO'dan 

LIFO'ya değiştirmesi halinde, özellikle fiyatların yükselme döneminde, işletme 

varlıklarında, performansında bir değişme olmadığı halde daha düşük kazanç 

beyan edilecektir. Satılan malın maliyetinin hesaplanmasında son olarak 

satın alınan ve daha yüksek maliyetli olan stoklar kullanılacaktır. Bu 

hesaplama kazançların azalmasına yol açarken, daha düşük beyan edilen 

kazançlar daha düşük vergi ödemesine yol açacağından, stok değerleme 

yönteminin FIFO'dan LIFO'ya dönüştürülmesi, net nakit akımlarında artışa 

sebep olacaktır. LIFO'dan FIFO'ya geçiş için ise tersi söz konusudur. 

2. Beklenen kazançların elde edilmesinde yüklenilen sistematik ve 

sistematik olmayan risk hesaplamalara dahil edilmemektedir70. İşletmenin 

gelecekte elde etmeyi umduğu kazançlar; ekonomik, sosyal ve siyasal 

yaşamın yapısı ve değişkenliğinden kaynaklanan ve piyasadaki tüm 

işletmeler için geçerli olan faiz oranı, enflasyon ve piyasa riski ile bağlantılı 

olduğu kadar, değerlenme konusu işletmenin yer aldığı sektördeki 

işletmelerin veya tek başına değerleme konusu işletmenin karşı karşıya 

                                                 
70 W.J. Bloomenthal, "Investing In Distressed Securities", Journal Of 

Applied Finance, 1996, s. 80. 
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kaldığı, finansal risk, yönetim riski ve iş riski ile de bağlantılıdır71. Muhasebe 

verilerine dayanan değer göstergeleri, işletmenin karşı karşıya bulunduğu 

riskleri hesaplamalara dahil etmeyerek, değerin oluşmasında önemli bir 

parametreyi gözardı etmektedir. 

3. Muhasebe yaklaşımı, beklenen kazancın elde edilmesi için 

gereksinim duyulan yatırım miktarını hesaplamalara dahil etmemekte ve 

böylelikle de işletmedeki sermaye yoğunluğunun anlaşılmasına olanak 

sağlamamaktadır. Bu nedenle, satışların ve kazançların elde edilmesi için 

daha fazla sermaye yatırımı gerektiren işletmenin değeri daha düşük 

olmaktadır. 

4. Tahakkuk muhasebesinde satış gelirlerinin ve harcamaların 

tahakkuk ettiği zaman esas alındığından, beklenen kazanç hesaplamalarında 

paranın zaman değeri gözardı edilmektedir. Enflasyonist ortamda bu durum, 

elde edilen sonuçların güvenilirliğini azaltmaktadır. 

5. Kazançların ve harcamaların kabul edilmesinde esas oluşturan 

gerçekleşme ve uyumlaştırma ilkeleri her zaman objektif olarak 

uygulanamamaktadır. Satışlardan toplanacak gelirin ve maliyetlerin üretimle 

ilişkilendirilmesindeki olasılık düzeyi düştükçe, yöneticilerin kazanç 

tahminlerindeki sübjektiflik payı artmaktadır. 

6. Muhasebe metodu F/K oranının işletmenin tüm faaliyet dönemi 

boyunca değişmediğini varsayar. Ancak bu varsayım F/K oranın; yeni yatırım 

                                                 
71 Ö. Akgüç, Finansal Yönetim, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, 1994, s. 836-

840; C. Sarıkamış, Sermaye Pazarları, 1995, s. 168-174. 
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olanakları, uygulanan muhasebe metodundaki değişiklikler, finansal yapıdaki 

değişiklikler, işletme birleşmeleri gibi etkenlere bağlı olarak sürekli olarak 

değişmesi nedeniyle gerçekçi değildir. 

7. Çeşitli yönetim kararları, muhasebe sonuçları üzerinde etkili 

olabilmektedir. Yöneticiler değerlemenin yapılış amacına bağlı olarak değerin 

düşük veya yüksek çıkmasını tercih edebilirler ve bu amaçla da harcamaları 

fazla göstermek, beklenen zararları artırmak, satış gelirlerinin kabulünü 

ertelemek vb. yöntemlerle kazançları düşük veya yüksek gösterebilirler. Bir 

başka deyişle muhasebe kayıtlarına dayanan değer hesaplamaları kolaylıkla 

maniple edilebilir72. 

 

1.2.2. Ekonomik Model 

Ekonomik model nakit kaynakları ve kullanımlarına dayanır ve kazanç 

nakdin kabul edilmesi ile oluşur. İşletme değerinin belirlenmesinde tahakkuk 

muhasebesine dayanan kazançlar veya net kar yerine nakit akımlarının 

kullanılması, yaratılan nakit kaynakların; hem yatırımcının beklentilerine 

cevap verecek kar payı ödemeleri için hem de işletme faaliyetlerinin 

sürdürülebilmesi için gerekli olduğu düşüncesine dayanır. Çünkü, ancak 

                                                 
72 L. De Angelo, "Accounting Numbers As Market Valuation Substitutes: A 

Study Of Management Buyouts Of Public Stockholders" The Accounting 

Review, 1986, s. 404. 
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yeterli nakit yaratılması ile yatırımcıların tatmini ve işletmenin devamlılığı 

sağlanabilecektir73. 

Yatırımcılar için önemli olan, beyan edilen muhasebe kazançları yerine 

yaratılan harcanabilir gelir olduğundan, muhasebe kazançları yüksek fakat 

nakit akımları düşükse, işletme yatırımcılar için daha düşük değerde 

olacaktır. 

Muhasebe yaklaşımında, tahakkuk esasına dayanılarak elde edilen 

çeşitli ölçütlerin sağlanmasında; sübjektif tahmin ve yorumların ortaya 

çıkması, bu ölçütlerin çeşitli manipülasyonlara dayanak oluşturacak şekilde 

düzenlenebilmesi ve işletme değeri ve performansının değerlendirilmesinde 

göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli noktaların inceleme ve 

hesaplama dışında bırakılması; yatırımcıların, kredi verenlerin ve işletmenin 

değeri ile ilgilenenlerin, işletmenin gelecekte elde etmeyi umduğu kazançlar 

yerine, gelecekte elde edilmesi beklenen nakit miktarı, beklenen nakit 

akımlarının zamanlaması ve kesinliği üzerinde yoğunlaşan yaklaşımlara 

yönelmesine yol açmıştır. 

İşletme değerinin, yaratılacak nakit miktarına göre oluştuğu 

düşüncesini temel alan ekonomik yaklaşım, gelecekte elde edilecek nakit 

akımlarının iskonto edilmesi esasına dayanır. Bu yaklaşımda ve en yaygın 

olarak kullanılan değerleme yöntemleri; nakit akım analizi, serbest nakit akım 

analizi ve ekonomik katma değer yöntemleridir. 

 

                                                 
73 C. Erol, a.g,e., s. 17. 
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1.2.3. Muhasebe Modeli ile Ekonomik Modelin Karşılaştırılması 

Muhasebe modelinin en belirgin ölçütü olan “kazançlar” ve ekonomik 

modelin en belirgin ölçütü olan “nakit akımları”nın, özellikle uzun dönemde 

birbirleri ile bağlantılı olmaları, zaman zaman bu iki ölçütün birbiri yerine 

kullanılmasına yol açmaktadır. Ancak, kazançlarla nakit akımlarının farklı 

olduğu durumlarda, bu iki model birbirine alternatif olarak ele alınmaktadır. 

Kazançlar ve nakit akımlarının farklı amaçları gerçekleştirmek üzere 

kullanılabileceği; nakit akim ölçütlerinin işletme değerlemesinde, 

muhasebeye dayanan ölçütlerin ise işletmenin ve yöneticinin performansının 

değerlendirilmesinde faydalı olduğu da belirtilmektedir74. 

Muhasebe modeli ve ekonomik modelin karşılaştırılması bir anlamda 

modellerin dayandığı varsayımların, bu modellerin avantajlarının ve 

sakıncalarının tartışılması anlamına gelmektedir. Muhasebe verilerine 

dayanan modellerin yukarıda belirtilen sakıncalarının giderilmesi için 

ekonomik model ve bu model içinde ele alınabilecek yöntemler geliştirilmiştir.  

Ekonomik model ve bu çerçevedeki yöntemlerde etkin piyasa hipotezi 

belirleyici yaklaşım olarak kabul edilmektedir. İşletme değerinin 

belirlenmesinde piyasada oluşan fiyatların esas alınması gerekliliği, 

muhasebe modeli ile elde edilen sonuçların eksikliği ve maniple  edilebilme 

olasılığı ile gerekçelendirilmektedir. Ancak bazı yetersizlikleri içeren 

muhasebe modeline alternatif olarak sunulan ve etkinliği tamamıyla piyasa 

tarafından belirlenen fiyatlarla karşılaştırılarak ölçülen ekonomik modelin ve 

                                                 
74 H. Bierman, a.g.e., 1994, s. 65. 
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bu model çerçevesinde nakit akımlarının iskonto edilmesine dayanan 

yöntemlerin savunulması etkin piyasa hipotezinin kabulünü gerektirmektedir.  

Etkin piyasa hipotezinin kabulünün işletme değerlemesi üzerindeki 

etkilerinin ve bu hipoteze dayanan yaklaşımların tartışılabilmesi için kısaca 

bu hipotez üzerinde durulmalıdır. 

Etkin piyasa hipotezinde etkin olarak tanımlanan piyasanın nitelikleri, 

tam rekabetçi bir piyasanın pek çok özelliğini içermektedir. Bu özellikler; 

piyasada çok sayıda katılımcının varlığı ve bunlardan hiçbirinin piyasayı 

etkileyecek paya sahip olmaması, menkul kıymetlerle ilgili bilgilerin oldukça 

düşük maliyetle sağlanabilmesi, ekonomik, sosyal ve siyasal yapıdaki 

değişikliklerin piyasaya derhal yayılması, piyasada likiditenin yüksekliği ve 

alım-satım giderlerinin düşük olması nedenleriyle menkul kıymet fiyatlarının 

genel değişmelere kolaylıkla uyum sağlayabilmesi, piyasanın kurumsal 

yapısının çok gelişmiş olması ve düzenleyici mevzuatın piyasaların istikrarlı 

çalışmasını sağlamasıdır75. 

Yukarıda belirtilen niteliklere sahip piyasalar, işletmenin menkul 

kıymetleri ile ilgili tüm bilgilerin o andaki fiyatlara yansıtıldığı etkin piyasalar 

olarak kabul edilmektedir. Fiyatların oluşumuna katkıda bulunan bilgilerin 

niteliğine ve bu bilgilerin fiyatlara yansıtılma hızına bağlı olarak; zayıf 

                                                 
75 G. Karaşin, Sermaye Piyasası Analizleri, Sermaye Piyasası Kurulu 

Yayınları, 1987, s. 95. 
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piyasalar, yarı güçlü piyasalar ve etkin piyasalar olmak üzere üç düzeyde 

etkinlik tanımlanmaktadır76.  

Etkin piyasa hipotezinin işletme değerlemesi üzerindeki etkileri 

aşağıdaki şekilde açıklanabilir; 

a) Eğer piyasalar etkinse, piyasa fiyatı değerin en iyi göstergesini 

oluşturur. Değerleme işlemi piyasa fiyatının doğrulanmasıdır. Eğer piyasalar 

etkin değilse, piyasa fiyatı gerçek değerden sapar ve değerleme süreci, 

mantıklı bir değer tahmini elde etmeye yönelir77. 

b) Menkul kıymetleri halka açık bir işletmenin değeri ihraç edilen 

menkul kıymetlerin piyasa değerlerinin toplam değerine eşittir. 

c) Hisse senetlerinin piyasa fiyatları, kamu tarafından elde edilebilen 

tüm bilgileri yansıtmaktadır. 

d) İşletme ve işletme varlıklarının değerlendirilmesinde, cari fiyatlar 

kullanılmaktadır. 

Bu yaklaşımın benimsenmesi halinde işletme değerinin ve 

performansının belirlenmesi için kullanılacak yaklaşım ve yöntemlerin 

geçerliliği, bu yöntemlerin kullanılması ile elde edilen sonuçların cari piyasa 

fiyatları ile karşılaştırılması ile sınanabilir. Ekonomik model çerçevesinde elde 

edilen göstergelerin, değerin en iyi temsilcileri olduğu savı, cari piyasa değeri 
                                                 

76 A. Damodaran, a.g.e., s.147; A. Ceylan ve T. Korkmaz, Borsada 

Uygulamalı Portföy Yönetimi, Ekin Kitapevi Yayınlan, 1995, s. 227-228; G. 

Karaşin, a.g,e., s. 95. 

77 A. Damodaran, a.g.e., s. 146. 
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ile nakit akım analizleri ile elde edilen cari piyasa fiyatları ile karşılaştırılması 

ile sınanabilir. Ekonomik model çerçevesinde elde edilen göstergelerin, 

değerin en iyi temsilcileri olduğu savı, cari piyasa değeri ile nakit akım 

analizleri ile elde edilen sonuçlar arasında yoğun bir korelasyonun varlığını   

gösteren araştırmalarla desteklenmektedir. 

Kazançlardaki ve nakit akımlarındaki değişimlerin, piyasa fiyatlarının 

değişimi ile bağlantısını ve hisse senetlerinin fiyatlarındaki artış veya azalışın 

kazançlardaki ve nakit akımlarındaki artış veya azalışla gösterdiği 

paralellikleri belirlemek için yapılan pek çok ampirik araştırma vardır. Bu 

çalışmalardan biri Sunder78 tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, stok 

değerleme yöntemlerinin değiştirilmesi halinde, hisse senetlerinin ve 

dolayısıyla işletmenin değerinin nasıl değişeceğini araştırılmıştır. Eğer hisse 

senetlerinin, dolayısıyla da işletme değeri kazançlara dayanıyorsa, FIFO'dan 

LIFO'ya geçişte, kazançlardaki azalmaya paralel olarak değer azalacak, 

LIFO'dan FIFO'ya geçişte, kazançlardaki artışa paralel olarak değer 

artacaktır. Eğer işletme değeri nakit akımlarına dayanıyorsa, nakit 

akımlarındaki artışa paralel olarak FIFO'dan LIFO'ya geçiş değeri artırırken, 

LIFO'dan FIFO'ya geçiş değeri azaltacaktır. Sunder'ın hisse senetlerinin 

ortalama fiyatları üzerinde yaptığı çalışmalar, fiyatların LIFO'ya geçişte 

arttığını, FIFO'ya geçişte düştüğünü göstermiştir. 

                                                 
78 Sunder, "Stock Prices And Risk Related Accounting Changes İn İnventory 

Valuation", Accounting Review,  1973, s. 302-315. 
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Kazançlar, nakit akımları ve piyasa fiyatı ilişkisini araştıran bir diğer 

çalışmada Hong, Kaplan ve Mandalker79 tarafından yapılmıştır. İşletme 

birleşme ve devralmalarının muhasebesinde satın alma ve kazançların bir 

araya toplanması metotları kullanılabilir. Satın alma fiyatı ve devralınan 

işletmenin defter değeri arasındaki fark olarak ifade edilebilen şerefiye, 

kazançların bir araya gelmesi metodunda kaydedilmezken, satın alma 

metodunda kayıtlara alınır ve amortismana tabi tutulur. Berefiye amortismanı 

kazançların azalmasına yol açarken, nakit akımını etkilemez. Bu durumda, 

kazançların esas alındığı muhasebe modelinde işletme birleşmelerinde satın 

alma metodunun kullanılmasının daha az kazanca ve buna bağlı olarak da 

daha az işletme değerine yol açması beklenirken, nakit akımına dayanan 

yaklaşımlara göre işletme değerinin işletmelerin birleşmelerinde seçilen 

yöntemlerle bir bağlantısı bulunmamaktadır.  

İşletme değerinin belirlenmesinde nakit akımı üzerinden yapılan 

hesaplamaların daha iyi bir gösterge oluşturduğunu destekleyen bir diğer 

ampirik çalışma ise, işletmenin başarısız olan bir girişimini terk etmesi, 

kaydın silmesi ve hisse senetlerinin piyasa değeri arasındaki ilişkinin 

araştırdığı çalışmadır80. Bu işlem sonucunda kazançlar önemli ölçüde 

                                                 
79 K. Hong, R.S. Kaplan ve G. Mandalker, "Pooling Versus Purchase: The 

Effects Of Accounting For Mergers On Stock Prices", Accounting Review, 

1978, s. 31-74. 

80 G. Merger, A Review Of Major Corporate Write-0ffs : 1984-1986, 

(Unpublished Manuscript), 1987, s. 107. 
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olumsuz etkilenecektir. Bununla beraber, terk etme ve kayıttan çıkarma 

işlemi, vergilendirilebilir geliri azalttığından, nakit akımlarının artışına yol açar. 

Ekonomik model, bu nedenle işletme hisselerinin değerinde artış 

öngörmektedir. Mercer'in yaptığı bu araştırmada, başarısız girişimin terk 

edilmesi ve kayıtlardan silinmesi işlemlerinin % 60'ının hisse senedi 

fiyatlarında artışa yol açtığı sonucuna varılmıştır. Tüm bu çalışmalar, etkin 

piyasa hipotezini esas alarak, piyasa tarafından belirlenen fiyatların rasyonel 

olduğunu ve değerin en iyi göstergesini oluşturduğunu destekleyen 

araştırmalardır. 

Ancak, kabulü halinde, piyasada oluşan fiyatların değerin en iyi 

göstergesi olarak ele alınmasını gerektiren ve değerlemeciler tarafından elde 

edilen değerlerin, piyasada oluşan fiyatlarla karşılaştırılmasını kaçınılmaz 

kılan etkin piyasa hipotezinin kendisi tartışmalı bir hipotezdir. 1987’de ve son 

olarak da 1997'de pek çok ülkede piyasalara ulaşan herhangi bir yeni bilgi 

olmamasına rağmen, piyasa fiyatlarındaki hızlı düşüş, piyasanın hisse 

senetlerini etkin bir şekilde değerleyemediğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu 

düşünceyi gözönüne alarak sadece piyasada oluşan fiyatların esas alındığı 

yöntemlerin işletme değerlemesinde yeterli olmayacağı ve muhasebe modeli 

ve ekonomik modelin alternatif modeller olarak ele alınması yerine birbirini 

destekleyen ve farklı amaçlara hizmet edecek göstergeleri de sağlayabilecek 

bütünleyici modeller olarak kullanılabileceği söylenebilir. 

Sonuç olarak, muhasebe modeli ve ekonomik modelin birbiri ile 

alternatif yöntemler olarak ele alınması yerine her ikisinin de kullanılması 

veya kazançlar ve nakit akımlarının ikisini de birleştiren değerleme ve 
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performans ölçülerinin geliştirilmesi81, bu iki modelin taşıdığı sakıncaları 

gidermenin bir yolu olabilir. 

 

 

2. DEĞERLEME YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALAR 

İşletme değerlemesinde kullanılan değerleme yaklaşımları içinde 

değişik değerleme yöntemleri yer almaktadır. Bazı yöntemler sadece bir 

yaklaşım içinde ele alınabilirken, bazıları her ikisinde de ele alınabilmektedir. 

Bu nedenle, değerleme yöntemlerinin söz konusu ayrım çerçevesinde 

açıklanması tekrarlara yol açacaktır. Dolayısı ile, değerleme yöntemlerine 

ilişkin açıklamalar, yaklaşımlar ile ilişkilendirilmeksizin, bir bütün olarak ele 

alınacaktır.  

Değerleme Yöntemlerinin üzerinde uygulandığı Örnek San. ve Tic. 

A.�.’nin mali tabloları ve şirket değeri hesaplama tabloları aşağıda 

verilmektedir. Bunlar sırasıyla; 

- Bilançolar, 

- Gelir Tabloları, 

- Kar Dağıtım Tabloları, 

- Nakit Akım Tabloları, 

- Net Nakit Akım Hesaplama Tablosu, 

- Bilanço Karı ve Sermaye Durumu, 

                                                 
81 R.G. Sloan, a.g.e., s. 73. 



ÖRNEK SANAYİ VE TİCARET A.�.

 BİLANÇOLAR (MİL.TL.)

31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005

AKTİF

DÖNEN VARLIKLAR 15.567.020 44.350.981 92.454.977 111.525.709 166.001.339 233.812.612

HAZIR DEĞERLER 739.326 688.635 16.208.190 1.022.424 419.049 5.924.691

TİCARİ ALACAKLAR 6.549.520 13.456.129 22.874.624 35.361.176 52.631.209 69.790.751

DİĞER ALACAKLAR 307.674 1.496.087 2.551.350 3.250.000 3.900.000 4.680.000

STOKLAR 7.485.657 26.023.032 48.650.303 68.807.109 103.101.081 145.467.170

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 484.843 2.687.098 2.170.510 3.085.000 5.950.000 7.950.000

DURAN VARLIKLAR 3.721.327 9.481.390 15.337.196 21.383.285 36.073.702 51.099.422

VERİLEN DEPOZİTOLAR 3.046 6.267 9.370 5.500 6.600 7.920

MADDİ DURAN VARLIKLAR 3.682.679 9.380.847 15.032.303 21.130.985 35.470.942 50.236.110

Sabit Kıymetler 6.869.132 11.539.716 25.930.465 36.304.847 65.373.337 86.201.041

Birikmiş Amortismanlar (-) 3.209.217 5.552.876 10.926.370 15.573.862 30.382.395 36.540.931

Yapılmakta Olan Yatırımlar 22.764 3.394.007 28.208 400.000 480.000 576.000

MADDİ OLM.DURAN VAR. 26.432 58.142 196.365 200.000 540.000 788.000

DİĞER DURAN VAR. 9.170 36.134 99.158 46.800 56.160 67.392

19.288.347 53.832.371 107.792.173 132.908.994 202.075.041 284.912.034

PASİF

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 11.058.014 32.229.104 62.867.931 78.138.923 90.614.463 119.819.359

MALİ BORÇLAR 8.660.656 21.672.285 29.584.321 43.599.502 50.595.471 65.221.798

TİCARİ BORÇLAR 1.351.987 8.366.699 15.761.400 26.951.729 30.599.777 40.006.971

DİĞER BORÇLAR 421.007 1.037.172 16.907.017 5.485.962 5.852.215 7.466.190

ALINAN SİPARİ8 AVANSLARI 52.085 15.486 293.261 260.000 312.000 374.400

BORÇ VE GİDER KAR8ILIKLARI 572.279 1.137.462 321.932 1.841.730 3.255.000 6.750.000

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.285.737 9.040.213 27.415.472 28.238.276 52.800.206 69.921.798

MALİ BORÇLAR 91.283 7.791.263 25.796.139 25.738.276 49.200.206 65.221.798

TİCARİ BORÇLAR 0 28.680 16.346 0 0 0

BORÇ VE GİDER KAR8ILIKLARI 2.194.454 1.220.270 1.602.987 2.500.000 3.600.000 4.700.000

ÖZKAYNAKLAR 5.944.596 12.563.054 17.508.770 26.531.795 58.660.372 95.170.877

Ödenmiş Sermaye 4.560.000 7.250.000 11.500.000 16.000.000 46.000.000 72.000.000

Kar Yedekleri 137.437 146.877 313.264 463.317 486.747 815.047

Yen.Değ.Artış Fonu 1.241.734 1.838.441 4.147.674 6.410.208 4.578.625 6.605.830

Dönem Net Karı 5.425 3.327.736 1.547.832 3.658.270 7.595.000 15.750.000

19.288.347 53.832.371 107.792.173 132.908.994 202.075.041 284.912.034



ÖRNEK SANAYİ VE TİCARET A.�.
GELİR TABLOLARI

(Milyon TL)

31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005

NET SATI� HASILATI 17.783.227 44.185.103 92.379.382 147.754.163 206.510.222 278.230.588

SATILAN MALIN MALİYETİ (-) 12.357.844 29.523.754 67.671.305 99.700.296 140.757.942 191.350.758

BRÜT SATI� KARI VEYA ZARARI 5.425.383 14.661.349 24.708.077 48.053.867 65.752.280 86.879.830

FAALİYET GİDERLERİ (-) 4.479.664 9.225.473 17.269.686 23.662.608 30.594.301 38.252.156

ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI 945.719 5.435.876 7.438.391 24.391.259 35.157.979 48.627.674

DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR VE KARLAR 3.013.096 8.022.892 5.767.575 5.475.736 4.091.400 4.909.680

DİĞER FAALİYET OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 270.628 534.691 989.638 2.000.000 2.580.220 3.096.264

FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 2.911.368 9.189.297 10.074.584 21.391.995 24.649.159 26.537.090

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 776.819 3.734.780 2.141.744 6.475.000 12.020.000 23.904.000

OLAĞANDI#I GELİR VE KARLAR 164.785 1.328.898 640.127 375.000 450.000 540.000

OLAĞANDI#I GİDER VE ZARARLAR (-) 113.675 313.531 292.082 400.000 480.000 576.000

ÇALI#MAYAN KISIM GİDERİ (-) 250.225 445.732 661.065 950.000 1.140.000 1.368.000

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (BRÜT) 577.704 4.304.415 1.828.724 5.500.000 10.850.000 22.500.000

VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 572.279 976.679 280.892 1.841.730 2.463.000 5.958.000

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (NET) 5.425 3.327.736 1.547.832 3.658.270 8.387.000 16.542.000
3.048.558 7.357.018 15.038.182
6.130.848 13.191.388
10.992.823

�İRKET DEĞERİ 21.720.061 Milyon TL



ÖRNEK

SANAYİ VE TİCARET A.�.

 KAR DAĞITIM TABLOLARI

A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI 2005 YILI

1- Dönem Karı 577.704 4.304.415 1.828.724 5.500.000 10.850.000 22.500.000

2- Geçmiş Yıllar Zararları 

3- Ödenecek Vergiler 572.279 976.679 280.898 1.841.730 2.463.000 5.958.000

4- I.Tertip Yasal Yedek Akçe 271 182.914 182.914 182.914 419.350 827.100

     Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.154 166.387 77.392 3.475.357 7.967.650 15.714.900

5- Ortaklara Birinci Temettü 0 632.270 294.088 695.071 1.593.530 3.142.980

      - Adi Hisse Senedi Sahiplerine 632.270 294.088 695.071 1.593.530 3.142.980

      - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine

6- Memur ve İşçilere Temettü

7- Yönetim Kuruluna Temettü

8- Ortaklara İkinci Temettü 0 2.529.079 1.176.353 2.780.285 6.374.120 12.571.920

      - Adi Hisse Senedi Sahiplerine 2.529.079 1.176.353 2.780.285 6.374.120 12.571.920

      - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine

9- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

10- Statü Yedekleri

11- Özel Fonlar

    Olağanüstü Yedek 5.154

B- YEDEKLERDEN DAĞITIM

1- Ortaklara Pay

      - Adi Hisse Senedi Sahiplerine

      - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine

2- Memur ve İşçilere Pay

3- Yönetim Kuruluna Pay

                                    I. TEMETTÜ 0 632.270 294.088 695.071 1.593.530 3.142.980

                                   II. TEMETTÜ 0 2.529.079 1.176.353 2.780.285 6.374.120 12.571.920

                                   TOPLAM TEMETTÜ 0 3.161.349 1.470.441 3.475.357 7.967.650 15.714.900

Temettüden sermaye artışı 1.470.441 3.475.357 7.967.650

Nakit artış 0 20.500.000 13.000.000

Toplam Nakit Sermaye Artışı 1.470.441 23.975.357 20.967.650

FARK 0 20.500.000 13.000.000

BUGÜNKÜ DEĞER 1.470.441 2.896.130 5.824.306 10.443.182

�İRKET DEĞERİ 20.634.059 Milyon TL



ÖRNEK SANAYİ VE TİCARET A.�.

NAKİT AKIM HESAPLAMA TABLOSU

(Milyon TL)

31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005

DÖNEM BA�I NAKİT MEVCUDU 794.988 739.326 688.635 16.208.190 17.230.614 17.649.663

DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİ�LERİ 49.952.007 93.290.183 174.100.096 216.084.183 328.664.160 424.473.116

GEÇMİ� DÖNEM ALACAKLAR 29.802.862 47.230.485 85.284.778 50.650.181 36.583.601 48.875.885

CARİ DÖNEM TAHSİLATLARI 20.149.145 46.059.698 88.815.318 165.434.002 292.080.559 375.597.231

DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKI�LARI (-) 50.007.669 93.340.874 158.580.542 215.061.759 328.245.111 418.548.424

GEÇMİ� DÖNEM BORÇLAR 27.231.368 26.864.452 46.867.914 71.074.985 104.191.948 141.027.234

CARİ DÖNEM GİDERLERİ 22.776.301 66.476.422 111.712.628 143.986.774 224.053.163 277.521.190

DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 739.326 688.635 16.208.190 17.230.614 17.649.663 23.574.355

NAKİT ARTI� VEYA AZALI� -55.662 -50.691 15.519.554 1.022.424 419.049 5.924.692

852.020

306.322

3.937.196

�İRKET DEĞERİ 20.615.092 Milyon TL



ÖRNEK SANAYİ VE TİCARET A.�.

NET NAKİT AKIMLARI

(Milyon TL)

31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005

NET KAR 5.425 3.327.736 1.547.832 3.658.270 8.387.000 16.542.000

AMORTİSMANLAR 1.371.587 2.343.659 5.373.494 4.647.492 14.808.533 6.158.536

NET NAKİT AKIMI (NA) 1.377.012 5.671.395 6.921.326 8.305.762 23.195.533 22.700.536

6.921.468

16.955.799

15.085.417

�İRKET DEĞERİ 45.884.011 Milyon TL



ÖRNEK SANAYİ VE TİCARET A.�.

BİLANÇO KARI VE SERMAYE DURUMU

2000 2001 2002 2003 2004 2005

BİLANÇO KARI (V.Ö.K) 577.704 Mil.TL. 4.304.415 Mil.TL. 1.828.724 Mil.TL. 5.500.000 Mil.TL. 10.850.000 Mil.TL. 22.500.000 Mil.TL.

TOPLAM TEMETTÜ 0 Mil.TL. 3.161.349 Mil.TL. 1.470.441 Mil.TL. 3.475.357 Mil.TL. 7.967.650 Mil.TL. 15.714.900 Mil.TL.

SERMAYE ARTIRIMI 1.290.000 Mil.TL. 2.690.000 Mil.TL. 4.250.000 Mil.TL. 4.500.000 Mil.TL. 30.000.000 Mil.TL. 26.000.000 Mil.TL.

Nakit 490.500 Mil.TL. 1.459.200 Mil.TL. 0 Mil.TL. 0 Mil.TL. 20.500.000 Mil.TL. 13.000.000 Mil.TL.

Kar Payı 0 Mil.TL. 0 Mil.TL. 3.161.349 Mil.TL. 1.470.441 Mil.TL. 3.475.357 Mil.TL. 7.967.650 Mil.TL.

Y.D.F. 799.500 Mil.TL. 1.230.800 Mil.TL. 1.088.651 Mil.TL. 3.029.559 Mil.TL. 6.024.643 Mil.TL. 5.032.350 Mil.TL.

ULA�ILAN SERMAYE 4.560.000 Mil.TL. 7.250.000 Mil.TL. 11.500.000 Mil.TL. 16.000.000 Mil.TL. 46.000.000 Mil.TL. 72.000.000 Mil.TL.



ÖRNEK SANAYİ VE TİCARET A.�.

DEFTER DEĞERİ HESAPLAMA TABLOSU

(Milyon TL)

31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005

DÖNEN VARLIKLAR 15.567.020 44.350.981 92.454.977 111.525.709 166.001.339 233.812.612

DURAN VARLIKLAR 3.721.327 9.481.390 15.337.196 21.383.285 36.073.702 51.099.422

TOPLAM VARLIKLAR 19.288.347 53.832.371 107.792.173 132.908.994 202.075.041 284.912.034

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 11.058.014 32.229.104 62.867.931 78.138.923 90.614.463 119.819.359

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.285.737 9.040.213 27.415.472 28.238.276 52.800.206 69.921.798

TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR (-) 13.343.751 41.269.317 90.283.403 106.377.199 143.414.669 189.741.157

MUHASEBE DEĞERİ 5.944.596 12.563.054 17.508.770 26.531.795 58.660.372 95.170.877

MEVCUT ÖDENMİŞ SERMAYE 4.560.000.000.000 TL 7.250.000.000.000 TL 11.500.000.000.000 TL 16.000.000.000.000 TL 46.000.000.000.000 TL 72.000.000.000.000 TL

PAY SAYISI (Adet) 4.560.000.000 7.250.000.000 11.500.000.000 16.000.000.000 46.000.000.000 72.000.000.000

BİR PAYIN DEFTER DEĞERİ (TL) 1.304 TL 1.733 TL 1.523 TL 1.658 TL 1.275 TL 1.322 TL

TOPLAM ŞİRKET DEĞERİ (Milyon TL) 5.944.596 12.563.054 17.508.770 26.531.795 58.660.372 95.170.877

TOPLAM ŞİRKET DEĞERİ (USD) 8.849.220 $               8.726.967 $               10.711.997 $               18.951.282 $               34.506.101 $               50.089.935 $               

TOPLAM ŞİRKET DEĞERİ (EURO) - 9.906.873 €               10.278.254 €               15.161.026 €               29.746.639 €               43.259.490 €               

Döviz Alış Kuru $ 671.765 TL                  1.439.567 TL                1.634.501 TL                  1.400.000 TL                  1.700.000 TL                  1.900.000 TL                  

Döviz Alış Kuru € - 1.268.115 TL                1.703.477 TL                  1.750.000 TL                  1.972.000 TL                  2.200.000 TL                  

TEFE 32,66% 88,56% 30,84% 20,00% 14,00% 10,00%
TÜFE 39,03% 68,53% 29,75% 22,00% 15,00% 11,00%
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2.1. Kazançların Kapitalizasyonu Yöntemi 

Kazançların kapitalizasyonu, kazançların uygun bir oranla bölünerek 

veya uygun bir faktörle çarpılarak, bir aşamada değer göstergesine 

dönüştürmekte kullanılan   yöntemdir.   Bu   yöntemin   kullanılmasının   

avantajları   şu   şekilde belirtilebilir82: 

a) Kolaylıkla hesaplanabilen ve açıklıkla yorumlanabilecek bir yöntemdir. 

b) Tek dönemlidir. 

c) Enflasyonun etkisi, zımni olarak kapitalizasyon oranına yansıtıldığı için 

enflasyonun açıkça dikkate alınmasını gerektirmez. 

d) Değerleme işlemindeki tüm taraflar için anlamlıdır. 

e) İşletme değerlemecileri ve değerleme kurumları tarafından kabul 

edilen bir yöntemdir. 

f) Karşılaştırılabilir işletmelerin kullanılmasını gerektirmez. 

 

                                                 
82 J.E. Bakken, " Capitalization Of Earnings - An Income Approach", 

Handbook Of Business Valuation, John Wiley & Sons Inc, 1992, s. 193-

194. 



 75

 

Kazançların kapitalizasyonu yönteminde, hesaplamaların 

yapılmasından önce belirlenmesi gereken iki faktör vardır;  

- kazançların belirlenmesi ve  

- uygun kapitalizasyon oranının belirlenmesi.  

Bu iki değişkenin belirlenmesinden sonra, işletmenin adil piyasa değeri 

şu şekilde hesaplanır. 

İşletmenin Adil Piyasa Değeri = Kazançlar / Kapitalizasyon Oranı 

 

2.1.1. Kazançların Belirlenmesi 

Kapitalize edilecek kazançlar çeşitli kazanç düzeyleri esas alınarak 

belirlenebilir. Bunlar; 

- Vergiden Önceki Kazançlar, 

- Faizden ve Vergiden Önceki Kazançlar (Vergiden Önceki 

Kazançlar - Faizler), 

- Amortismandan, Faizden ve Vergiden Önceki Kazançlar ( FVÖK +  

Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler), 

- Net Gelir (Vergiden Önceki Kazançlar - Vergiler), 

- Borçsuz Net Gelir (Net Gelir + Vergi Etkisi Yansıtılmış Faiz 

Harcamaları83), 

                                                 
83 Vergi Etkisi Yansıtılmış Faiz Harcamaları = Faiz Harcamaları x (1-Vergi 

Oranı) 
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- Borçsuz Nakit Akımı (Borçsuz Net Gelir + Amortisman ve Nakit 

Çıkışı Gerektirmeyen Giderler). 

Kapitalize edilecek kazançların belirlenmesinde, kazançlara dahil 

edilecek kalemlere bağlı olarak değişik kazanç düzeyleri kullanılabilir. Ayrıca 

kullanılacak kazançlar, son yıla ait kazançlar olabileceği gibi, geçmiş yıl 

kazançlarının basit veya ağırlıklı ortalamaları ve gelecek yılların kazanç 

tahminleri de olabilir. Kullanılabilecek kazançlar çok çeşitli olmakla birlikte 

önemli olan, kapitalize edilmekte olan kazanç akımının açık bir şekilde 

tanımlanması ve seçilen kapitalizasyon oranının bu gelir akımı için uygun 

olmasıdır. 

Geçmiş ve cari verilerin ölçü olarak kullanılması durumunda iki temel 

belirleme yapılmalıdır: 

a) Hesaplama konusu kazanç döneminin uzunluğu:  

Kazanç kapasitesinin belirlenmesinde, hesaplamalarda esas alınan en 

yaygın tarihi kazanç dönemi 5 yıldır. Bundan önceki dönemlere ait verilerin 

bugünkü koşullarla ilgili olmadığı görüşü yaygın olmakla birlikte, kazançların 

dalgalanma gösterdiği veya endüstrideki faaliyet dönemlerinin uzun olması 

durumlarında, daha önceki dönemlerin de incelenmesi gerekebilir. İnceleme 

döneminin 5 yıldan daha kısa olması da mümkündür. Örneğin, işletmenin 

üretim faaliyetlerinde üç yıl önce önemli bir değişiklik olmuşsa, daha önceki 

dönem kazanç gücünün tahmini anlamsız olacağından inceleme dönemi üç 

yılla sınırlandırılabilir84. 

                                                 
84 S.P. Pratt, a.g.e.,  s. 89. 
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b) Sürenin bir hesap döneminden fazla olması halinde bu 

dönemler için hangi ortalama ve ağırlıklandırma yöntemin 

kullanılacağı:  

Geçmiş kazançların düzenli bir seyir izlememesi ve kazançların 

izlediği seyrin devam etmesinin beklenmesinin mantıklı olmadığı durumlarda, 

bu dönemin aritmetik ortalaması kazanç kapasitesinin uygun bir göstergesini 

oluşturur. İşletme kazançlarında yıllar itibariyle artış olması ve kazançlardaki 

bu artış eğiliminin geleceğin tahmin edilmesinde kullanılabilecek bir şekil 

sunması durumunda, son yıllara daha fazla ağırlık verilecek şekilde ağırlıklı 

ortalama kullanılabilir.  

 

2.1.2. Kapitalizasyon Oranının Belirlenmesi 

Kapitalizasyon oranı, gelir akımlarını değer göstergelerine 

dönüştürmek için gelir akımlarına uygulanan çarpan veya bölendir. İskonto 

oranı ise, gelecek kazanç akımlarını şimdiki değere dönüştürmekte kullanılan 

kazanç oranıdır. Kapitalizasyon oranı ve iskonto oranı aynı olmamakla birlikte 

çoğunlukla birbiri yerine kullanılmaktadır. Bu oranlar her ne kadar farklılıklar 

taşısalar da, yüklenilen riski yansıtmakta kullanılırlar85. Kapitalizasyon oranı, 

F/K oranı ile eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. Kazanç akımlarına uygun 

bir F/K oranı uygulandığında, bu kazanç oranları kapitalize edilmiş 

olmaktadır. 

                                                 
85 J.E. Bakken, a.g.e., s. 196. 
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EBIT&EBITDA örneğinde olduğu gibi, kapitalizasyon oranı olarak 

enflasyon (TEFE,TÜFE) kullanılabilmektedir. Enflasyon tahminlerinin hatalı 

yapılması, gelecekte elde edilecek kazançların ve dolayısıyla şirket değerinin 

hatalı hesaplanmasına neden olacaktır. 

 

2.2. Kazançların İskonto Edilmesi Yöntemi 

2.2.1. İskonto Edilmiş Gelecek Kazançlar 

İşletmenin gelecekte elde etmesi beklenen kazançlarının iskonto 

edilmesi yöntemi, tahminlerin geçmiş rakamlardan önemli ölçüde farklılık 

göstermesi ve işletme değerinin tarihi kazanç verilerine dayanarak 

gerçekleştirilmesi halinde büyük farklılıklar göstereceği durumlarda, 

değerleme yanlışlıklarının giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. İskonto 

edilmiş gelecek kazançlar yaklaşımı işletme değerinin, gelecekte elde 

edilmesi beklenen kazançların uygun bir iskonto oranı ile indirgenmiş şimdiki 

değerleri toplamı olduğu görüşüne dayanır. 

İskonto edilmiş gelecek kazançlar yöntemine göre işletme değeri86; 

İşletme Değeri =
i

i

k

E

)1( +
∑  şeklinde gösterilir. 

Burada; 

iE = Gelecekte i dönemde beklenen ekonomik kazancı, 

k = İskonto oranını, 

                                                 
86 S.P. Pratt, a.g.e, s. 189 . 
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i  = Beklenen kazançların iskonto edileceği dönemi göstermektedir. 

İskonto edilmiş gelecek kazançlar yönteminde; gelecek her bir yıl için 

beklenen kazançlar ile tahmin edilen gelecek kazançları şimdiki değere 

iskonto etmekte kullanılacak iskonto oranının belirlenmesi gerekir. 

İşletme değeri beklenen kazançların iskonto edilmiş değerleri 

toplamından oluşacağı için gelecek yıllara ait kazanç tahminlerinin 

belirlenmesi, yöntemin en önemli aşamasıdır ve çok yönlü bilgi edinilmesini 

gerektirir. Beklenen kazançların belirlenmesi, işletmenin satış ve maliyet 

tahminlerinin değerlemeci tarafından bilinmesini gerektirir. Kazanç 

tahminlerinin tam anlamıyla güven verici bir şekilde yapılması, kazançların 

işletme dışı faktörler tarafından da etkilenebilmesi nedeniyle olası değildir. Bu 

nedenle, gelecek kazançların tahmininde belirli bir dönem için tahmin yapıp, 

bu dönemin sonunda sürekli bir büyüme oranı kabul edilebilir.  

Gelecek kazançların belirlenmesinde ikinci bir nokta kazanç 

tahminlerinin sabit rakamlarla mı enflasyona göre düzenlenmiş rakamlarla mı 

yapılacağıdır. Burada, tahminlerin hangi rakamlarla yapıldığından çok, 

iskonto oranının seçilen rakamlarla uyumlu olması önem taşımaktadır.  

İskonto oranı, beklenen enflasyon oranı paralelinde 

oluşturulabilmektedir. Bu nedenle enflasyonist ülkelerde bu oranın 

güvenilirliği tartışılabilir. Bu çerçevede şirket değerleme çalışmalarında, 

birden fazla iskonto oranı ile birden fazla değerleme sonucu ortaya 

konularak, değerleme işleminin son kullanıcısına tercih bırakılabilmektedir. 
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2.2.2. Düzeltilmiş Kazançların İskonto Edilmesi 

Bu yöntem, gelir yaklaşımı içinde, iskontoya dayanan yöntemlerden 

biridir. İskonto edilmiş gelecek kazançlar yönteminden farklılığı, iskonto 

edilecek kazançlarda gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır. Böylece, geçmiş 

kazançlarda normal olmayan veya tekrar etmeyen kalemlerin etkilerinin 

ortadan kaldırılması hedeflenir ve kazançların gelecekteki en olası tutarları 

yansıtması sağlanır. Söz konusu düzeltmeler, enflasyon etkisinin bir nebze 

de olsa azalmasını sağlayabilir. 

Değerlemeci bu düzeltmeleri yapabilmek için değerlenmekte olan 

işletmenin; tarihi finansal tablolarına, tarihi satış rakamlarına, üretim 

maliyetlerine, varlık kayıtları ile patent ve marka düzenlemelerine ihtiyaç 

duyar. Seçilen yönteme göre, işletmenin normal faaliyetleri sonucunda elde 

edebileceği kazançların belirlenmesinden sonra, bu kazançlar uygun bir 

iskonto oranı ile bugünkü değere dönüştürülür. 

Örnek Sanayi ve Ticaret A.B.’ne ait gelir tabloları üzerinde yapılan 

uygulamalar ve hesaplamalar sonucunda 21.7 trilyon TL’lik bir değer 

bulunmuştur. 

 

2.3. İskonto Edilmiş Kar Payı ve Kar Payı Ödeme Kapasitesi 

Yöntemi 

İşletme değerlemesinde kullanılan yöntemlerden birisi de kar 

paylarının veya kar payı ödeme kapasitesinin iskonto edilmesidir. Kar payı 

ancak kazançların ve yeterli nakit akımının elde edilmesi ile 
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oluşabileceğinden bu yöntem, kazançların ve nakit akımlarının iskonto 

edilmesi yöntemlerin bir türü olarak ele alınabilir. Ancak, vergi amaçlarına 

bağlı olarak kazançlar gizlenebileceği ve çeşitli muhasebe uygulamaları ile 

gerçekte olduğundan iyi veya kötü gösterilebileceği için hissedar değerine 

katkıda bulunacak ölçü, kazançlar yerine kar payları olacaktır. Bu nedenle, 

kar paylarının iskonto edilmesine dayanan yöntemler kazançların iskonto 

edilmesine dayanan yöntemlerden ayrı bir yöntem olarak da düşünülebilir. 

İşletmelerde dağıtılan kar payları yönetim kararlarının bir sonucu 

olduğundan, ödenen kar payları her zaman işletmenin karlılığının ve 

performansının iyi bir göstergesi olmayabilir. Bu nedenle ödenen kar payı 

yerine, kar payı ödeme kapasitesi temel alınarak kapitalize edilebilir. 

Yatırımcı sahip olduğu hisse senedinden, bu hisse senedini elinde 

tuttuğu sürece kar payı elde etmeyi ve hisse senetlerini elde tutma döneminin 

sonunda beklediği fiyat ile satabilmeyi umar. Beklenen fiyat gelecekte elde 

edilmesi beklenen kar payları ile tanımlandığından hisse senedinin değeri, 

kar paylarının yatırımcının beklediği kazanç oranı üzerinden iskonto edilmiş 

şimdiki değerleri toplamıdır: 

t

t
n

t k

D
P

)1(1 +
∑=
=

 

Burada; 

P=   Hisse Senedinin Değeri 

Dt = t Dönemde Elde Edilecek Kar Payı 

k= Uygun İskonto oranıdır. 
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Bu yöntemde tanımlanması gereken iki temel değişken, beklenen kar 

payları ve iskonto oranıdır. Beklenen kar paylarının hesaplanması için 

kazançlarda beklenen büyüme oranı ve kar payı dağıtım oranları hakkında 

bazı varsayımların yapılması gerekmektedir. İskonto oranı ise hisse 

senedinin riskliliği ile tanımlanır. Kar paylarının ve iskonto oranının dönemler 

itibariyle değişiklikler gösterebilmesi olasılığına bağlı olarak model aşağıdaki 

şekillerde değiştirilebilir. 

 

2.3.1. Sabit Büyüme Durumunda Kar Payı İskonto Yöntemi 

Gordon tarafından geliştirilen kar payı iskonto yöntemi, her dönem için 

belirlenen kar paylarının sonsuza kadar devam edeceği ve iskonto oranının 

sabit olacağı varsayımına dayanır. Bu varsayımın geçerli olabilmesi, aşağıda 

belirilen hususların kabul edilmesini gerektirir; 

- Kar paylarında sabit büyüme hızının sağlanması, kazançlar gibi diğer 

performans ölçülerinin de sabit bir oranla büyümesinin beklenmesini 

gerektirir. 

- Kar paylarının sabit bir büyüme hızına sahip olması işletmenin 

büyüme oranının, içinde bulunduğu ekonominin büyüme oranından 

büyük olamayacağı anlamına gelir. Ekonomideki büyüme oranı, 

beklenen enflasyon ve GSMH'daki reel büyüme ile 

tanımlanabileceğinden işletmedeki büyüme oranı bu toplamı aşamaz, 

ancak işletmenin büyüme oranının, ekonomideki büyüme oranından 

daha düşük olarak kullanılmasını engelleyen bir neden yoktur. 
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Bu modele göre hisse senedinin değeri;  

t

t

t kt

gD
P

)(

)1(0

1 +

+
∑=
∞

=
 

 

Burada; 

g = Sabit büyüme oranıdır. 

Bu formül, iskonto oranı k'nın, sabit büyüme oranı g'den büyük olması 

koşulu ile aşağıdaki şekilde de yazılabilir;  

Po =
gk

D

−
1  

Bu formülde hisse senedinin değerinin hesaplanmasında bir dönem 

sonraki kar payı   [D1 = Do (1+g)] kullanılmaktadır. 

Sabit büyüme modeli, işletmenin, ekonomideki büyüme oranından 

daha düşük bir oranda veya bu orana denk bir oranda büyümesi, yerleşmiş 

bir kar payı politikasına sahip olması ve bu politikasının gelecekte de 

sürdürülmesinin beklenmesi durumunda uygulanabilmektedir. Ancak 

işletmenin belirli yıllarda sabit büyüme oranının üzerinde bir büyüme 

gerçekleştirmesi halinde iki aşamalı ve üç aşamalı büyüme modellerinin 

kullanılması daha uygun olacaktır. 

 

2.3.2. Aşamalı Kar Payı İskonto Yöntemi 

İşletmelerin ilk yıllarda hızlı (olağanüstü) bir büyüme göstermeleri, 

daha sonra sabit bir büyüme hızına ulaşmaları durumunda aşamalı kar payı 
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iskonto yöntemi kullanılır. Bu yöntemde hisse senetlerinin değerini, büyüme 

hızının yüksek olduğu döneme ait kar paylarının şimdiki değeri ile normal 

büyüme dönemine ait kar paylarının şimdiki değerlerinin toplamı oluşturur. 

Aşamalı kar payı iskonto yöntemleri, kullanılan büyüme oranının 

sayısına göre iki veya üç aşamalı olabilirler87.  

Hisse Senedinin Değeri = Hızlı Büyüme Dönemindeki Kar Paylarının 

Bimdiki Değeri + Sabit Büyüme Dönemindeki Kar Paylarının Bimdiki Değeri 

Bu ifade aşağıdaki şekilde formüle edilebilir88: 










+−
+

+

+
∑= +

=
n

n

n

t

t

s



t kgk

D

k

gD
P

)1(

1

)1(

)1( 10

1
0  

Burada; 

D0 = Cari Kar Payı 

gs = Hızlı Büyüme Oranı 

gn = Sürekli Büyüme Hızı 

k  = İskonto Oranı (Gerekli Kazanç Oranı) 

N = Hızlı Büyüme Dönemi 

dn+1= Hızlı Büyüme Döneminin Sonundaki Kar Payı 

Formülün birinci bölümü, olağanüstü kar paylarının şimdiki değerini, 

ikinci bölümü ise, sabit büyüme hızına sahip olduğu ve sonsuza kadar devam 

edeceği kabul edilen kar paylarının şimdiki değerini göstermektedir. Aşamalı 

                                                 
87 A. Damodaran, a.g.e. s. 206. 

88 C. Sarıkamış, a.g.e., s. 234. 
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kar payı iskonto modelinin uygulanmasında kritik kararı, olağanüstü büyüme 

döneminin uzunluğunun belirlenmesi oluşturmaktadır. Çünkü bu dönemin 

uzun tutulması işletme değerini artıracaktır. Yöntemin uygulanmasında önem 

taşıyan bir diğer husus ise, büyüme hızının olağanüstü dönemden sabit 

büyüme dönemine dönüştürülmesidir. Mantıklı olan, hızlı büyümenin zaman 

içinde sabit büyümeye derece derece dönüştürülmesidir. Aşamalı kar payı 

iskonto modelleri, büyüme oranlarında, kar dağıtım politikalarında ve 

riskliliğinde değişim beklenen işletmeler için kullanılmaya elverişlidir. 

Örnek Sanayi ve Ticaret A.B.’ne ait kar dağıtım tabloları üzerinde 

yapılan uygulamalar ve hesaplamalar sonucunda 20.6 trilyon TL’lik bir değer 

bulunmuştur. 

 

2.4. Fazla Kazanç Yöntemi (Formül Yaklaşımı) 

Fazla kazanç yöntemi, formül yaklaşımı olarak da isimlendirilebilir. Bu 

yöntem, işletmenin maddi varlıklarından elde edilmesi beklenen normal 

kazançlarının üzerindeki karların, maddi olmayan varlıklardan elde edildiği 

varsayımına dayanır89. İşletme faaliyetlerinden elde edilen bu fazla kazanç, 

maddi olmayan varlık veya şerefiye olarak kabul edilerek kapitalize edilir. 

Fazla kazanç yönteminde işletme değerine aşağıdaki aşamaların 

gerçekleştirilmesiyle ulaşılır90: 
                                                 

89 S.C. Summers, "The Excess Earnings Method” Handbook Of Business 

Valuation, John Wi!ey & Sons lnc., 1992, s. 167. 

90 S.P. Pratt, a.g.e., s. 101 ve s.214;  S. C. Summers, a.g.e., s. 168-174. 
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1. Maddi Varlıkların Net Değerinin Belirlenmesi: Hesaplamalara 

değerleme tarihindeki bilanço ile başlanır ve bilanço kalemlerinin 

gerçek ekonomik değeri yansıtması için gerekli düzeltmeler yapılır. 

2. Normalleştirilmiş Bir Kazanç Seviyesinin Belirlenmesi: İşletmenin cari 

kazanç kapasitesinin belirlenmesi için, kazançlarda bir önceki 

yöntemde belirtilen düzeltmeler yapılır. Bu düzeltmelerin yapılması ile, 

işletmenin geçmiş verilerinden hareketle gelecekte elde edebileceği 

en olası kazanç seviyesine ulaşılır. 

3. Maddi Varlıklar İçin Gerekli Kazanç Oranının Belirlenmesi: İşletmenin 

riskini yansıtacak şekilde belirlenen kazanç oranının, 1. aşamada 

belirtilen maddi varlıklar ile çarpılmasıyla, işletme varlıkları tarafından 

yaratılan kazanç miktarı belirlenir. Bu miktardan normal kazanç 

seviyesi çıkarılır ve aradaki fark fazla kazanç olarak isimlendirilir. 

Fazla kazanç, net maddi varlıklar üzerinden adil kazançları aşan 

miktardır. 

4. Maddi Olmayan Varlıklar İçin Gerekli Kazanç Oranının Belirlenmesi: 

Bu oran maddi olmayan varlıkların ve şerefiye değerinin 

hesaplanmasında kullanılır. Fazla kazançların bu kapitalizasyon 

oranına bölünmesi ile fazla kazançların ilişkilendirilebileceği maddi 

olmayan varlıkların değerine ulaşılır. 

5. Maddi varlık değeri ile maddi olmayan varlıkların değeri toplanarak 

işletme değeri elde edilir. 

Fazla kazanç yönteminin en büyük sakıncası, maddi ve maddi 

olmayan varlıklara iki iskonto oranı uygulanmasıdır. Normal kapitalizasyon 
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yöntemlerinde bir tek oranın doğru tahmin edilmesinin bile değerleme için 

güçlük oluşturduğu gözönünde bulundurulursa, tahmin edilecek 

kapitalizasyon oranının iki tane olması, yöntemin sağlıklı bir şekilde 

uygulanabilmesini neredeyse olanaksızlaştırmaktadır. Kazançların maddi 

varlıklarla ilişkilendirilebilecek normal kazançlar ve maddi olmayan varlıklarla 

ilişkilendirilebilecek fazla kazançlar olarak ayrılması da yöntemin 

uygulanabilirliğini sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, fazla kazanç yöntemi 

özellikle küçük işletmelerde kullanılabilecek bir yöntemdir. 

 

2.5. Karşılaştırmaya Dayanan (Katsayıları Kullanan) Yöntemler  

Benzer varlıkların benzer fiyatlarla satılacağı ilkesine bağlı olarak, bir 

varlığın değerlenmesinde en doğrudan yol, aynı veya karşılaştırılabilir bir 

varlığın alım-satım fiyatının esas alınmasıdır. Bu yaklaşımın işletme 

değerlemesine yansıması, hedef işletmenin değerinin, karşılaştırılabilir bir 

diğer işletme ile aynı olması şeklinde gerçekleşir. 

Karşılaştırmaya dayanarak işletme değerinin saptanması, işletme 

performansının tahmin edilmesi ve daha sonra da tahmin edilen bu 

performansın, piyasa fiyatları kullanılarak değere dönüştürülmesidir91. Bu 

işlemin gerçekleştirilebilmesi için, değerlenmekte olan işletmenin finansal 

tabloları kullanılarak, kazançlar, nakit akımları gibi performans ölçütleri 

(gözlemlenebilir değişkenleri) tahmin edilir. Benzer işletmeler için piyasa 

                                                 
91 S.Z. Benninga, O. H. Sarig, Corporate Finance A Valuation Approach, 

The Mcgraw Hill Companies lnc., 1997, s. 306-309. 
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fiyatları aynı performans ölçülerine bölünerek fiyat/kazanç oranı, fiyat/cari 

nakit akım, fiyat/satış gelirleri gibi katsayılar hesaplanır. Hesaplanan her bir 

katsayı ilgili performans ölçüsü ile çarpılarak, işletme değerine ulaşılır. 

Bu yöntemin uygulanmasında, karşılaştırılabilir işletmelerin seçimi, bu 

işletmeler için elde edilmesi gereken katsayıların ve bu katsayıların 

uygulanacağı gözlemlenebilir performans ölçütlerinin belirlenmesi, kritik 

noktaları oluşturmaktadır. Karşılaştırılabilir işletmelerin seçiminde aynı 

endüstri içinde olmak belirleyici bir kriter oluştururken, kullanılan teknoloji, 

işletme büyüklüğü, finansal yapı, yönetim yapısı ve rekabet yapısı gibi 

ölçütler de gözönünde bulundurulur. 

Değerleme konusu işletme ve karşılaştırılabilir işletmeler için, 

kullanılacak ortak gözlemlenebilir değişkenin seçimi büyük bir önem 

taşımakta, hangi ölçütün en uygun olduğu konusunda bir görüş birliği 

bulunmamaktadır. Fiyatların kazançlarla oranlanması yaygın olarak 

kullanılmakla birlikte, nakit akımı, satışlar, defter değeri, faiz ve vergiden 

önceki kar (FVÖK) ve faiz,vergi ve amortismandan önceki kar (FVAÖK) gibi 

değişkenler de kıyaslamalarda kullanılabilmektedir. İşletme değerinin 

belirlenmesinde karşılaştırma yöntemi, kolaylıkla uygulanabilirliği açısından 

tercih edilmektedir.  

 

Aşağıda açıklanacak olan katsayılar zaman zaman ayrı birer 

değerleme yöntemi olarak de ele alınabilmelerine rağmen, tümünün ortak 

özelliği karşılaştırmaya dayanan değerleme yöntemi çerçevesinde 

kullanılmasıdır. 
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2.5.1. Fiyat / Kazanç Oranı 

Fiyat / Kazanç (F/K) oranı, işletme değerinin belirlenmesinde en 

yaygın olarak kullanılan ve kabul edilen orandır. İşletmelerin birleşme, 

devralma, yeniden yapılanma durumlarında kullanılır. Bu oran, yatırımcıların, 

beyan edilen karın her bir birimi için ödemeye razı oldukları miktarı gösterir. 

Oranın payını hisse senedinin piyasa değeri oluştururken, paydasını 

bilançodaki kazanç rakamları oluşturur. F/K oranı ve bu orana bağlı olarak 

işletme değerinin hesaplanması aşağıdaki şekilde ifade edilebilir; 

Fiyat / Kazanç Oranı = Hisse Başına Piyasa Fiyatı / Hisse Başına Kar  

İşletme Değeri = Ortalama F/K Oranı x İşletme Karı 

F/K oranında, geçmiş yılların normalleştirilmiş kazançları 

kullanılabileceği gibi, normalleştirilmiş gelecek yıl kazançları da kullanılabilir. 

Geçmiş kazançları ile geriden izleyen kazanç katsayıları; gelecek kazançları 

ile de yol gösteren (rehberlik eden) kazanç katsayıları elde edilir92. 

Geriden İzleyen Kazanç Katsayıları = Ortalama [P0/E0] 

Yol Gösteren Kazanç Katsayıları = Ortalama [ P1/E1] 

Modern işletme değerlemesinde kullanılan değerleme yöntemleri, 

gelecekte beklenen kazançlara dayandığından, F/K oranında da gelecek 

kazançların uygulandığı, yol gösteren kazanç katsayılarının kullanılması 

daha uygundur. Ancak, karşılaştırabilir tüm işletmelerin gelecek yıl 

                                                 
92 S.Z. Benninga, O. H. Sarig, a.g.e., s. 312. 
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kazançlarının tahmin edilmesi büyük bir zorluk oluşturmaktadır. Bu zorluğun 

giderilebilmesi için, geçmiş yılların ortalama F/K oranı ve işletmenin gelecek 

yıl kazançlarının çarpılması ile de sonuca ulaşılabilir. Bu durumda işletme 

değerinin tahmini iki şekilde gerçekleştirilebilir; 

İşletme Değeri = Ort.[P0/E1] E1 İşletme 

İşletme Değeri = Ort.[P0/E0] E1 İşletme 

Aynı kazançlara fakat farklı risklere ve farklı nakit akımlarına sahip 

olan işletmeler arasında ayrım yapabilmek için, F/K oranına yatırımlar ve risk 

de dahil edilebilir; 

gk

rg
KF

−
−

=
/1

/  

Burada; 

g = Kazanç ve Nakit Akımlarının Uzun Dönemde Büyüme Oranı 

r = Yeni Yatırımların Getiri Oranı 

k = İskonto Oranıdır. 

Ayrıca, kazanç büyüme oranı, kar payı dağılım oranı ve iskonto oranı 

gibi temel değerleme değişkenlerinden faydalanılarak uygun bir F/K oranının 

tespit edilmesi de mümkündür. Böyle bir F/K katsayısı ile farklı koşullardaki 

işletmelerin F/K oranlarındaki değişikliklere de yorum getirmek mümkün 

olacaktır93. 
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93 S.Z. Benninga, O. H. Sarig, a,g.e., s. 316-317.  
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Bu formül; kazançlardaki sabit büyüme, sabit iskonto oranı ve sabit kar 

payı ödeme oranı varsayımları altında, uygun F/K oranının; kazançlardaki 

büyüme oranına, kar payı ödeme oranına ve işletme öz varlıklarının iskonto 

oranına bağlı olduğunu gösterir. 

F/K oranının avantajları; işletme değerinin hesaplanmasında risk, kar 

payı dağıtım politikası, kazançlar ve kar paylarının büyüme oranları ve 

yatırım gereksinimi konusunda varsayımlar geliştirilmesini gerektirmemesi ve 

kolay uygulanabilirliğidir. F/K katsayısı ile elde edilen değerleme sonuçları, 

diğer yöntemler kullanılarak elde edilen değerlerin kontrol edilmesinde ve 

halka açık olmayan işletmelerin değerlerinin belirlenmesinde de 

kullanılmaktadır94. F/K oranı, işletmelerin karşılaştırılmasında kullanılabildiği 

gibi ülkelerin karşılaştırılmasında da kullanılabilir.  

 

F/K oranının işletme değerlemesinde kullanılması çeşitli sakıncaları 

taşımaktadır95. Bunlardan birincisi, piyasa fiyatlarının işletmenin gerçek 

değerini yansıttığı düşüncesine bağlı olarak F/K oranı kullanılarak 

belirlenecek değerin piyasanın algılarını ve sezgilerini yansıtacağı görüşüne 

dayanır. Piyasa mekanizmasının etkin işlemediği durumlarda ortalama F/K 

oranının veya spekülasyona açık borsalardan elde edilen F/K oranının 

kullanılması ile yapılacak değerleme hatalı olabilecek, işletmeler için düşük 

veya yüksek değerler belirlenebilecektir. İkinci olarak bu yöntem, kazançların 

                                                 
94 L. Guatri, The Valuation of Firms, Blackwell Publishers, 1994, s. 107. 

95 A. Damodaran, a.g.e., s. 291. 
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negatif olması durumunda anlamlı değildir. Bu sakınca normalleştirilmiş 

kazançların veya ortalama kazançların kullanılması ile giderilebilir. Üçüncü 

bir sakınca ise, kazançlardaki dalgalanmaların F/K oranının dönemden 

döneme değişmesine yol açmasına rağmen, işletme değerlemesinde sabit bir 

F/K oranının kullanılması ve zaman içinde değişebileceğinin gözardı 

edilmesidir. 

 

 

 

2.5.2. Fiyat / Nakit Akımı 

Bu oran, piyasa fiyatlarının hisse başına düşen nakit akımı ile 

oranlanmasından elde edilir. İşletme değeri ise, karşılaştırılabilir işletmelerin 

aynı oranlarından yararlanılarak oluşturulan katsayının, işletmenin nakit 

akımları ile çarpılması ile elde edilir. 

Fiyat / Nakit Akımı = Hisse Başına Piyasa Fiyatı / Hisse Başına Nakit 

Akımı 

İşletme Değeri = Ort [F/NA] Nakit Akımı İşletme 

Oranın hesaplanmasında yaygın olarak kullanılan nakit akımı faizden, 

vergiden, amortismandan önceki nakit akımıdır. Faizden önceki nakit akımı 

kullanıldığında, oran finansal kaldıraç etkisinden arındırılmalıdır. Fiyat / Nakit 

Akımı oranının kullanılması, özellikle nakit çıkışı gerektirmeyen amortisman 

gibi harcamaların, net gelire oranının önemli miktarlara ulaştığı işletmeler için 

uygundur. 
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2.5.3. Fiyat / Satış Gelirleri 

Bu oran, hisse başına fiyatların, hisse başına satış gelirlerine 

bölünmesi ile elde edilir. Varlıkları içinde, maddi varlıkların ağırlığı az olan 

işletmeler için uygundur. Hizmet işletmeleri, bu tip işletmeler için en iyi 

örnektir. 

Fiyat / Satış Gelirleri = Hisse Başına Fiyat / Hisse Başına Satış Geliri 

İşletme Değeri = Ort [Fiyat / Satış Gelirleri] Satış Gelirleri İşletme 

Oran zımni olarak, bir endüstrideki faaliyet sonuçları ve satışlar 

ilişkisinin sabit olduğunu, değerlenmekte olan işletmenin faaliyet 

harcamalarının karşılaştırılabilir işletmelerle türdeş olduğunu varsayar. 

İşletme değerlemesinde Fiyat / Satış Gelirleri oranının kullanılması aşağıda 

belirtilen sakıncaları taşır; 

a) Oran, satış gelirleri dışındaki gelir tablosu bilgilerini yansıtmaz. 

b) İşletmeler arasındaki etkinlik farklılıklarını yansıtmakta yetersizdir. 

c) Sermaye yatırımlarındaki farklılıkları ve büyüme tahminlerini 

hesaplamalara dahil etmez. 

 

2.5.4. Fiyat / Defter Değeri 

Fiyat / Defter Değeri, işletme varlıkları içinde maddi varlıkları ağırlıkta 

olan, varlık ve borçların çoğu kısa vadeli varlık ve borçlardan oluşan 

işletmeler için kullanılan bir katsayıdır. Ayrıca bu katsayı, defter değeri ile 

kazançları arasında bir ilişki bulunan işletmeler için de uygun olup, 
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yatırımcıların işletmeyi nasıl değerlendirdiklerinin bir göstergesini oluşturur. 

Öz varlık karlılığı göreli olarak daha yüksek olan işletmeler, düşük getiri 

oranına sahip işletmelere göre defter değerlerinin birkaç kat üzerinde fiyata 

sahip olurlar96. Fiyat / Defter Değeri oranı, hisse başına fiyatın, hisse başına 

düşen defter değeri ile bölünmesinden elde edilir. 

Fiyat / Defter Değeri = Hisse Başına Piyasa Fiyatı / Hisse Başına 

Defter Değeri 

İşletme Değeri = Ort [F/DD] Özvarlık Değeri 

Oranın kullanılmasındaki en büyük sakınca, işletmelerin verimlilik 

farklılıklarını gözardı etmesidir. Eğer işletmelerde uygulanan muhasebe 

metotlarında önemli farklılıklar söz konusu ise, değerlemeci katsayıyı 

kullanmadan önce, yapılması gereken düzeltmeleri değerleme konusu 

işletmeye ve karşılaştırılabilir işletmelere uygulamalıdır97. 

 

2.6. Hisse Senedi ve Borçları Değerleme Yöntemi 

Değerlenmekte olan işletmenin halka açık olması durumunda 

kullanılabilecek bir yöntemdir. Bu yöntemde yapılması gereken işlem, hisse 

senetlerinin ve borçlarının piyasa değerlerinin toplamlarının bulunmasıdır98. 

                                                 
96 Ö. Akmut ve H. Sarıaslan, Finansal Yönetimin Temelleri, Ankara 

Üniversitesi Yayınları, 1996, s. 277. 

97 S.P. Pratt, a.g.e., s. 108. 

98 Ö. Akmut, H. Sarıaslan, a.g.e., s. 9. 
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Hisse senedi ve borçları değerleme yöntemine göre bir varlığın veya bir 

işletmenin değeri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir; 

 

Değer = Hisse Senedi ve Borçların + Cari Yükümlülüklerin - Cari Varlıkların                              
.......................Piyasa Değeri                          Değeri                        Değeri 

 

Hisse senedi ve borçları değerleme yönteminin kullanılmasında temel 

sorun, değerleme esnasında menkul kıymetlerin hangi fiyatlarının 

kullanılacağıdır. Bu sorunun yanıtı, etkin piyasa hipotezinin ne ölçüde kabul 

edildiği ile ilişkilidir. Etkin piyasa hipotezinin kabul edilmesi durumunda, hisse 

senedi fiyatlarının halka açık tüm bilgileri içerdiği varsayımı, menkul 

kıymetlerin son fiyatlarının kullanılmasını gerektirir. Buna karşılık, piyasaların 

tam etkin olmadığı düşüncesine ve hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalara 

bağlı olarak, hisse senedinin, değerlemenin yapıldığı dönemdeki son fiyatı 

yerine, son zamanlardaki fiyat ortalamasının kullanılması gerektiği 

savunulmaktadır. 

Hisse senedi ve borçları değerleme yöntemi; hata olasılığının az 

olması, doğrudan uygulanabilmesi, menkul kıymetlerin piyasa değerlerinin 

dışında çok az bilgi gerektirmesi, bireysel değerlemecilerin yargıları yerine 

piyasa göstergelerine dayanması gibi nedenlerle tercih edilmektedir. Bu 

yöntem ayrıca, diğer değerleme yöntemleri için, özellikle de karşılaştırmaya 

dayanan yöntemler için bir girdi oluşturmaktadır. Ancak, sadece halka açık 

işletmelere uygulanabilmesi, söz konusu yararlarını sınırlandırmaktadır. 
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2.7. İskonto Edilmiş Nakit Akımı Yöntemi 

İskonto edilmiş nakit akımı yöntemi, işletme değerinin gelecekte 

yaratılması beklenen nakit akımına bağlı olduğu düşüncesine dayanır. 

İşletmenin beklenen nakit akımlarının, bu nakit akımının riskliliğini yansıtan, 

uygun bir oranla iskonto edilmesi ile işletme değerine ulaşılır. 

İskonto edilmiş nakit akımı, paranın zaman değerini gözönüne alması 

ve işletme değerini etkileyen tüm faktörleri hesaplamaya dahil etmesi 

nedenleriyle, en etkili değer göstergelerinden birisini oluşturmaktadır. İşletme 

değerlemesinde nakit akımı analizine dayanan türev yöntemlerin de 

geliştirilmesi ile giderek daha fazla uygulanan bir yöntem haline gelmektedir. 

Ancak; iskonto oranının saptanmasında gelecek yıllara ait nakit akımlarının 

tahmin edilmesinde karşılaşılan güçlükler, yöntemin uygulanabilirliğini 

sınırlamaktadır. 

İskonto edilmiş nakit akımı yöntemiyle işletme değerinin hesaplanması 

aşağıdaki şekilde formüle edilebilir; 

 

İşletme Değeri = Bütün Gelecek Nakit Akımlarının Bimdiki Değeri     

İşletme Değeri = t

t

n

t

k
A )1/(
0

+∑
=

 

 

Formülde; 

NAt  = t Yıl Boyunca Elde Edilecek Toplam Nakit Miktarı 
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k = İskonto Oranı 

t = Nakit Akımlarının Tahmin Edileceği Süredir. 

 

İskonto edilmiş nakit akımlarının kullanılması ile işletme 

değerlemesinde izlenecek süreç aşağıda gösterilmiştir: 

 

İskonto Edilmiş Nakit Akımı İle Değerleme Süreci 

 

Görüldüğü gibi iskonto edilmiş nakit akımı analizinde öncelikle geçmiş 

yılların mali tablolarından faydalanılarak nakit akımları incelenir. Değer 

belirleyicilerinin hesaplanması ile geçmişe ait bütünleştirilmiş bir perspektif 

oluşturulur. İkinci aşamada, işletmenin geleceğe ilişkin performans 

beklentilerine uygun olarak nakit akımını etkileyen kalemlerin tahmini yapılır. 

Geçmiş Verilerin Analizi 

Nakit Akımının Tahmin Edilmesi 

Devam Eden Değerin Tahmin Edilmesi 

Sermaye Maliyetinin Tahmin Edilmesi 

Sermaye Maliyetinin Tahmin Edilmesi 

Sonuçların Hesaplanması ve Yorumu 
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Üçüncü aşamada, nakit akımlarının tahmin döneminden sonra sahip olacağı, 

devam eden değerinin belirlenmesi için uygun teknik belirlenir ve elde edilen 

değer, şimdiki değere iskonto edilir. Dördüncü aşamada, işletmenin ağırlıklı 

ortalama sermaye maliyeti hesaplanır. Beşinci aşamada ise, iskonto edilmiş 

gelecek nakit akımlarının değeri ve iskonto edilmiş devam eden değer 

toplanarak işletme değerine ulaşılır ve elde edilen sonuçlar, değerlemede 

kullanılan diğer yöntemler sonucunda elde edilen değerlerle test edilir ve 

yorumlanır. 

İşletme değerinin hesaplanmasında, iskonto edilmiş nakit akımlarına 

dayanan yöntemlerde; nakit akımının nasıl tanımlanacağı, uygun iskonto 

oranının ve nakit akımlarının tahmin edileceği zaman döneminin 

uzunluğunun ne olacağı sorularının yanıtlanması ile bir çerçeve belirlenebilir. 

 

2.7.1. Nakit Akımının Belirlenmesi 

İşletmelerde elde edilen nakit akımları üç tip ekonomik nedenden 

kaynaklanır;  

1. İşletme Faaliyetlerinden,  

2. Finansal Faaliyetlerden ve  

3. Yatırım Faaliyetlerinden.  
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Bazı yazarlar tarafından, yatırım faaliyetlerinden doğan nakit akımları 

ayrımına gidilmeksizin sadece işletme faaliyetleri ve finansal faaliyetlerle ilgili 

nakit akımı şeklinde ikili bir ayrım da yapılmaktadır99. 

1. İşletme Faaliyetlerinden Doğan Nakit Akımı: Nakit akımlarının bu 

grubunu; satılan mal veya hizmetler nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilat, 

hammadde, malzeme vb. satın almalar karşılığında tedarikçilere, vergi, ceza 

ve diğer yükümlülükler nedeniyle yasal kuruluşlara, faiz giderleri olarak kredi 

verenlere yapılan nakit ödemeler ve faaliyet çerçevesinde ortaya çıkan diğer 

nakit akımları oluşturur. 

2. Finansal Faaliyetlerden Doğan Nakit Akımı: Bu nakit akımları; yeni 

borçlanma, yeni hisse senedi, tahvil ihracı veya ipotek karşılığı elde edilen 

nakitlerle, nakit olarak yapılan kar payı ödemeleri, alınan kredi ve diğer 

borçların ödenmesi gibi kalemlerden oluşur. 

3. Yatırım Faaliyetlerinden Doğan Nakit Akımı: Nakit akımlarının bu 

grubunda ise; finansal varlıkların veya sabit varlıkların satın alınması için 

yapılan nakit ödemelerle, bu varlıkların elden çıkarılmasına bağlı olarak elde 

edilen nakitler yer alır. 

Faaliyetlerden doğan nakit akımı, işletmenin devam eden 

faaliyetlerinde nakit  yaratma kabiliyetini  gösterir  ve  işletmenin menkul  

kıymet  sahiplerine dağıtabileceği nakit miktarıdır. Yatırımla ilgili nakit akımı, 

işletmenin nakitleri nasıl kullandığını ve gelecekteki büyüme potansiyelini 

gösterir. Finansal nakit akımı ise, işletmenin finansal yapısı ve sahip olduğu 

                                                 
99 E.F. Bringham, a.g.e., s. 260. 
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finansal risk hakkında bilgi sunar. Nakit akımının bu şekilde bileşenlerine 

ayrılması, faaliyetlerine devam etmekte olan bir işletmede gerçekleştirilen   

ekonomik olaylar hakkında, işletme ile ilgili hak sahiplerine değişik bilgiler 

sunar ve işletme değerlemesine esas oluşturacak nakit akımlarının 

tanımlanmasında çeşitlilik yaratır. 

İşletmenin elde ettiği nakit akımlarının ayrım yapılmaksızın bir bütün 

halinde tahmin edilmesi ve iskonto edilmesi ile işletme değerine 

ulaşılabileceği gibi, nakit akımlarının bileşenlerine ayrılarak incelenmesi ve 

bu yolla işletme değerinin hesaplanması da mümkündür. İşletme 

faaliyetleriyle ilgili nakit akımlarının esas alınması ile incelenen ve geleceğe 

yönelik tahminleri yapılan nakit akımı, “serbest nakit akımı” olarak 

isimlendirilir. 

 

2.7.1.1. Nakit Akımlarının Hesaplanması 

Nakit akımlarının hesaplanması, iskonto edilmiş nakit akımı 

yönteminin en önemli aşamalarından birisidir. 

Nakit akımlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde formüle edilebilir100;  

NAı= (Gt-It-Çt-Ft-Dt)(1-Vt) + Dt 

Formülde; 

NAt = Net Nakit Akımlarını, 

                                                 
100 H. Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, 

Turhan Kitabevi, 1997, s. 181. 
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G = Devamlı Değer (Artık Değer) Son Yıla Dahil Edilmek Üzere 

Gelirleri, 

I = İlk Yatırım Tutarını 

Ç = Amortisman ve Faiz Hariç İşletme Giderlerini, 

F = Faizleri, 

D = Amortismanları, 

V = Kurumlar Vergisi Oranını, 

t = Yılı ifade etmektedir. 

 

Nakit akımları gelir tablosundan hareketle hesaplanmak istenirse 

aşağıdaki şekilde ifade edilebilir; 

Satışlar 

(-) Giderler 

(-) Amortismanlar 

(-) Faiz 

= Faaliyet Karı 

(-) Vergiler 

= Net Kar 

Net Nakit Akımı (NA)= Net Kar + Amortismanlar 

Nakit akımlarının yıllar itibariyle tahmin edilip, iskonto edilmesi yerine, 

yatırımlardan elde edilen karlılık, yatırım oranı, rekabette üstünlük sahibi 

olunan dönem gibi çeşitli değer belirleyicileri ile, işletmenin bütün 
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dönemlerine ait nakit akımlarını kapsayacak tek bir formül ile de işletme 

değerine ulaşılabilir.  

 

Serbest Nakit Akımı (SNA) 

Serbest nakit akımı, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımıdır 

ve artan nakit akımı, fazla nakit akımı, dağıtılabilir nakit akımı, verilebilir nakit 

akımı gibi isimlerle de ifade edilebilir. Muhasebe metotlarının seçiminden ve 

yönetim kararlarından en az etkilenen göstergelerden biri olması ve 

işletmenin değerini oluşturan bileşenleri hesaplamaya dahil etmesi 

nedenleriyle, SNA değerlemede giderek daha fazla kabul gören nakit akımı 

olarak kabul edilmektedir. SNA, işletmenin varlığını sürdürebilmesi ve 

büyümesi için gerekli yatırım tutarından daha fazla nakit yaratabilme kabiliyeti 

üzerinde yoğunlaşır ve değişik biçimlerde tanımlanabilir. 

Serbest nakit akımı, herhangi bir hak sahibine (öz varlık sahiplerine, 

tahvil sahiplerine, tercihli hisse senedi sahiplerine) ödeme yapılmadan önceki 

nakit akımıdır. İşletme borç kullanmayan bir işletme ise, SNA'nın hissedarlar 

için mevcut nakit akımı olduğu söylenebilir. 

Benzer biçimde, serbest nakit akımı, faiz ve anapara ödemelerini 

yapmak, kar payı ödemek, hisseleri geri satın almak ve pazarlanabilir menkul 

kıymetler portföyü oluşturmak için mevcut olan nakittir. SNA, işletmenin 

varlığını sürdürebilmesi ve hedeflenen büyümeyi sağlayabilmesi için gerekli 

yatırımın gerçekleştirilmesinden sonra, işletme sermayesini sağlayanların 

bütünü olan, borç ve özvarlık sağlayıcılarına dağıtılabilir nakit akımıdır. 
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İşletmenin faaliyetlerinden, varlığını sürdürmesi için gerekli olan 

nakitten fazla miktarı elde edebilmesi halinde varlığından söz edebileceğimiz 

SNA'nı kar payı olarak dağıtılabileceği gibi, ileride daha fazla SNA elde etme 

beklentisi ile yeniden yatırımlarda kullanmak üzere işletmede tutulabilir. 

Serbest Nakit Akımı, işletmenin tüm sermaye sağlayıcılarından edinilen veya 

onlara ödenen nakit akımlarına eşit olmalıdır. İşletme faaliyetlerinden 

yaratılan nakit akımı ile eşit olması gereken finansal nakit akımının en önemli 

öğeleri; kar payları, faizler ve anapara ödemeleridir. 

 

2.7.1.2. Serbest Nakit Akımının Hesaplanması 

Serbest Nakit Akımı (SNA), faaliyetlerden elde edilebilecek brüt nakit 

akımından (faaliyet kazançları nakit çıkışı gerektirmeyen giderler), sermeye 

yatırımlarının ve çalışma sermayesi ihtiyacının çıkarılması ile elde edilir101. 

Serbest Nakit Akımı = Faizden ve Vergiden Önceki Kar (1-Vergi Oranı) + 

Amortisman - Sermaye Harcamaları - ∆ Çalışma Sermayesi 

Hızlı büyüme gösteren, önemli miktarda sermaye harcaması ve 

çalışma sermayesini ihtiyaç duyan işletmeler için, pozitif ve büyüyen bir nakit 

akımı hesaplanabilirken, SNA hesaplamaları negatif sonuçlar 

verebilmektedir. 

Serbest Nakit Akımı, işletme ile ilgili herhangi bir hak sahibine ödeme 

yapılmadan önceki nakit akımı olduğundan, bu hak sahipleri ile ilgili nakit 

akımlarını ifade edecek şekilde aşağıdaki gibi de formüle edilebilir; 

                                                 
101 A. Damodaran, a.g,e., s. 237. 
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İSNA = ÖSNA + Faizler (1-VO) + Ana Para Ödemeleri - Yeni Borç 

Kullanımları + Tercihli Hisse Senedi Kar Payları 

 

SNA'nın hesaplanmasında kullanılabilecek bir diğer formül ise şu 

şekildedir102: 

SNA = Amortismandan Önceki Faaliyet Geliri + Faiz Harcamaları + 

Vergiler + Adi ve Tercihli Hisse Senetlerinin Kar Payları 

 

SNA hesaplamalarını içermesi ve işletmenin bütünsel değerini ifade 

edebilecek nakit akımlarını temsil edebilmesi nedeniyle işletme ile ilgili 

SNA'nın hesaplanmasını ve hesaplamada kullanılabilecek yöntemleri 

aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür; 

 

 

1. SNA'nın İndirekt Yöntem Kullanılarak Hesaplanması: SNA'nın 

indirekt yöntemle hesaplanmasına FVÖK ile başlanır ve dönem içinde ne 

                                                 
102 H. Samuel, G. Scewczyk, S.P. Tsetsekos & Z. Zantout, “The Valuation Of 

Corporate R&D Expenditures: Evidence From Investment Opportunities And 

Free Cash Flow", Financial Management, 1996, s. 105. 
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kadarlık bir nakit akımının oluşturulduğunu gösterecek şekilde düzeltmeler 

yapılır103. Buna göre SNA'nın hesaplanması aşağıdaki şekilde gösterilebilir; 

Satış Gelirleri 

(-) Faaliyet Giderleri 

Faizden, Vergiden ve Amortismandan Önceki Kar (EBITDA) 

(-) Amortisman 

FVÖK (EBIT) 

(-) FVÖK Üzerinden Nakit Vergiler 

Net Faaliyet Karı - Düzeltilmiş Vergiler (NOPLAT) 

+ Amortisman 

= Brüt Nakit Akımı 

(-) İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 

(-) Alacaklı Hesaplarda artış 

(-) Stoklarda Artış 

(-) Diğer dönen varlıklarda artış 

+ Ödenecek hesaplarda artış 

                                                 
103 İndirekt metodun uygulanmasında yapılması gereken düzeltmeler, 

faaliyete ilişkin düzeltmeler ile finansal düzeltmelerden oluşur. Faaliyete 

ilişkin düzeltmelerde, tüm işletme faaliyetlerinin nakit temele dönüştürülmesi 

ve sadece faaliyetle ilgili kalemlerin hesaplamalara dahil edilmesi hedeflenir. 

Finansal düzeltmelerde ise, VSK içine dahil edilmiş kalemlerini içerir.  
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+ Ödenecek Vergilerde artış  

(-) Sermaye Harcamaları  

= Faaliyetle İlgili Nakit Akımı + Faaliyet Dışı Nakit Akımı 

= Serbest Nakit Akımı (SNA) 

 

2. SNA'nın Direkt Yöntemle Hesaplanması: SNA'nın direkt yönteme 

göre hesaplanmasında, gelir tablosundaki her bir kalem nakit temeline 

dönüştürülür. 

 

Satışlarda Elde Edilen Nakit 

Satış Gelirleri 

(-) Alacaklı Hesaplarda Artış  

(-) Faaliyet harcamaları  

Satılan Malın Maliyeti 

Satış ve Yönetim giderleri  

Stoklarda Artış 

(-) Ödenecek Hesaplarda Artış 

(-) Amortisman  

(-) Faaliyetle İlgili Vergiler 

Faaliyet Gelirleri Üzerinden Vergiler 

(-) Ödenecek Vergilerde Artış  

= Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımı  
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(-) Arazi, bina, makinede net artış  

= Serbest Nakit Akımı (SNA) 

 

3. SNA'nın Finansal Nakit Akımı ile Hesaplanması: Finansal nakit 

akımı ile SNA'nın hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılabilir; 

Vergi Sonrası Net Faiz Harcamaları  

+Kar Payları 

+Net Borçlarda Azalış (Artış)  

+ Hisse Geri Satın Alma  

(-) Yeni Hisse Senedi İhracı 

= Serbest Nakit Akımı (SNA) 

 

Serbest nakit akımının yukarıda belirtilen şekillerde tahmin edildiği 

günden sonra sahip olacağı değerin de hesaplamalara dahil edilmesi için, 

devam eden değerin hesaplanması gerekmektedir. 

 

2.7.2. Devam Eden Değerin Tahmin Edilmesi 

İşletme değeri, işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğü dönem boyunca 

artması beklenen nakit akımlarının şimdiki değerleri toplamıdır. Değere esas 

oluşturan nakit akımları belirli bir dönem için tahmin edilir. Ancak işletmenin 

bu dönemin sonunda da nakit yaratmaya devam etmesi beklenir ve dolayısı 

ile işletme, n tahmin döneminin sonunda da bir değere sahiptir. Bu amaçla 
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önce nakit akımlarının tahmin edileceği sürenin belirlenmesi daha sonra da 

devam eden değerin hesaplanması gerekir. 

 

2.7.2.1. Nakit Akımlarının Tahmin Edileceği Sürenin Belirlenmesi 

İşletmelerin yaşam sürelerinin belirsizliği, iskonto edilecek nakit 

akımlarının ne kadarlık bir süre için tahmin edilmesi gerektiği sorununu 

ortaya çıkarmaktadır. Belirleme işleminde, tahmin edilecek nakit akımları iki 

döneme ayrılmaktadır; işletmenin hızla geliştiği ve nakit akımlarının her yıl 

için tahmin edildiği kesin dönem ve nakit akımlarının istikrarlı bir yapıya 

kavuştuğu, kesin tahmin döneminden sonraki dönem. Böylece işletme değeri, 

bu iki dönemde elde edilmesi beklenen nakit akımlarının iskonto edilmiş 

değerlerinin toplamından oluşmaktadır. 

İşletme Değeri = Kesin Tahmin Dönemi Boyunca Nakit Akımının 

Bimdiki Değeri + Kesin Tahmin Döneminden Sonraki Nakit Akımının Bimdiki 

Değeri              

Nakit akımlarının tahmin edileceği sürenin uzunluğu; endüstrinin, 

endüstrideki yaşam eğrisinin ve rekabetin özellikleri ile işletmenin endüstri 

içindeki konumu, rekabet avantajı, sermaye maliyetinin üzerinde kar elde 

etmek üzere gerçekleştirilmesi planlanan yatırımları gibi pek çok değişken 

gözönüne alınarak belirlenebileceğinden, tüm işletmeleri kapsayacak 

standart bir sürenin belirlenmesi olanaksızdır.  
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2.7.2.2. Devam Eden Değerin Hesaplanması 

Kesin tahmin döneminden sonraki değer, “devam eden değer” olarak 

isimlendirilir. Devam eden değer, bir çok endüstride toplam değerin önemli bir 

miktarını oluşturması nedeniyle önem taşımaktadır. Devam eden değerin 

tespit edilmesinde kullanılabilecek değişik yöntemler vardır. Bu yöntemlerin 

başlıcaları aşağıda belirtilmektedir: 

1. Kesin tahmin periyodu çok uzun tutularak, devam eden değer 

tespitinden kaçınılabilir. 15 yıl veya daha uzun tutulacak tahmin döneminin 

sonrasında beklenen nakit akımları önemsiz olacaktır. Bu yöntemde çok 

detaylı tahminler yapılması zorunluluğu, pratikte uygulanabilirliğini 

sınırlandırmaktadır. 

2. İşletmenin tahmin döneminin sonunda, yeni yatırımlardan, sermaye 

maliyeti kadar kar elde edebileceği ve buna bağlı olarak da SNA'nın sonsuza 

kadar sabit devam edeceği, büyüme olmayacağı varsayımı altında işletmenin 

devam eden değeri aşağıdaki formülle ifade edilebilir; 

Devam Eden Değer = Sonsuza Kadar Devam Eden Nakit Akımları 

       Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) 

3. Nakit akımlarının sonsuza kadar büyümesi varsayımı altında, 

işletmenin nakit akımlarının sabit bir oranda, aşağıdaki formül çerçevesinde 

büyümesi beklenir; 

Devam Eden Değer = 
gAOSM

S
AT

−
+1  
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Burada; 

SNAT+1 = Tahmin Döneminin Sonraki Birinci Yılda SNA Seviyesi 

AOSM = Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti 

g  = SNA’da Beklenen Büyüme Oranı 

4. İşletmenin nakit akımlarının sonsuza kadar büyümesi varsayımı, 

yeni yatırım üzerinden karlılık oranı, vergi ile düzeltilmiş net faaliyet karı gibi 

değer belirleyicileri ile de ifade edilebilir; 

Devam Eden Değer = 
gAOSM

YSKg
FKT

−
−+ )/1(1  

Burada; 

NFK = Vergi İçin Düzeltilmiş Net Faaliyet Karı 

g  = Sonsuza Kadar Beklenen Büyüme Oranı 

YSK = Yeni Yatırımlardan Beklenen Karlılık Oranı 

5. Devam eden değer, nakit akımları ile ilişkilendirilmeyerek, çeşitli 

katsayıların kullanılması ile de hesaplanabilir. Burada, daha önce işletme 

değerinin hesaplanmasında açıklanan, F/K, F/DD gibi oranların, tahmin 

edilen son yılın nakit akımına uygulanması ile devamlı değere ulaşılır. Ancak, 

işletmenin yeni yatırımlarından AOSM’nin üzerinde karlılık beklediği ve nakit 

akımlarının büyüme potansiyeli taşıdığı bir dönem için tahmin edilen 

katsayıların tahmin döneminden sonra kullanılması gerçekçi olmamakta, 

tahmin dönemi sonrasındaki koşulları yansıtan yeni katsayıların belirlenmesi 

gerekmektedir. 
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İskonto edilmiş nakit akımı analizi ile işletme değerinin belirlenmesi 

sürecinde, serbest nakit akımlarının ve devam eden değerinin 

hesaplanmasından sonraki aşama sermaye maliyetinin tahmin edilmesidir. 

 

2.7.3. Sermaye Maliyetinin Tahmin Edilmesi 

Tahmin süresi boyunca ve tahmin süresinden sonrasındaki nakit 

akımlarının iskonto edileceği oranın tespit edilmesi, işletme değerinin 

hesaplanmasında en önemli ve en kritik hususlardan birisidir. İskonto oranı, 

işletmeye borç verenlerin ve ortakların istediği getiri oranını104, bir başka 

deyişle işletme finansmanında kullanılan kaynakların maliyetini105 ifade eder. 

İşletmenin gelecekte beklenen nakit akımlarını şimdiki değere 

dönüştürmekte kullanılacak olan iskonto oranı, ağırlıklı ortalama sermaye 

maliyetidir. AOSM, çeşitli kaynaklardan sağlanan fonların maliyetlerinin 

ağırlıklı ortalamalarının alınması yoluyla bulunur. İşletme finansmanında 

kullanılan başlıca kaynakların borç, öz varlık ve tercihli hisse senedi olduğu 

kabul edilirse, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti aşağıdaki genel formülle 

ifade edilebilir. 

AOSM= kd(1-t)Wd+kpWp+ksWs 

Formülde; 

kd = Borçların Maliyeti 

                                                 
104 G. Karaşin, a.g.e., s. 132. 

105 Ö. Akgüç, a.g,e., s. 439. 
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t   = Değerlenmekte Olan İşletme İçin Vergi Oranı 

kd (1-t) = Borçların Vergiden Sonraki Maliyeti 

Wd = Borçların Toplam Sermaye İçindeki Payı 

kp = Tercihli Hisse Senetlerinin Maliyeti 

Wp = Tercihli Hisse Senetlerinin Toplam Sermaye İçindeki Payı 

ks = Öz Varlık Maliyeti 

Ws= Öz Varlığın Toplan Sermaye İçindeki Payı 

AOSM'nin geliştirilmesinde en önemli nokta, kullanılan değerleme 

yöntemi ile tahmin edilen nakit akımlarının uygunluğudur. Serbest nakit 

akımları, işletmenin tüm sermaye sağlayıcıları için varolan nakit miktarının 

vergiden sonraki tutarını ifade ettiğinden, AOSM de tüm sermaye 

kaynaklarının maliyetini, vergiden sonraki haliyle ifade etmelidir. Kullanılan 

SNA nominal değerlerle ifade ediliyorsa, nominal AOSM kullanılmalıdır. 

AOSM'nin hesaplanabilmesi için, tüm sermaye kaynaklarının maliyetlerinin 

hesaplanması gerekir. Bu amaçla, aşağıda borç ve özkaynak maliyetlerinin 

hesaplanması üzerinde durulmuştur. 

 

2.7.3.1. Borç Maliyeti 

Borç maliyeti cari piyasa faiz oranlarına bağlı olarak hesaplanır. 

Borçların maliyeti, faizlerden vergi tasarrufunun çıkarılması ile elde edilir. 

Borç faizlerinin vergi matrahından indirilebilmesi, borç maliyetlerinin bir 

kısmının devlet tararından ödendiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle 
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borçlanmanın maliyeti genellikle faiz oranından daha düşük bir değeri ifade 

etmektedir. 

Borç Maliyeti = Faiz Oranı - Vergi Tasarrufu 

= kd - kdt  

= kd (1-t) 

Borç maliyeti,  işletmenin piyasadan yeni  borç elde etmek  istediğinde, 

ödemek zorunda olduğu faiz oranından hareket eder. Bunun için en iyi 

gösterge, işletmenin kote edilmiş tahvilleri yoksa, işletme için uygun iskonto 

oranı, aynı derecelendirmesine (rating) sahip işletmeler tarafından ödenen 

faiz oranı ile eşleştirilerek belirlenebilir. 

 

2.7.3.2. Öz Kaynak Maliyeti 

Öz kaynak maliyeti, öz kaynakların başka yatırım alanlarına 

yatırılmaması sonucunda vazgeçilen gelir oranını ifade eden fırsat 

maliyetidir106. Özkaynak maliyetinin hesaplanmasında çeşitli yöntemler 

kullanılabilir; 

1. Kar Payı İskonto Modeli: Eğer işletmenin gelecekte sabit bir 

oranda kar dağıtması   bekleniyorsa   ve   bu   kar   payları   sağlıklı   bir   

şekilde   tahmin biliyorsa, işletme hisse senetlerinin fiyatının gelecekte elde 

etmesi gereken kar paylarının ve dönem sonundaki anapara ödemesinin 

                                                 
106 H. Sarıaslan, a.g.e., s. 195. 
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şimdiki değerleri toplamı olduğunu gösteren formülden hareketle, iskonto 

oranı hesaplanabilir; 

 

t

t
n

t k

DE
P

)1(

)(

1 +
=∑

=

 

Formülde; 

P= Hisse Senetlerinin Piyasa Fiyatı 

E(D)n = n. Yılda Beklenen Kar Payı Ödemesi 

k = Sermaye Maliyeti 

 

Bu eşitliğin çözülmesinden k, yani öz varlık maliyeti hesaplanabilir: 

Gelecek yıllarda dağıtılması beklenen kar paylarının sabit bir oranda 

büyümesi bekleniyorsa yukarıda belirtilen eşitlik şu şekilde ifade edilebilir; 

gk

D
P

−
= 1  

Buradan k ; 

g
P

D
k += 1

 

Eğer, belirli bir dönem boyunca, belirli bir getiri elde edilmesi 

bekleniyorsa, hisse senetlerinin fiyatları ve öz varlık maliyeti aşağıda 

belirtildiği gibi hesaplanabilir107; 

                                                 
107 E.F. Bringham, a.g.e., s. 173. 
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getiriBeklenen
gK

D
P _1 +

−
=  

getiriBeklenen
P

D
k _1 +=  

İskonto oranının beklenen kar paylarına bağlı olarak hesaplanmasında 

varolan en büyük sakınca, yöntemin işletmenin sermaye yapısına bağlı 

olarak ortaya çıkan öz varlık yatırım riskini hesaplamaya dahil etmemesi, 

sermaye maliyetinin riskle bağlantısını açıklamamasıdır. Örneğin, sermaye 

yapısında daha fazla borç bulunan dolayısı ile daha fazla riskli olan 

işletmelerde, özvarlık maliyeti daha yüksek olacaktır. 

2. Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM):  Öz varlık 

maliyetinin belirlenmesinde sermaye varlıkları fiyatlama modeli 

kullanıldığında, risk ve getiri arasındaki bağlantı kurulur. Yatırımcının belirli 

bir risk taşıyan öz varlık niteliğindeki bir menkul kıymete yatırım yaparken 

beklediği karlılık, işletme için öz varlık maliyetini oluşturur108. SVFM'ne göre 

öz varlık maliyeti, risksiz getiri ile sistematik risk priminin toplamından oluşur. 

Sistematik risk primi ise, işletmenin sistematik riskini gösteren β katsayısının 

piyasa risk primi ile çarpımından elde edilir. 

ke=rf + [E(rm)-rf] β 

Formülde; 

rf= Risksiz Getiri Oranı 

E(rm) = Beklenen Piyasa Getiri Oranı 

                                                 
108 A. Damodaran, a.g.e., s. 47. 
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E(rm) - rf = Piyasa Risk Primidir. (Yatırımcıların ortalama bir risk 

aldıklarını düşünmeleri durumunda, bu risk karşılığında risksiz faiz oranının 

üzerinde bekledikleri karlılık oranı) 

β = Öz Varlığın Sistematik Riski 

SVFM ile öz varlık maliyetinin bulunmasına risksiz getiri oranı ile 

başlanır. Ortalama bir hisse senedinin risk primi, işletme hisse senetlerinin 

göreli riskini yansıtan β ile çarpılarak ağırlıklandırılır. Her ikisinin toplamı ile, 

öz varlığın maliyetine ulaşılır.  

Bu çerçevede üç faktörün belirlenmesi gereklidir; 

a) Risksiz Oran, 

b) Piyasa Risk Primi ve 

c) Sistematik Risk (β) 

Risksiz oran, ödenme riski taşımayan bir menkul kıymetten veya 

menkul kıymet portföyünden beklenen karlılıktır. Genellikle, devlet tarafından 

ihraç edilen, hazine bonosu, devlet tahvili gibi menkul kıymetlerin karlılık 

oranları, risksiz faiz oranı olarak kabul edilir. İskonto edilecek nakit 

akımlarının zamanı ile uyumlu olabilmesi nedeniyle uzun süreli (10 yıllık) 

devlet tahvilleri tercih edilir. 

Piyasa risk primi, piyasa portföyünden beklenen karlılık oranı ile risksiz 

karlılık oranı arasındaki farktır. Piyasa risk primi; genel ekonomik koşullardaki 

değişkenliğe, piyasalarda (ülkelerde) varolan politik istikrarsızlığa, piyasanın 

yapısına (istikrarlılığı, çeşitlendirmeye olanak sağlayabilmesi, hacmi, vb.) 

bağlıdır.  
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Son olarak da, işletme değerinin bütünsel ekonomi çerçevesindeki 

piyasa hareketliliğine olan duyarlılığını göstermek üzere, sistematik risk primi 

olan β tahmin edilir. β katsayısı, bir hisse senedinin piyasa ile birlikte hareket 

etme eğilimini veya piyasaya göre değişkenliğini gösterir. Genellikle portföy 

kuramında, bir hisse senedinin toplam portföy riskine katkısını gösteren β, 

aynı zamanda hisse senedinin riskinin de bir ölçütünü sunar109. Herhangi bir 

hisse senedinin β katsayısı 1'den büyük ise piyasa portföyündeki %1'lik 

artışa karşılık, bu hisse senedinin getirisinde beklenen artış %1'den büyük 

olacaktır. Piyasadaki gelişmelere karşı duyarlılığı fazla olan bu hisse 

senedinin sistematik riski yüksektir, β katsayısı 1'den küçük olan hisse 

senetlerinin beklenen getirilerindeki artış ve azalışlar, piyasa portföyündeki 

artış ve azalışlardan daha düşük oranda gerçekleşeceğinden bu hisse 

senetlerinin sistematik riskleri düşüktür. 

3. Arbitraj Fiyatlama Modeli (AFM): Bu modelde menkul kıymetten 

beklenen karlılık ile çeşitli risk faktörleri arasında bağlantı kurulur. SVFM'nde 

sadece sistematik riskle ilişkilendirilen bu bağlantı, AFM'nde enflasyon 

oranındaki değişiklikler, tahvil getirilerindeki farklılıklar gibi çeşitli ekonomik 

değişkenlerle ilişkilendirilir:  

Bu modele göre öz varlık maliyeti; 

[ ]fj

k

j

fe RREjrk −+= ∑
=

)(
1

β  

 

                                                 
109 E.F. Bringham, a.g.e, s.125 ; S.P. Pratt, a.g.e., s. 48. 
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Formülde;  

rf= Risksiz Oran  

βj = j Faktörüne Özel β 

E(Rj)-Rf  =  j Risk Faktörünün Her Birimi İçin Risk Primi  

k = Faktörlerin Sayısı. 

Örnek Sanayi ve Ticaret A.B.’ne ait nakit akım tabloları üzerinde 

yapılan uygulamalar ve hesaplamalar sonucunda 20.6 trilyon TL’lik bir değer 

bulunmuştur. Net nakit akımlarının kullanılması sonucunda ise bu değer 45.9 

trilyon TL’dir. 

 

2.8. Ekonomik Katma Değer Yöntemi 

Ekonomik Katma Değer (EKD), işletme değerlemesinde piyasa 

mekanizmasını etkinleştirmeyi hedefleyen yöntemlerden birisidir. Yöntem, 

işletme değerinin belirlenmesi ve performansının değerlendirilmesinde, 

iskonto edilmiş nakit akımlarına dayanan yöntemlerin yeniden düzenlenmesi, 

amaca yönelik hale getirilmesi olarak ele alınabilir. EKD, uzun dönemli 

geliştirilmesi halinde faydalı olabilecek iskonto edilmiş nakit akımlarını, 

işletme performansının yıllık veya daha kısa süreli ölçütlerine dönüştürür. 

EKD, sermayeden elde edilen kazanç oranı ile sermaye maliyeti 

arasındaki farkın, işletme sermayesi ile çarpılması ile elde edilir ve aşağıdaki 

şekilde gösterilebilir; 

EKD = (r - c*) x Sermaye  

Burada; 
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r = Sermayeden Elde Edilen Kazanç Oranı, 

c* = Sermaye Maliyeti 

Sermaye üzerinden elde edilen kazanç oranı olarak gösterdiğimiz r, 

vergiden sonraki net faaliyet karının sermayeye bölünmesi ile elde edilir. 

r = VSNFK / Sermaye 

VSNFK = Satışlar - Faaliyet Harcamaları - Vergiler 

Yukarıda belirttiğimiz formülde r'yi yerine koyarsak; 

EKD = [(VSNFK/ Sermaye) x Sermaye] - (c*x Sermaye)  

EKD = VSNFK – (c* x Sermaye) 

Yukarıdan da görülebileceği gibi EKD, faaliyet karları ile sermaye 

maliyetini birlikte ele alan bir yöntemdir. EKD'in artırılabilmesi; varolan 

sermaye yapısı ile daha fazla faaliyet karı elde edilmesi, yeni sermaye 

kullanımının olması halinde, bu sermayenin elde edilme maliyetinin üzerinde 

kazanç sağlayacak projelerde kullanılması, sermayenin düşük kazanç elde 

edilen alanlarda kullanımının sınırlandırılması veya tamamıyla bu alanlardan 

çekilmesi ile sağlanabilecektir. EKD, yatırılan tüm sermaye üzerinden 

hesaplanabildiği gibi, yatırımlarda kullanılan yeni sermaye tutarının, r-c* farkı 

ile çarpılması ile de hesaplanabilir. Bu şekilde, büyüme sonucunda elde 

edilen EKD'in yıllara göre gelişimini de gösterir. 

İşletmenin, öz varlık sahipleri ve borç verenlerden sağladığı 

sermayeye bir prim ilavesini gerçekleştirip gerçekleştiremediği ise, piyasa 

katma değeri (PKD) ile ölçülür. PKD, Piyasa Kapitalizasyonu - Yatırılan 

Sermaye şeklinde ifade edilebilir. 
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Burada; 

Piyasa Kapitalizasyonu : Öz varlık ve borçların “piyasa” değerinden, 

Yatırılan Sermaye : Öz varlık ve borçların “defter” değerinden oluşur. 

PKD, piyasanın etkin olduğu varsayımından hareket eder ve 

işletmenin sermaye maliyetinin üzerinde kazanç elde etmesinin beklenmesi 

halinde piyasanın pozitif PKD ile, aksi durumda negatif PKD ile reaksiyon 

vereceği kabul edilir. İşletmenin piyasa değerine bir prim ilave edilmesi, yani 

yatırılan sermayeden elde edilecek karın sermaye maliyetinden büyük 

olması, PKD'nin artması ve pozitif bir EKD'nin varlığı anlamına gelmektedir. 

Böylece, gerçek piyasa değerinin maksimize edilmesi ile EKD'nin maksimize 

edilmesi arasında bir paralellik vardır. 

Örnek Sanayi ve Ticaret A.B.’ne ait bilançolar üzerinde yapılan 

uygulamalar ve hesaplamalar sonucunda 26.5 trilyon TL’lik bir değer 

bulunmuştur. 
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SONUÇ 

 

 Birket değerlemesinde kullanılan değerleme yaklaşımları içinde 

değişik değerleme yöntemleri yer almaktadır. Bu çalışmada, değerleme 

yöntemlerine ilişkin açıklamalar, yaklaşımlar ile ilişkilendirilmeksizin, bir bütün 

olarak ele alınmıştır. Yöntemlerin enflasyonist ortamlarda kullanılması 

durumunda ortaya çıkacağı düşünülen engel ve aksaklıklar söz konusu 

çalışma içerisinde ortaya konulmuştur.  

 

Kısaca şirket değerleme yöntemlerinin enflasyon karşısındaki 

durumlarından bahsedilirse; 

 

Kazançların kapitalizasyonu yönteminde enflasyonun etkisi, zımni 

olarak kapitalizasyon oranına yansıtıldığı için enflasyonun açıkça dikkate 

alınmasını gerektirmezken; kazançların iskonto edilmesi yöntemi, gelecek 

kazançların belirlenmesinde kazanç tahminlerinin sabit rakamlarla mı 

enflasyona göre düzenlenmiş rakamlarla mı yapılacağı sorusunu 
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sormaktadır. Burada, tahminlerin hangi rakamlarla yapıldığından çok, iskonto 

oranının seçilen rakamlarla uyumlu olması önem taşımaktadır. İskonto oranı, 

beklenen enflasyon oranı paralelinde oluşturulabilmektedir. Bu nedenle 

enflasyonist ülkelerde bu oranın güvenilirliği tartışılabilir.  

 

İskonto edilmiş kar payı ve kar payı ödeme kapasitesi yönteminde  ise 

tanımlanması gereken iki temel değişken, beklenen kar payları ve iskonto 

oranıdır. Beklenen kar paylarının hesaplanması için kazançlarda beklenen 

büyüme oranı ve kar payı dağıtım oranları hakkında bazı varsayımların 

yapılması gerekmektedir. İskonto oranı ise hisse senedinin riskliliği ile 

tanımlanır. Kar paylarının ve iskonto oranının dönemler itibariyle değişiklikler 

gösterebilmesi (enflasyonda ani değişiklikler gibi) olasılığına bağlı olarak 

model birden fazla aşamalı olarak geliştirilerek sonuca ulaşılmaya 

çalışılmaktadır. 

 

Fazla kazanç yönteminde ortaya çıkan en büyük sakınca, maddi ve 

maddi olmayan varlıklara iki iskonto oranı uygulanmasıdır. Normal 

kapitalizasyon yöntemlerinde bir tek oranın doğru tahmin edilmesinin bile 

değerleme için güçlük oluşturduğu gözönünde bulundurulursa, tahmin 

edilecek kapitalizasyon oranının iki tane olması, yöntemin sağlıklı bir şekilde 

uygulanabilmesini neredeyse olanaksızlaştırmaktadır. Kazançların maddi 

varlıklarla ilişkilendirilebilecek normal kazançlar ve maddi olmayan varlıklarla 

ilişkilendirilebilecek fazla kazançlar olarak ayrılması da yöntemin 
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uygulanabilirliğini sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, fazla kazanç yöntemi 

özellikle küçük işletmelerde kullanılabilecek bir yöntemdir. 

 

Karşılaştırmaya dayanan (katsayıları kullanan) yöntemlerde F/K 

oranının işletme değerlemesinde kullanılması çeşitli sakıncalar taşımaktadır. 

Bunlardan birincisi, piyasa fiyatlarının işletmenin gerçek değerini yansıttığı 

düşüncesine bağlı olarak F/K oranı kullanılarak belirlenecek değerin 

piyasanın algılarını ve sezgilerini yansıtacağı görüşüne dayanır. Piyasa 

mekanizmasının etkin işlemediği enflasyonist ortamlarda ortalama F/K 

oranının veya spekülasyona açık borsalardan elde edilen F/K oranının 

kullanılması ile yapılacak değerleme hatalı olabilecek, işletmeler için düşük 

veya yüksek değerler belirlenebilecektir.  

 

Hisse senedi ve borçları değerleme yöntemi, hata olasılığının az 

olması, doğrudan uygulanabilmesi, menkul kıymetlerin piyasa değerlerinin 

dışında çok az bilgi gerektirmesi, bireysel değerlemecilerin yargıları yerine 

piyasa göstergelerine dayanması gibi nedenlerle tercih edilmektedir. Bu 

yöntem ayrıca, diğer değerleme yöntemleri için, özellikle de karşılaştırmaya 

dayanan yöntemler için bir girdi oluşturmaktadır. Ancak, sadece halka açık 

işletmelere uygulanabilmesi, söz konusu yararlarını sınırlandırmaktadır. 

 

İskonto edilmiş nakit akımı yöntemi ise, paranın zaman değerini 

gözönüne alması ve işletme değerini etkileyen tüm faktörleri hesaplamaya 
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dahil etmesi nedenleriyle, en etkili değer göstergelerinden birisini 

oluşturmaktadır. İşletme değerlemesinde nakit akımı analizine dayanan türev 

yöntemlerin de geliştirilmesi ile giderek daha fazla uygulanan bir yöntem 

haline gelmektedir. Ancak; enflasyonist ülkelerde iskonto oranının 

saptanmasında gelecek yıllara ait nakit akımlarının, enflasyon oranındaki ani 

ve sürekli değişimler nedeniyle tahmin edilmesinde karşılaşılan güçlükler, 

yöntemin uygulanabilirliğini sınırlamaktadır. 

 

Ekonomik katma değer yöntemi, işletme değerlemesinde piyasa 

mekanizmasını etkinleştirmeyi hedefleyen yöntemlerden birisidir. Yöntem, 

işletme değerinin belirlenmesi ve performansının değerlendirilmesinde, 

iskonto edilmiş nakit akımlarına dayanan yöntemlerin yeniden düzenlenmesi, 

amaca yönelik hale getirilmesi olarak ele alınabilir. Yöntemin içerisinde 

kullanılan sermaye maliyeti, enflasyon oranı ile birebir ilişkili olduğundan, 

sermayeden elde edilen kazanç oranı ile oluşan farkın yıldan yıla ya da 

aydan aya dahi çok farklı sonuçlar ortaya çıkarması nedeniyle güvenilirliği 

düşük şirket değerlerine ulaşılmasına neden olacaktır.  

 

Birket değerleme yöntemlerinin karşılaştırması ile, değerleme kavramı 

ve değerlemede kullanılan varsayımlar ortaya konulmuş bulunmaktadır. 

Ancak, anlatılan yöntemler şirket değerlemesinde kesin bir sınır olarak 

belirlenemez. Bunların yanında çeşitli değerleme yöntemleri de sunulabilir. 

Bununla birlikte açıklanan yöntemler, şirket değerlemesinin temelini oluşturur.  
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Değerleme çalışmaları sırasında sürekli olarak ortaya çıkan “iskonto 

oranı”, “kapitalizasyon oranı” ve “nakit akımlarının indirgenmesi” kavramları, 

çalışmanın önemli oranda tahmin yapılmasına dayandığını göstermektedir.  

 

Gelecekte oluşacak herhangi bir değerin bugünkü değerinin bulunması 

amacıyla yapılan indirgeme işlemi, paranın zaman değerinin göz önünde 

bulundurulmasını gerektirmektedir. Bu noktada ortaya çıkan en önemli sorun, 

indirgemede veya gelecekte oluşacak değerin bulunmasında kullanılacak 

katsayının tahmin edilmesidir. Tahmin yapılırken gelecekteki satış, maliyet, 

vb. değerlerin, ekonomide oluşan enflasyon oranı ile ilişkilendirildiği hemen 

her değerleme çalışmasında gözlemlenmektedir. 

 

Enflasyon, şirket değerleme işlemlerini etkileyen risk faktörlerinden 

sadece birisidir. Birketleri değerlerken, enflasyonun iskonto oranı ve nakit 

girişleri üzerindeki etkileri belirlenmelidir. Eğer enflasyon nakit giriş ve 

çıkışlarını aynı oranda etkiliyorsa, indirgenmiş değer hesaplanmasında 

enflasyon oranı kullanılarak enflasyonun etkisi giderilmelidir.  

 

Ancak, doğal olarak sermaye piyasasının gelişmiş olduğu ve enflasyon 

oranının düşük olduğu ülkeler için önemi az olmakla birlikte, enflasyon 

oranının %20 ile %100 oranı arasında değiştiği Türkiye gibi ülkelerde, yıllar 
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itibariyle bu oranları dikkate alarak bir değerleme yapmanın imkansızlığı 

ortadadır. Çünkü, ileriye yönelik olarak yıllar itibariyle enflasyon oranının ne 

olacağını tahmin etmek pek mümkün değildir. Bu oranlara bağlı kalınarak 

enflasyon ve diğer bütün verilerin tahmininin yapılması halinde ise, ortaya 

çıkacak firma değerinin ve hisse senedi fiyatının güvenilirliği son derece az 

olacaktır. 

 

Bu çerçevede, enflasyon oranının yüksek olduğu ülkelerde yapılacak 

değerlemelerde başlıca iki yol izlenebilir. Bunlardan birincisi değerlemenin 

yerel para cinsinden reel olarak yapılması, ikincisi ise geçmiş verilerin ve 

ileriye yönelik tahmini uygulamaların konvertibl bir dövize çevrilerek 

yapılmasıdır. Yapılacak değerlemenin uluslararası düzeyde bir anlam ifade 

etmesi ve kullanılan veriler ve tahminlerde doğruluk ve uygulama bütünlüğü 

sağlanabilmesi açısından, konvertibl bir döviz üzerinden değerlemenin 

yapılmasının daha anlamlı sonuçlara ulaşılmasını sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

Günümüzde değerleme yapan kişi ve kuruluşlar tarafından yerel para 

cinsinin kullanımı giderek azalmaktadır. Uygulamalarda, konvertibl olması 

nedeniyle daha çok USD ve Euro kullanılmaktadır. Değerleme yöntemleri 

olarak ise İskonto Edilmiş Nakit Akımı Yöntemi, Karşılaştırmaya Dayanan 

Yöntemler (Yurtiçi Birket Birleşme/El Değiştirme Çarpanları), Hisse Senedi ve 
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Borçları Değerleme Yöntemleri (Benzer Birket Çarpanları, En Yakın Birket 

Çarpanları) ile Net Aktif Değer Yöntemi kullanılmaktadır. 
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