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ÖNSÖZ 

 

Ġşletmelerdeki değer arayışı yıllar boyu araştırılan bir konudur. Değerin 

tespitine etki eden faktörler ve bu faktörlerin ölçülebilir bir niteliğe sahip olup 

olmaması değer konusunda yeni araştırma alanlarının gelişmesine neden 

olmaktadır. Değer, fayda elde etmeyle ilgili bir kavram olduğundan, 

işletmelerde faydanın karşılığı getiri elde etmektir. 

Getiri sağlama birçok unsura bağlı olmakla birlikte risk-getiri ilişkisi 

birbirlerinden ayrı düşünülmeyecek bir kavram çiftidir. Getiri riske maruz 

kalan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle riskin ölçümü önem taşımaktadır. Risk 

ölçümü konusunda modern niteliğe sahip birçok model geliştirilmiştir. Bu 

modellerden bazıları muhasebe bilgi sitemi içine giren veya girmeyen piyasa 

verilerinden hareket ederken, bazıları ise muhasebe verileri ile riski 

tanımlamayı amaçlamaktadır. Kuşkusuz yapılan her iki çalışma alanı da 

istatistiki temel dayandırılmaktadır. 

Bu çalışmada bir risk ölçütü olan, muhasebe verileri ve finansal açıdan 

elde edilen beta katsayılarının birbiriyle anlamlı ilişkileri dikkate alınarak bir 

karma beta katsayısı modeli kurulmuştur. Modelle elde edilen beta 

katsayılarının kullanılabilirliğinin ölçülmesi amacıyla bir girdi olarak firma 

değerinin ölçümünde kullanılması sağlanmıştır.  

Bu amaçla ĠMKB Taşa ve Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe yer alan 

26 firma üzerine risk ölçümü ve firma değerlemesi çalışması yapılmıştır. 

Firma değerlemesi konusunda bir gelir indirgeme modeli olan özkaynağa 

serbest nakit akımları yöntemi kullanılmıştır. Özellikle spekülatif hareketlere 

açık firmalarda hesaplanan değer-piyasa değeri farkının fazla olduğu 

görülürken, diğer firmaların piyasa değerinin genel olarak hesaplanan 

değerle uyumlu olduğu anlaşılmaktadır.  
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Özkaynağa serbest nakit akımları yöntemi ile elde edilen sonuçlar ile 

piyasa değeri arasındaki ilişki istatistiki olarak test edildiğinde değerler 

arasında fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Sonuçta değer ve risk konusunda tartışılabilecek ve/veya yeni 

çalışmalara açılım sağlayabilecek bir istatistiki uygulama yapılmaya 

çalışılmıştır.  

Bu çalışma bir doktora tez çalışması olup, uzun bir literatür tarama, 

veri toplama ve analiz etme sürecinden sonra oluşmuştur. Bu süreçte 

çalışmalarıma ve hayattaki diğer adımlarıma destek olan, tüm Hocalarıma ve 

aileme ve tez konusunda iyimser tavrıyla motive eden danışmanım Prof. Dr. 

Remzi ÖRTEN’e sonsuz şükranlarımı bildiririm. Ayrıca, tez çalışması 

sırasında teorik açıdan destek veren değerli hocalarım Doç. Dr. Figen ZAĠF, 

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan BAYIRLI ve Yrd. Doç. Dr. Hasan BAL ile istatistiki 

uygulama konusunda destek veren Doç. Dr. Murat ATAN ve Dr. Furkan 

EMĠRMAHMUTOĞLU hocalarıma da samimi teşekkürlerimi belirtmeyi bir 

borç bilirim. 

Salih TORUN 
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GİRİŞ 

Günümüzde işletmelerin önemi; karlılıklarının yanı sıra işletmeyle 

doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olanların işlemeye verdikleri değerle de 

ifade edilmektedir. Bunun en iyi göstergesi, işletmelerin menkul kıymet 

borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerlerinin defter 

değerlerinden farklı olarak gerçekleşmesidir. 

Herhangi bir yatırıma girme kararı alacak olan yatırımcılar için en 

önemli ölçüt; risk ve getiri ilişkisidir. Rasyonel yatırımcılar en az riskle en 

yüksek getiriyi elde etme amacıyla yatırım alternatiflerini değerlendirirler. 

Yatırımın getirisi ve riski yatırımcı için yatırımın değerini tespit etmekte 

kullanacağı en önemli araçlardır.  

Finansal açıdan yatırım bir proje ve varlık üzerine olabileceği gibi bir 

işletmeye ortak olma veya borç verme şeklinde de olabilir.  Bu açıdan 

ekonomik birimlerin yatırım kararları uzun bir karar alma süreci oluşturabilir. 

Çünkü karar alma sürecinde hedeflenen getiriye ulaşabilmek için belirli 

risklerle karşı karşıya kalınacaktır. Bu amaçla yatırımcı riski ölçmek 

isteyecektir. Ancak riski ölçmek belirlilik ortamında mümkün olabilirken, 

belirsizlik ortamında riskin tam olarak ölçülmesi mümkün olamayabilir. Bu 

nedenle yatırımcılar belirsizlik ortamında riski ölçebilmek için bir takım 

istatistiksel metotlar kullanmaktadırlar. 

Bir işletme üzerine ortak olma(hissedar olma) şeklinde yapılacak 

yatırımlarda, yatırımcı ortak için yatırım yapılacak işletmenin hisse 

senetlerinden elde edeceği getiri önemlidir. Ortaklar veya ortak olmayı 

düşünen potansiyel yatırımcılar için firmanın değerini firmanın(yatırımın) 

taşıdığı risk belirlemektedir. Zira finansal açıdan “yüksek risk, yüksek getiri 

sağlamalıdır”. Bu amaçla yatırımcılar risk tercihlerine göre pozisyon alarak 

yatırıma girmeye veya yatırımdan çıkmaya karar vereceklerdir. 
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Firmaların değerleri ve riskleri üzerine işletme içi ve işletme dışından 

birçok unsur etkide bulunmaktadır. Firma değeri ve riskin ölçümü sağlıklı 

temellerle dayandırılmalıdır. Firma değerinin belirlenmesi ve firma riskinin 

ölçülmesinde piyasa verilerinin önemi yanında işletme faaliyetlerinin parasal 

bazda takip edildiği muhasebe bilgi sisteminin sağladığı veriler de en büyük 

etkenler arasındadır. 

Günümüz muhasebe anlayışında özellikle globalleşmenin etkisiyle 

ortak kriterler üretme gereği duyulmaktadır. Bu amaçla Uluslararası 

Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları geliştirilmektedir. Standartlarla 

getirilen düzenlemelere bakıldığında; özellikle tarihi veri ile muhasebe bilgi 

sitemi içine alınan bir parasal işlemin dönemler itibariyle piyasa oluşabilecek 

değerlerden etkilenmesi nedeniyle piyasa verileri ile ilişkisi kurulmaktadır. Bu 

amaçla gerçeğe uygun değer kavramı ortaya atılmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında piyasa verileri muhasebe bilgi sistemi içinde göz 

ardı edilmez. Tam tersi sistem içinde bir girdi olarak kullanılmaya çalışılır. 

Muhasebe bilgi sistemi içinden elde edilen veriler; riskin ölçümü, getirinin 

saptanması ve firma değerinin tespitinde kullanılabilecektir. Bir firmanın 

değeri ve riski ölçülürken geçmiş muhasebe verileri ışığında geleceğe yönelik 

tahminler yapılabilmekte, bu sayede firmaya yatırım yapılıp yapılmayacağı 

konusunda bir bakış açısı getirebilmektedir.  

Bu tez çalışmasında muhasebe verilerinin firma değerini ve riski 

ölçmede yeterliliğinin test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, hem piyasa 

verilerine dayalı risk ölçüm modellerini hem de muhasebe verilerine dayalı 

risk ölçüm modellerini bir arada kullanarak karma bir risk ölçütü elde 

edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bu risk ölçütü ise firma değerinin tespitinde 

bir girdi olarak kullanılacaktır. 

Tez çalışmasının metodolojik yapısına bakıldığında; ilk bölümde 

değer, değerleme kavramı, değerleme yöntemleri, değerleme işleminde 

muhasebe verisinin önemi gibi konular açıklanmıştır. 
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Tezin ikinci bölümünde ise risk konusu detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

Özellikle geleneksel ve modern risk ölçüm modelleri tanıtılacaktır. Ayrıca 

muhasebe verilerine dayalı risk ölçüm modelleri ile geçmişte yapılan 

çalışmalar incelenerek uygulamada kullanılabilen çalışmaların tanıtımı 

yapılacaktır. 

Bu bölümde, özellikle sermaye varlıklarını fiyatlama modelinin getirdiği 

açılımlardan ve istatistik bazlı çalışmaların risk ölçümü konusunda yaptığı 

yeniliklerden bahsedilmiştir. Ancak ister muhasebe verilerine dayalı olsun, 

ister piyasa verilerine dayalı tüm risk ölçüm modellerinin oluşturduğu 

varsayımlar nedeniyle genel uygulanabilirliği konusunda tartışmalar vardır. 

Bu nedenle bu model grupları arasında benzer ve ilişkili olan taraflara vurgu 

yapılmıştır. Muhasebe verilerine dayalı risk ölçüm modelleri konusunda daha 

önce yapılan çalışmalarla elde edilen risk ölçütleri de uygulamada 

kullanılmak amacıyla bu bölümde tanıtılacaktır. 

Üçüncü ve son bölümde ise iki aşamalı bir uygulama yapılacaktır. İlk 

aşamada piyasa ve muhasebe verilerine risk ölçüm modelleri ile karma bir 

risk ölçütü elde edilecektir. Burada anlamlı olan muhasebe betaları ile 

finansal beta arasında bir denklem modeli ile modelin tahmin beta katsayısı 

elde edilecektir. Risk ölçütü olarak elde edilen tahmini beta katsayısı daha 

sonra ikinci aşamada firma değerinin tespitinde bir veri olarak kullanılacaktır. 

Bu çalışmalar İMKB Ulusal Endeksine kote durumda olan ve “Taşa ve 

Toprağa Dayalı Sanayi” sektöründe yer alan 26 firma için yapılacaktır.  

İstatistiki yöntem olarak tez çalışmasına temel olmak üzere daha önce 

yapılan çalışmalar incelenmiş ve bazı ön istatistiki çalışmalar yapılmıştır. 

Model oluşturulurken muhasebe betalarının yanında risk üzerinde etkili 

olabilecek bazı finansal oranlar ve yine risk üzerinde etkili olabilecek tutara 

dayalı bazı mali tablo kalemleri ile finansal beta arasındaki ilişki istatistiki 

olarak incelenmiştir. İstatistik yazılım programları ile yapılan bu incelemede 

finansal oranlara, tutara dayalı mali tablo kalemlerine ve muhasebe 

betalarına; yatay kesit(cross section) analizi ve panel veri analizi yöntemleri 
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uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; finansal beta ile ilişki konusunda 

anlamlılık düzeyi en yüksek çıktığından dolayı tez kapsamında istatistiki 

analiz, panel veri analizi yöntemiyle yapılacaktır.  

Uygulamanın ikinci aşamasında ise söz konusu firmaların değerlemesi 

yapılacaktır. Bu amaçla verileri kullanılabilir hale getirmek için bir hazırlık 

çalışması yapılmıştır. Önceki aşamada risk ölçütü olarak elde edilen beta 

katsayısı da değerleme işleminde veri olarak kullanılacaktır.  

Firma değerlemesi konusunda gelir indirgeme modellerinden 

özkaynağa serbest nakit akımları yöntemi kullanılacaktır. Bu amaçla 

gelecekte oluşacak nakit akımları için projeksiyonlar yapılacaktır.  

Özellikle söz konusu sektörde yer alan 26 firmanın her biri 

değerlenecektir. Bunun için sektörde yer alan istikrarlı firmalardan biri 

üzerinden detaylı olarak firma değerlemesi süreci anlatılacaktır. Daha sonra 

söz konusu sürecin anlatımı tekrarlanmayacak, sadece diğer firmalara 

uygulanacak ve uygulama sonuçları tablolar halinde yansıtılacaktır. 

Uygulama kapsamında yer alan işletmelerin özkaynağa serbest nakit 

akımları yöntemi ile değerlemesi yapıldıktan sonra elde edilen değerle 

piyasada oluşan değer arasındaki ilişki incelenecek, farklılıklar ortaya 

konulacaktır. Çıkan sonuçları kıyaslayabilmek amacıyla işletmelerin Piyasa 

Değeri/Defter Değeri oranları da yeri geldiğinde kullanılacaktır.  

Değerleme çalışmaları sonucunda hesaplanan veriler ile piyasada 

oluşan değerler arasındaki istatistiki ilişkiye de yine son bölümde bakılacaktır. 

Bu amaçla bir hipotez testi yapılacaktır. İstatistiki açıdan ilişkiyi ölçmede 

amaç; hesaplanan değerlerle piyasada oluşan değerler arasında farklılık olup 

olmadığını belirlemektir. İstatistiki test için t-istatistik testi yapılacaktır. 

Uygulanacak t-testi parametrik olmayan niteliğe sahip Wilcoxon işaret testidir. 

Test sonucunda istatistiki olarak hipotezin gerçekleşip gerçekleşmediği 

konusunda bilgi verilecektir.  
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Sonuç kısmında ise hem risk ölçümü konusunda yapılan uygulamadan 

hem de tespit edilen firma değerlerine toplu bir bakışla yorumlar yapılacaktır. 

Ayrıca hesaplanan firma değeri ile piyasa değeri arasında aşırı farklılıklar 

olan ve yakın değerlere sahip olan işletmelerin söz konusu durumlarına da 

değinilecektir. 

 Bu tezle; tez sonunda oluşturulan modelin riski ölçme noktasında 

başarısı ve daha sonra bulunan firma değerinin bir anlam ifade edip etmediği 

konusunda bir kanaat oluşturulması amaçlanmıştır. Bu konuda yapılacak 

yeni çalışmalara fikir vermek, risk ölçümünün ve firma değerinin bu yönüyle 

incelenmesi konusunda farkındalık sağlamak ise tezin hedefleridir.  

 



I. BÖLÜM 

DEĞERLEME, FĠRMA DEĞERĠ VE DEĞERLEME AÇISINDAN MUHASEBE 

VERĠSĠNĠN ÖNEMĠ 

  

Bu bölümde ilk olarak değer ve değerleme kavramları açıklanacak ve 

bu kavramlara ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelerde yer alan 

hükümlere yer verilecektir. Ayrıca değer tespitine ilişkin geliştirilen modeller 

ve değerleme süreci anlatılacaktır. 

 Daha sonra ise değerleme faaliyetinde muhasebe verilerinin yeri ve 

önemine değinilecek, muhasebe verilerinin değerleme süreci içinde nasıl bir 

rol oynadığı açıklanacaktır. 

 1.1. Değer ve Değerleme Kavramı  

Tez çalışmasının konusunun firma değerinin tespiti olması nedeniyle 

firmanın her bir varlık ve borçlarının ölçülmesi anlamındaki muhasebede 

kullanılan değer ve değerleme kavramları ile işletmenin topyekûn değerini 

belirlemede kullanılan değer ve değerleme işlemi bu bölümün konusunu 

oluşturmaktadır. 

1.1.1. Değer Kavramı 

Değer kavramının, Türk Dil Kurumu‟nun sözlüğündeki tanımlarından 

biri; “bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği 

karşılık, kıymet” olarak tanımlanmıştır. Değer niteliği itibariyle belirli bir 

unsura izafe edilen(yüklenen) önem derecesinin karşılığını ifade eder. 

İnsanoğlu önem verdiği varlıkları kendi içinde bir değer hiyerarşisine tabi 

tutar. Bu nedenledir ki her ikisi de doğadan elde edilen bir maden olmasına 

karşın altın ve bakıra farklı değer izafe eder. Günümüzde insanlar için aynı 

ağırlıkta bir altın kase, bakır bir kaseden daha değerlidir. Bu değer 
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farklılığının iktisadi açıdan birçok nedeni olmasına karşın temel neden 

insanların altın madenine daha çok önem izafe etmelerinden 

kaynaklanmasıdır. 

İnsanoğlunun herhangi bir unsura değer atfetmesindeki belirleyici 

unsurlardan biri fayda elde etme arzusundan kaynaklanmaktadır. İktisadi 

açıdan fayda; çeşitli mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama 

özelliğidir. İktisat literatüründe faydanın ölçülebilirliği tartışmalı bir konudur. 

Faydanın ölçülebileceğini savunan kardinalist iktisatçılara karşın faydanın 

ölçülemeyip sadece düzeyinin sıralanabileceğini savunan ordinalist 

iktisatçıların görüşleri tarih boyu süregelmiştir. Günümüzde ordinalist fayda 

teorisinin daha geniş kabul gördüğü görülmektedir. Bu yönüyle bakıldığında 

faydanın belirleyici olduğu değerin ölçümü de tartışmalar doğurmaktadır. 

Uluslararası Değerleme Standartları (UDES) açısından değer; “satın 

alınacak bir mal veya hizmet için alıcılar ve satıcılar arasında oluşturulan fiyat 

ile ilgili ekonomik bir kavramdır.” UDES‟e göre; değer, gerçek bir veri olmayıp 

belirli bir değer tanımına göre belirli bir zamanda mal ve hizmetler için 

ödenmesi muhtemel bir fiyatın bir takdirinden ibarettir. Değerin ekonomik 

anlamdaki kavramı, değerlemenin yapıldığı tarihte malın sahibi veya hizmeti 

alan kişiye tahakkuk eden yararlar hakkında piyasanın görüşünü yansıtır 

(UDES: 4.1). 

1.1.2. Değeri Etkileyen Unsurlar 

 Değerin ölçüm sonuçlarını etkileyen çok sayıda değişken 

bulunmaktadır. Bu değişkenler şunlardır(Bayırlı, 2007: 78): 

 Değerlenen varlığın, hesap kaleminin nitelikleri,  

 Değerlenen varlığın getirilerinin niteliği,   

 Değerleme yapan kişinin algıları, 

 Değerlemenin ne zaman yapıldığı, 

 Değerlemenin yapıldığı yer, 
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 Değerlemede kullanılan yöntem ve 

 Değerlemede kullanılan ölçektir. 

1.1.3. Değerleme Kavramı  

 Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi 

kıymetlerin takdir ve tespiti olarak tanımlanmaktadır(VUK. m. 258). 

Değerleme, “İşletme faaliyetlerine, aktif ve pasiflere anlamlı parasal 

miktarların atanması sürecidir”(Hendriksen, 1977: 263).  Vergi kanunlarının 

bakış açısıyla ise, belirli iktisadi kıymetin belli, bir zamandaki kıymetinin belli 

bir para cinsinden ifade edilmesi işlemidir(Küçük; 2004: 14). Özetle olarak 

değerleme, aktifte varlıklara ve pasifte kaynaklara değer atama sürecidir.  

Değerlemenin amacı, işletmenin belirli bir andaki ekonomik ve mali 

yönden gerçeğe en yakın durumunu tespit etmektir. Envanter sırasında bir 

varlığa değer biçilirken, bilançoda varlıkların hangi değer ile gösterileceği,  o 

varlığın hangi değerinin ölçek olarak alınacağı net değildir. Bu durumun üç 

sebebi vardır(Bayırlı, 2007: 79): 

1- İşletmenin daha önce edindiği varlıkların fiyatları (Maliyet bedeli) 

tarihi olmuştur.  

2-  Bilanço gününde satılmaları durumunda oluşacak değer ise 

tahmini olacaktır.  

3- Bilanço gününde aynı varlığın yerine konması durumunda 

ödenecek değerde tahmine dayalı olacaktır. (Geriye Kazanılabilir 

Değer)  

 1.1.4. Değerleme Ġşleminin Kapsamı 

 Değerleme sonucu bulunan değer kavramı ise aşağıdaki nitelikleri 

taşımaktadır: 
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a)  Değerleme sonucu bulunan değer subjektiftir. Değerleme bir ölçme 

işlemidir. Ölçme ise her hangi alanda olursa olsun subjektif bir 

işlemdir. Vergi yasalarıyla değerleme kavramına objektiflik 

kazandırılmaya çalışılsa da değerleme işlemi özünde subjektif bir 

işlemdir. Varlıkların ve kaynakların değeri ancak tahmin ve takdir 

edilebilir. Tahmin ve takdir ise kişisellik içermektedir. Bu nedenle 

değerleme, birçok şartları göz önünde bulundurmayı gerektiren 

subjektif (göreceli) bir kavramdır. Değerlemenin subjektifliği, 

muhasebe bilgisi kullanıcılarının değerleme yaparken ki amaçlarının 

birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır.   

b)  Değerleme, kar rakamını doğrudan veya dolaylı olarak etkiyen bir 

niteliğe sahiptir. 

c)  Hiçbir zaman mükemmel bir değer bulunamaz fakat amaçlara 

ulaştırıcı en kullanışlı değer bulunabilir.  

d)  Kantitatif modeller kullanılarak hesaplanan değer daha güvenilirdir. 

Ancak değerlemenin sonucunun doğruluğunu daha çok sayısal 

olmasına bağlamak doğru değildir. Değerlemenin kalitesi firma ile 

ilgili yeterli bilginin toplanmış olması ve bu bilgilerin doğru olarak 

yorumlanmasına bağlıdır(Karan, 2004: 337). 

 1.1.5. Değerleme Ölçütleri ve Standartları 

Muhasebe değerlemesinde öncelikle muhasebe kuramında önerilmiş 

bir değerleme ölçü ve yöntemi varsa o kullanılmalıdır. Ancak çoğu zaman 

vergi otoriteleri tarafından vergi amaçlarını ön plana alan değerleme ölçüleri 

de önerilmektedir. Böyle bir durumda muhasebe standartlarının emrettiği 

değerleme ölçüsünün kullanılması ancak vergi etkisinin dikkate alınarak vergi 

ile uyulmama kayıtlarının da yapılması gerekmektedir.  

 Aşağıda öncelikle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, 

Uluslararası Değerleme Standartları açısından değerleme ölçütleri 
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incelenecek daha sonra ülkemizdeki muhasebe çevresinin oluşturan mevzuat 

açısından inceleme yapılacaktır. 

1.2.  Uluslararası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

Açısından Değerleme 

Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları‟nda 

değerleme, “ölçüm” olarak adlandırılmış ve “finansal tablolarda yer alan 

unsurların bilançoda ve gelir tablosunda tahakkuk ettirilecekleri ve 

gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi işlemini ifade eder.” şeklinde 

tanımlanmıştır. Bu işlem uygulanacak ölçüm esasının seçilmesini de içerir 

(IAS Kavramsal Çerçeve 99). 

Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları‟nda ölçüm 

adı altında değerlemeye ilişkin hususları da içeren kavramsal çerçeve 

bölümü, bir standart olmayıp, ilgililerin kullanımı için hazırlanan ve sunulan 

finansal tabloların tabi olacakları usul ve esasları belirleme amacı vardır. 

Kavramsal çerçeve IAS/IFRS açısından değerlemenin tanımını yapmış olup 

bu kapsamda dört adet değer kavramının tanımını yapmıştır.  

Sözü edilen değer kavramları ilerleyen kısımda açıklanacaktır. 

Kavramsal Çerçeve içinde açıklanmayan, ancak Standartların birçoğuna 

hakim olan global anlamda bir değer kavramı vardır ki bu kavram birçok 

işlemin dayanak noktasını oluşturmuştur. Bu kavram, gerçeğe uygun değer 

kavramıdır. 

Gerçeğe uygun değer; karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli 

gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi 

durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. Gerçeğe uygun değerle 

değerlenmesi gereken her finansal tablo kaleminin farklı bir değerleme 

uygulaması vardır.  

Aktif bir piyasası olan bir varlığın alıcısının ödemeye razı olduğu 

piyasa fiyatı aynı zamanda varlığın gerçeğe uygun değerine eşittir. Bazı 
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varlıklar için elde etme tarihinden sonraki değerlemelerde kullanılmak üzere 

referans alınabilecek bir piyasa değeri her zaman mevcuttur. Ancak aktif 

piyasası olmayan varlıklar için elde etme tarihinden sonra değerlemede 

kullanılacak referans bir piyasa değeri olmayabilir. İşte bu durumda piyasa 

değeri ile gerçeğe uygun değer farklılaşır ve gerçeğe uygun değerin 

araştırılması gerekir. Örneğin borsada işlem gören bir hisse senedi için 

gerçeğe uygun değer, söz konusu hisse senedinin o gün itibariyle borsada 

oluşan fiyatı iken başka bir varlıkta farklı bir değer esas alınabilir. 

Standartlar gerçeğe uygun değere özel önem vermekte ve kapsamına 

aldığı bazı standartlarda ilgili finansal tablo kalemlerinin bu değerle finansal 

tablolarda yer almasını istemektedir. Gerçeğe uygun değer birçok standartta 

esas alınmakla birlikte yukarıda belirtildiği üzere Kavramsal Çerçevede 

değerlemeye esas olmak üzere dört adet değer kavramının tanımı 

yapılmıştır. Bu değer kavramları ve bunlara ilişkin tanımlar aşağıdadır: 

 Tarihi maliyet, 

 Cari maliyet, 

 Gerçekleşebilir değer, 

 Bugünkü değer. 

Tarihi Maliyet (Historical Cost): Varlıklar elde edildikleri tarihte 

alımları için ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarları ile veya onlara 

karşılık verilen varlıkların piyasa değerleri ile ölçümlenir. Borçlar borç 

karşılığında elde edilenin tutarı ile gösterilir. İşletmenin normal 

faaliyetlerinden kaynaklanan borçlarda, örneğin, kurumlar vergisinde olduğu 

gibi, borcun kapatılması için gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile 

gösterilir. 

Cari Maliyet (Current Cost): Varlıklar aynı varlığın veya bu varlıkla 

eşdeğer olan bir varlığın alınması için halihazırda gereken nakit veya nakit 

benzerlerinin tutarı ile gösterilirler. Borçlar, yükümlülüğün kapatılması için 

gereken nakit ve nakit benzerlerinin iskonto edilmemiş tutarları ile gösterilir. 
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Gerçekleşebilir Değer (Realisable Value): Varlıklar, işletmenin 

normal faaliyet koşullarında, bir varlığın elden çıkarılması halinde ele 

geçecek olan nakit ve nakit benzerlerinin tutarıdır. Borçlar, işletmenin normal 

faaliyet koşullarında, kapatılmaları için ödenmesi gereken nakit ve nakit 

benzeri değerlerin iskonto edilmemiş tutarları ile gösterilir. 

Bugünkü Değer (Present Value): Varlıklar, işletmenin normal faaliyet 

koşullarında, ileride yaratacakları net nakit girişlerinin bugünkü iskonto 

edilmiş değerleri ile gösterilirler. Borçlar, işletmenin normal faaliyet 

koşullarında, kapatılmaları için ileride ödenmesi gereken net nakit çıkışlarının 

bugünkü iskonto edilmiş değerleri ile gösterilir. 

Yukarıda sayılan değer kavramlarını özel olarak Kavramsal Çerçeve 

içinde açıklayan IAS/IFRS‟lerde bazı standartların içinde başka değer 

kavramlarını da tanımladıkları görülmüştür.   

Net Gerçekleşebilir Değer: Uluslararası Muhasebe Standartlarının 

Kavramsal Çerçevesi içerisinde genel olarak tanımlanan gerçekleşebilir 

değer bağlamında IAS-2: Stoklar Standardı‟nda net gerçekleşebilir değer 

kavramı da tanımlanmıştır. Net gerçekleşebilir değer stokları esas alarak; işin 

normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve 

satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının,  

düşürülmesiyle elde edilen tutar şeklinde ifade edilmiştir. Stoklar, “net 

gerçekleşebilir değerle” “maliyet bedelinden” küçük olanı ile değerlenir. 

Net gerçekleşebilir değer; işletmeye özgü bir değerdir, gerçeğe uygun 

değer ise değildir. Stokların net gerçekleşebilir değeri, stokun gerçeğe uygun 

değerinden satış giderlerinin düşülmesiyle elde edilen tutara eşit olmayabilir  

Net gerçekleşebilir değerin tahmini, hesaplama anında mevcut 

güvenilir kanıtlara göre stokların satılması durumunda elde edilmesi beklenen 

satış tutarları esas alınarak yapılır. Bu tahminler, dönem sonundaki mevcut 

koşullarla uyumlu oldukları ölçüde, dönem sonundan sonra oluşan fiyat ve 
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maliyet dalgalanmalarıyla doğrudan bağlantılı olan olayları da dikkate alır 

(IAS-2, m. 30). 

Net gerçekleşebilir değere ilişkin tahminler yapılırken, ayrıca, stokların 

elde tutulma amacı da dikkate alınır (IAS-2, m. 31). Her finansal tablo dönemi 

itibariyle, net gerçekleşebilir değer yeniden gözden geçirilir (IAS-2, m. 31). 

Kullanım Değeri: Bir varlığın süregelen kullanımından ve ekonomik 

ömrünün sonunda elden çıkarılmasından kaynaklanan tahmini gelecek nakit 

akışlarının bugünkü değeridir. 

Geri Kazanılabilir Tutar: Varlığın gerçeğe uygun değerinden satış 

maliyetlerinin düşülmesi sonucunda bulunan tutar ile kullanım değerinden 

büyük olanıdır. 

Defter Değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer 

düşüklüğü zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutarıdır. 

İşletmeye Özgü Değer: Bir işletmenin bir varlığın devamlı 

kullanımından ve yararlı ömrünün sonunda elden çıkarıldığında elde edilmesi 

beklenen veya bir yükümlülüğün karşılanmasında oluşması beklenen nakit 

akışlarının bugünkü değerini ifade eder. 

Kalıntı Değeri: Bir varlık tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki 

durum ve yaşına ulaştığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi 

beklenen tutardan, elden çıkarmanın tahmini maliyetleri düşülerek ulaşılan 

tahmini tutardır. 

İçsel Değer: IFRS-2: Hisse Bazlı Ödemeler Standardında tanımlanan 

bir kavram olup, karşı tarafın koşullu veya koşulsuz onaylama veya alma 

hakkının olduğu hisse senetleri ile karşı tarafın bu senetler için ödemesi 

gereken veya ödeyeceği fiyat arasındaki farktır. Örneğin gerçeğe uygun 

değeri 20 TL olan bir hisse senedi üzerindeki kullanım fiyatı 15 TL olan bir 

hisse senedi opsiyonunun içsel değeri 5 TL‟dir. 
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IFRS-2‟de, özkaynağa dayalı finansal araçların, malların işletme 

tarafından elde edildiği veya hizmetlerin işletmeye sunulduğu tarihteki içsel 

değerinden ölçüleceği belirtilmiştir (IFRS-2, m 24). 

1.3. Uluslararası Değerleme Standartları Açısından Değerleme 

Globalleşen dünyada çok uluslu şirketlerin varlığı, değerleme 

konusunda da ortak bir dilin ortaya konulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 

amaçla, Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi tarafından Uluslararası 

Değerleme Standartları (UDES) oluşturulmuştur. UDES‟in geliştirilmesi üç 

temel amaç için yapılmaktadır. Bu amaçlar şunlardır: 

 Sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmak, mülkiyetin devri işlemleri ile 

ilgili olarak alınan kredilerin ve ipotek karşılığı verilen kredilerin 

teminat altına alınması için yapılan değerlemelerin güvenilirliği 

ile finansal bilgilendirme raporlarının şeffaflığını sağlamak, 

hukuk davalarını ve vergi sorunlarını çözüme kavuşturarak 

uluslararası mülk piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak,  

 Dünyadaki değerleme uzmanları için yol gösterici olarak 

çalışmak, böylece onların uluslararası mülk piyasalarının 

güvenilir bir değerlemeye olan taleplerini karşılar duruma 

gelmelerini sağlamak, küresel alandaki iş dünyasının finansal 

bilgilendirme raporları konusundaki istemlerini karşılamak ve 

 Yeni kurulan ve sanayileşmeye yeni başlamış ülkelerin 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere değerleme standartları ve finansal 

bilgilendirme raporları sağlamak. 

UDES‟in yapısına bakıldığında esasında gayrimenkul değerlemesine 

ilişkin düzenlemeler içerdiği görülmektedir. Uluslararası Değerleme 

Standartları Komitesi yayımladığı Kılavuz Notları aracılığıyla UDES‟in 

uygulanmasına yönelik açıklamalar yapmaktadır. Komite, Uluslararası 

Değerleme Kılavuz Notu, No.6‟da “Şirket Değerlemesi” başlığı altında firma 

değerlemesine ilişkin açıklamalar yapmıştır. Kılavuz Notu, finansal tablolar ile 
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şirket değerlemelerini kullananların yararı için uluslararası alandaki şirket 

değerlemelerinin tutarlılığını ve kalitesini arttırmak amacıyla uyarlanmıştır  

(UDES Kılavuz Notu No:6, 1.1). 

Kılavuz Notu incelendiğinde firma değerine ilişkin değerleme 

işlemlerinde gayrimenkul değerlemesinde kullanılan bazı değerleme 

yaklaşımlarının kullanılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, gerek UDES ve gerekse 

IAS/IFRS‟ler değerleme konusunda birbirlerine atıfta bulunmaktadır. Bu 

yönüyle bakıldığında, her iki standart seti birbiriyle ilişki halindedir.  

Uluslararası Değerleme Standartlarında, IAS/IFRS‟lerle benzer değer 

kavramları yer almakla birlikte başka değer kavramları da yer almaktadır. Bu 

kavramlardan, pazar değeri kavramı bir değerleme yaklaşımı olarak öne 

çıkmaktadır.  

Pazar Değeri: UDES-1‟de tanımlanan pazar değeri; bir mülkün uygun 

bir pazarlamanın ardından birbirinden bağımsız istekli bir alıcıyla istekli bir 

satıcı arasında herhangi bir zorlama olmaksızın ve tarafların herhangi bir 

ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, bilgili, basiretli ve iyi niyetli bir 

şekilde hareket ettikleri bir anlaşma çerçevesinde değerleme tarihinde el 

değiştirmesi gereken tahmini tutarıdır (UDES-1, 3.1). 

Pazar değerinin gerek tanımına ve gerekse niteliğine bakıldığında 

büyük ölçüde, IAS/IFRS‟ler kapsamında tanımlanan gerçeğe uygun değeri 

nitelediği görülmektedir. 

UDES‟te pazar değeri bir yaklaşım olarak ele alınmış ve değerleme 

işleminde esas olarak kabul edilmiştir. Ancak pazar değeri yaklaşımının 

uygulanamadığı durumlarda kullanılabilecek değerleme yaklaşımları da 

UDES-2‟de belirlenmiştir. UDES-2, içeriğinde birçok değer kavramını 

barındırmaktadır. Bu değer kavramları aşağıda kısaca açıklanmıştır.  

Kullanım Değeri: Kullanım değeri, IAS/IFRS‟de de tanımlanmış bir 

değer kavramıdır. UDES‟e göre, kullanım değeri; belirli bir mülkün, belirli bir 
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kullanıcı için, belirli bir kullanıma yönelik olarak sahip olduğu değer olup, bu 

nedenle de pazar ile ilişkili değildir. Bu değer tipi, mülkün en verimli ve en iyi 

kullanımına veya mülkün satılması halinde elde edilecek parasal değere 

bakılmaksızın, bir parçasını oluşturduğu kuruma yaptığı katkı üzerine 

odaklanmaktadır (UDES-2, 3.1).  

Yatırım Değeri: Bir mülkün belirli bir yatırımcı veya yatırımcılar grubu 

için, belirlenmiş yatırım hedefleri doğrultusunda ifade ettiği değerdir. Bir 

varlığın yatırım değeri, o varlığın pazar değerinden daha fazla veya daha az 

olabilir. Yatırım değeri, özel değer ile ilişkilidir (UDES-2, 3.2). 

Faal İşletme Değeri: Bir işletmenin bir bütün olarak değeridir. Bu 

kavram, faaliyetlerini sürdüren bir kuruluşun her biri tek tek ele alındığında 

pazar değerini oluşturan bileşenler olarak görülmeyen ancak toplam işletme 

değerinin bölümlerini oluşturan unsurların değerlemesini içerir. Bu nedenle, 

faal işletme değeri kavramı, sadece bir işin veya kurumun parçasını oluşturan 

mülklere uygulanabilir (UDES-2, 3.3). 

Sigortalanabilir Değer: Bir mülkün, bir sigorta sözleşmesi veya 

poliçesinde yer alan tanımlar çerçevesindeki değeridir (UDES-2, 3.4). 

Vergi Değeri: Bir mülkün vergi değeri, ilgili yasalarda yer alan 

tanımları esas alan değeridir. Her ne kadar bazı mevzuatlarda pazar değeri, 

değerlemenin esası olarak belirtilse de bu değerin takdiri için kullanılan 

yaklaşımlar, UDES 1‟de tanımlanan pazar değerinden farklı sonuçlara neden 

olabilir. Bu nedenle vergi değeri, aksi açık bir şekilde belirtilmediği müddetçe 

pazar değeri ile uyumlu olarak görülemez (UDES-2, 3.5). Bu açıklamalara 

bakıldığında, UDES‟in vergi değerinin tespiti için Vergi Kanunlarına 

yönlendirdiği görülmektedir. 

Kurtarılabilir Değer: Arazi dışındaki bir varlığın, özel tamirat veya 

uyarlama yaparak kullanmaya devam etmekten çok, içerdiği malzeme için 

elden çıkarılma değeridir. Bu değer, elden çıkarma maliyetlerini içeren brüt 
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veya bu maliyetleri içermeyen net değer olarak verilebilir ve ikinci durumda 

paraya çevrilebilir net değere eşit olabilir (UDES-2, 3.6). 

Tasfiye veya Zorunlu Satış Değeri: Pazar değeri tanımının 

gerektirdiği pazarlama süresine göre çok kısa bir zaman içerisinde bir mülkün 

satışından makul olarak elde edilebilecek tutardır (UDES-2, 3.7). 

Özel Değer: Pazar değerinin üzerinde yer alan olağandışı bir değer 

unsurunu ifade eder. Özel değer, örneğin, bir mülkün bitişiğindeki mülk gibi 

başka bir mülk ile fiziksel, ekonomik veya fonksiyonel ilişkisinden 

kaynaklanabilir. Genelde pazardan ziyade bir mülkün özel bir sahibi veya 

kullanıcısı ya da potansiyel bir sahibi veya kullanıcıyla ilgili olarak yaşanan bir 

değer artışıdır ve bu nedenle de özel değer sadece özel bir çıkarı olan alıcıya 

uygulanabilir. Özel değer, işletme değeri ve yatırım değeri unsurları ile de 

ilişkili olabilir (UDES-2, 3.8). 

Evlilik (Birleştirme) Değeri: Bir mülkteki iki veya daha fazla sayıdaki 

hakkın birleşmesinden kaynaklanan değer artışı olup ve özel değere örnek 

niteliğindedir (UDES-2, 3.8). 

İpotek Teminatlı Kredi Değeri: Değerleme uzmanının, mülkün uzun 

vadede kullanılabilecek özelliklerini, normal ve yerel pazar koşullarını ve 

mülkün mevcut ve uygun alternatif kullanımlarını hesaba katarak gelecekteki 

pazarlanabilirliğini basiretli bir şekilde değerleyip tespit ettiği değerdir (UDES-

2, 3.8). 

El Değiştirme Değeri: Pazar değeri kavramı içinde değerlendirilecek 

bir değer olup; bir varlığın mülkiyetinin kuramsal veya varsayım olarak el 

değiştirdiği bir pazarda kabul edilen değeridir (UDES-2, 6.1). 

UDES‟in uygulanmasına yönelik çıkarılan Uluslararası Değerleme 

Kılavuz Notu No: 6‟da şirket değerlemesi işlemi kapsamında göz önüne 

alınacak başka değer kavramlarına da değinilmiştir. Bu değer kavramları 

aşağıda açıklanmıştır. 
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Defter Değeri: Varlıklarla ilgili olarak, bir varlığın aktifleştirilmiş 

değerinden şirketin muhasebe defterlerinde göründüğü şekliyle birikmiş 

amortismanının, tükenme payının ve itfasının çıkarılmasının ardından kalan 

değerdir (UDES Kılavuz Notu No:6, 3.3.1). 

Kılavuz Notu No:6‟da yer alan defter değerinin bir başka tanımı ise “bir 

şirket/kurum ile ilgili olarak bir şirketin bilançosunda görülen toplam 

aktifleriyle (amortisman, tükenme payı ve itfa çıktıktan sonraki net tutar) 

toplam pasifleri arasındaki fark” olarak yapılmıştır. Defter Değeri, bu durumda 

net defter değeri, net kıymet ve hissedarların özsermayesi ile aynı anlama 

gelir (UDES Kılavuz Notu No:6, 3.3.2). 

Düzeltilmiş Defter Değeri. Bir veya daha fazla sayıda aktif veya pasif 

tutarının bildirilen defter tutarlarına ilave edilmesi veya bu tutarlardan 

silinmesi veya değiştirilmesi durumunda ortaya çıkan defter değeridir (UDES 

Kılavuz Notu No:6, 3.1). 

Yerine Koyma Maliyeti: Değerlemesi yapılan varlığa en yakın 

eşdeğer faydayı sağlayan benzer bir varlığın mevcut maliyetidir (UDES 

Kılavuz Notu No:6, 3.36). 

Şirket değerlemeleri, genellikle finansal tabloların oluşturulmasına 

veya yeniden ilan edilmesine yardımcı olmak amacıyla muhtelif varlıkların 

doğru bir şekilde konumlandırmalarını sağlamaya yönelik olarak 

kullanılmaktadır. Bu çerçevede, şirket değerleme uzmanları, değişmekte olan 

fiyatların etkisini yansıtacağı düşüncesiyle Muhasebe Standartları‟na uygun 

hareket etmek amacıyla bir şirketin bilançosunun tüm bileşenlerinin pazar 

değerini çalışmalarına yansıtırlar (UDES Kılavuz Notu No:6, 4.1). 

UDES Kılavuz Notu No:6‟da firma değerlemesi kapsamında, 

UDES‟lerin IAS/IFRS‟lerle ilişkisini ayrı bir başlık halinde açıklamıştır. Bu 

kılavuzda UDES‟lerin IAS/IFRS‟leri esas aldığı ve mali tabloların 
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hazırlanmasında UDES‟lerin yardımcı görev üstlendiği görülmekte ve buna 

yönelik açıklamalarda bulunulmaktadır. 

UDES kapsamında “Mülkiyet Türleri” başlığı altında mülkiyetler 

tanımlanırken şirket değerlemelerinin sık sık bir şirketin çeşitli varlıklarının 

kullanım değerini belirlemek ve yansıtmak için yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca, 

şirket değerlemelerinin aynı zamanda şirketteki duran varlıkların eskime 

derecesinin takdirine temel oluşturmak için de yapılabildiği de belirtilmiştir 

(UDES Mülkiyet Türleri, 4.5.2). 

Buna göre; şirket değerlemeleri, şirketin pazar değerine 

dayandırılabilir. Bir şirketin pazar değeri mutlaka o şirketin kullanım değerine 

eşit olmayabilir. Finansal raporlama amacıyla yapılan değerlemelerde pazar 

değerine eşit veya eşit olmayan makul değerin (gerçeğe uygun değer) tespit 

edilmesi istenir. Bu durumda değerleme uzmanı değerin pazar değeri ve 

makul değer tanımlarını karşılayıp karşılamadığını belirtmelidir. İşletmenin 

sürekliliği varsayımı ile yapılan şirket değerlemeleri genellikle kullanım 

değerine dayandırılır. Finansal raporlama açısından bakıldığında IAS-36‟ya 

göre, kullanım değerinin değerleme uygulamasındaki genel kullanımından 

farklı özel bir anlamı bulunmaktadır (UDES Mülkiyet Türleri, 4.6).  

UDES‟e göre, şirket değerlemelerinde üç yaklaşım uygulanır. 

Değerleme uzmanı bu yaklaşımlardan iki veya daha fazlası ile bunlara bağlı 

metotlardan elde edilen göstergeler arasındaki uyumu/mutakabatı sağlar.   

UDES‟e göre; pazara dayalı değerleme yaklaşımları aşağıdakileri 

içermektedir: 

a) Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı: Bu karşılaştırmalı yaklaşım benzer 

veya ikame mülklerin satışını ve ilgili piyasa verilerini dikkate alır ve 

karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değer takdiri yapar. Genel olarak 

değerlemesi yapılan bir mülk, açık piyasada gerçekleştirilen benzer mülklerin 
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satışlarıyla karşılaştırılır. İstenen fiyatlar ve verilen teklifler de dikkate 

alınabilir  (UDES, 9.2.1.1.) 

b) Gelir İndirgeme Yaklaşımı: Bu karşılaştırmalı yaklaşım değerlemesi 

yapılan mülke ait gelir ve harcama verilerini dikkate alır ve indirgeme yöntemi 

ile değer tahmini yapar. İndirgeme, gelir tutarını değer tahminine çeviren gelir 

(genellikle net gelir rakamı) ve tanımlanan değer tipi ile ilişkilidir. Bu işlem, 

hasıla veya iskonto oranı ya da her ikisini de dikkate alır. Genel olarak ikame 

prensibi, belli bir risk seviyesinde en yüksek yatırım getirisini sağlayan gelir 

akışının bizi en olası değer rakamına götüreceğini söyler (UDES, 9.2.1.2.).   

c) Maliyet Yaklaşımı: Bu mukayeseli yaklaşım belirli bir mülkün satın 

alınması yerine kişinin ya o mülkün tıpatıp aynısını veya aynı yararı 

sağlayacak başka bir mülkü inşa edebileceği olasılığını dikkate alır. 

Gayrimenkul bağlamında, insanların zaman darlığı, çeşitli olumsuzluklar ve 

riskler olmadıkça, eşdeğer arazi ve alternatif bina inşa etmek yerine benzer 

bir mülk için daha fazla ödeme yapmaları normalde savunulur bir durum 

değildir. Uygulamada yaklaşım, yapılacak değer tahmininde yenisinin maliyeti 

değerlemesi yapılan gayrimenkul için ödenebilecek olası fiyatı aşırı ölçüde 

aştığı durumlarda eski ve daha az fonksiyonel mülkler için amortismanı da 

içerir (UDES, 9.2.1.3.).  

 1.4. Vergi Kanunları Açısından Değerleme 

 Aşağıda ülkemizde uygulanan muhasebe çevresinin en temel taşını 

oluşturan vergi kanunları açısından değerleme incelenecektir.    

Vergi Kanunları açısından değerlemede temel amaç, verginin 

üzerinden hesaplanacağı değer olan vergi matrahının tespit edilmesidir. Bu 

amaçla VUK‟un 258. maddesinde değerleme, “vergi matrahlarının 

hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir” şeklinde 

tanımlanmıştır. 
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Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve 

zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulur (VUK m. 259). Temel olarak 

değerleme işleminin yapılacağı dönem hesap döneminin sonu kabul edilmiş, 

hesap dönemi sonunda bilanço veya işletme hesabı özeti çıkarılması 

istenmiş, sözü edilen finansal tabloların oluşturulmasında kullanılacak 

değerlerin değerleme ölçütlerine göre tespit edileceği belirtilmiştir. 

Değerlemede, iktisadi kıymetlerden her biri tek başına dikkate alınacaktır.  

VUK açısından değerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, 

Kanun‟ca belirlenen sekiz değerleme ölçütüne göre yapılacaktır. Bu 

değerleme ölçütleri ve tanımları aşağıda verilmiştir: 

a) Maliyet bedeli, 

b) Borsa rayici, 

c) Tasarruf değeri, 

d) Mukayyet değer, 

e) İtibari değer (Nominal bedel), 

f) Vergi değeri, 

g) Rayiç bedel, 

h) Emsal bedeli ve ücreti. 

a) Maliyet Bedeli: İktisadi bir kıymetin elde edilmesi veya değerinin 

artırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunlara bağlı bilumum giderlerin 

toplamını ifade eder (VUK m. 262). 

b) Borsa Rayici: Gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, 

gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden 
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önceki son işlem gününde borsadaki işlemlerin ortalama değerlerini ifade 

eder (VUK m. 263). 

c) Tasarruf Değeri: Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi 

için arz ettiği gerçek değerdir (VUK m. 264). 

d) Mukayyet (Kayıtlı) Değer: Bir iktisadi kıymetin muhasebe 

kayıtlarında gösterilen hesap değeridir (VUK m. 265). 

e) İtibari (Nominal) Değer: Her tür senetlerle hisse senedi ve 

tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir (VUK m. 266). 

f) Vergi Değeri: Bina ve arazinin Emlâk Vergisi Kanununun 29. 

maddesine göre tespit edilen değeridir (VUK m. 268). Vergi değeri; bina, arsa 

ve araziler üzerinden alınacak emlak vergisinin tespitinde matrah olarak esas 

alınacak değerdir. Emlak Vergisi Kanunu‟nun 29. maddesine göre bu değer; 

arazi ve arsalar için takdir komisyonlarınca belirlenecek arazi birim değerine, 

binalar için ise Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‟nın 

ortaklaşa belirlenecek bina metrekare normal inşaat maliyetlerine göre tespit 

edilmektedir. Vergi değeri her arsa, arazi ve binanın cinsi ve konumuna göre 

ayrı ayrı tespit edilir. Vergi değerinin tespitine yönelik bu uygulama, 5 yılda bir 

yapılır. Bu 5 yıllık süreç içinde yer alan yıllarda ise tespit edilen vergi 

değerleri her yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılarak ilgili 

yılın vergi değeri tespit edilir. 

g) Rayiç Bedel: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal 

alım satım değeridir (VUK mük. m. 266). 

h) Emsal Bedeli: Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut 

doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması 

halinde emsaline göre sahip olacağı değerdir (VUK m. 267). 



23 
 

VUK‟a göre emsal bedelin hesaplanmasında sırasıyla üç yöntem 

uygulanır. Bu yöntemler ortalama maliyet yöntemi, maliyet bedeli esası ve 

takdir esasıdır. 

Birinci sırada uygulanacak olan ortalama maliyet yönteminde; aynı 

cins ve türdeki malların değerlemenin yapılacağı ayda dahil olmak üzere 

geçmiş 3 ayda yapılan satışların ortalama satış fiyatı tespit edilir. Bu 

yöntemin uygulanabilmesi için ortalamaya katılacak aylık satış miktarının 

değerlemesi yapılacak mal miktarına nazaran % 25‟ten az olmaması gerekir. 

Aksi takdirde bu yöntem uygulanmaz ikinci sıradaki yöntemin uygulamasına 

geçilir. 

İkinci sıradaki yöntem maliyet bedeli esası olup, değerlemesi 

yapılacak malın maliyet bedeli biliniyorsa; bu maliyet bedeline toptan 

satışlarda % 5, perakende satışlarda % 10 ilave edilerek emsal bedel tespit 

edilir. 

Eğer sırayla bu iki yöntem uygulanamıyorsa bu durumda emsal bedel 

ilgililerin müracaatı ile takdir komisyonunca tespit edilir. 

Vergi Kanunlarına göre yukarıda sözü edilen değer kavramlarıyla 

değerlenecek varlık ve kaynak unsurları VUK‟un ilgili maddelerinde ayrı ayrı 

belirtilmiştir.  

Aşağıda yer alan Tablo 1.1.‟de hangi varlık ve kaynak unsurunun 

hangi değerle mali tablolara alınacağı kısaca özetlenmiştir. 

Tablo 1.1.: Değerlemeye Tabi Varlık ve Kaynaklara Ait Ölçütler 

Değerleme Ölçütü Değerlemeye Tabi Varlık ve Kaynaklar 

Maliyet Bedeli Gayrimenkuller, tesis ve makinalar, gemi ve 
taşıtlar, maddi olmayan duran varlıklar, kuruluş ve 
örgütlenme giderleri, peştemallıklar, aktif ve pasif 
geçici hesaplar, inşa ve imal giderleri, demirbaşlar, 
emtialar, zirai mahsuller, hayvanlar, hisse senetleri 
ve VUK‟ta belirtilen bazı menkul kıymet yatırım 
fonları, borsa rayici olmayan menkul kıymetler, vd. 
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Borsa Rayici Yabancı paralar, hisse senetleri ve VUK‟ta 
belirtilen bazı menkul kıymet yatırım fonları, 
dışında borsası olan diğer menkul kıymetler  

Tasarruf Değeri Vadesi gelmemiş senetli alacak ve borçlar 

Mukayyet Değer Alacaklar, borçlar, karşılıklar 

İtibari Değer Kasa mevcudu, tahviller 

Vergi Değeri Arazi ve binalar 

Rayiç Bedel Belirli bir borsası olmayan varlıklar 

Emsal Bedeli ve Ücreti Emtia ve imal edilen emtiada bilanço günü 
itibariyle satış bedeli maliyet bedelinden % 10 ve 
daha fazla değer düşüklüğü gösterenler, kıymeti 
düşen mallar, ticari sermayeye dahil servetler, vd. 

  

1.5. Yeni Türk Ticaret Kanununda Değerleme 

TBMM Genel Kurulu‟nda 13.01.2011 tarihinde kabul edilen 6102 Sayılı 

Yeni Türk Ticaret Kanunu finansal tabloların değerlenmesine ilişkin 

düzenlemeler getirmiştir. Söz konusu Kanun‟un 78. maddesinde değerleme 

ilkelerine ilişkin genel bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre; 

finansal tablolarda yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak aşağıdaki 

değerleme ilkeleri sayılmıştır:  

 Bir önceki dönemin kapanış bilançosundaki değerler ile faaliyet 

döneminin açılış bilançosundaki değerler birbirinin aynı 

olmalıdır. 

 Fiili veya hukuki duruma aykırı olmadıkça, değerlemelerde 

işletme faaliyetinin sürekliliğinden hareket edilir. 

 Bilanço kapanış gününde, varlıklar ve borçlar teker teker 

değerlendirilir. 

 Değerleme ihtiyatla yapılmalıdır; özellikle de bilanço gününe 

kadar doğmuş bulunan bütün muhtemel riskler ve zararlar, 

bunlar bilanço günü ile yılsonu finansal tablolarının düzenlenme 

tarihi arasında öğrenilmiş olsalar bile, dikkate alınır; kazançlar 

bilanço günü itibarıyla gerçekleşmişlerse hesaba katılır. 
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Değerlemeye ilişkin olumlu ve olumsuz farkların dönem 

sonuçlarıyla ilişkilendirilmesinde Türkiye Muhasebe 

Standartlarındaki esaslara uyulur. 

 Faaliyet yılının gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine 

bakılmaksızın yılsonu finansal tablolarına alınırlar. 

 Önceki yılsonu finansal tablolarında uygulanmış bulunan 

yöntemler korunur. 

Kanun, söz konusu maddede değerleme ilkelerinin yukarıda 

sayılanlarla sınırlı olmadığını ve sözü edilen ilkelerin belirlenmesinde Türkiye 

Muhasebe Standartlarında(TMS) öngörülen ilkelerin de dikkate alındığını 

belirtmiştir. Ancak Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen hâllerde ve 

istisnai durumlarda yukarıda sayılan ilkelerden ayrılınabileceği belirtilmiştir.  

Görüldüğü üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK.) finansal tabloların 

değerlenmesi konusunda TMS referans almaktadır. Bu yönüyle, Yeni TTK 

açısından TMS kapsamında açıklanan değer kavramlarına ve değerleme 

ilkelerine önem atfedilmektedir. 

Diğer yandan, Yeni TTK‟de varlıkların değerlenmesiyle ilgili olarak; 

“duran ve dönen varlıklar Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca bu 

standartlarda gösterilen ölçülere göre değerleneceği belirtilmiştir. Yine aynı 

şekilde borçların ve diğer finansal tablo kalemlerinin değerlemesiyle ilgili 

olarak da aynı standartların uygulanacağı belirtilmiştir (TTK. m. 79).  

Kanun, değerleme anında varlıkların iktisap ve üretim değerlerinin 

belirlenmesi, tanımları, kapsamları, uygulanacak kalemlerin gösterilmesi ve 

değerde yapılacak değişikliklerin de Türkiye Muhasebe Standartlarına tabi 

olduğunu belirtmiştir (TTK. m. 80). 

Ayrıca, Kanun‟da şartların gerçekleşmesi hâlinde değerleme 

işlemlerinde Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen değerlemeyi 

basitleştirici yöntemlerin de uygulanabileceği belirtilmiştir (TTK. m. 81).  
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1.6. Firma Değerinin Ölçümünde Kullanılan Modeller 

Firma değerlemesinde kullanılan çeşitli modeller bulunmaktadır. Bu 

modeller aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: 

 Pazar(Piyasa) Değeri Yaklaşımını Esas Alan Modeller, 

 Varlık Yaklaşımını Esas Alan Modeller, 

 Gelir İndirgeme Yaklaşımını Esas Alan Modeller. 

 

Tablo 1.2.: Firma Değeri Ölçümünde Kullanılan Modeller 

Pazar Değeri Yaklaşımını 
Esas Alan Modeller 

Varlık Yaklaşımını 
Esas Alan Modeller 

Gelir Ġndirgeme Yaklaşımını 
Esas Alan Modeller 

a) Fiyat-Kazanç Oranı 
a) Defter(Muhasebe) 
Değeri 

a) Firmaya Serbest Nakit 
Akışları(FCFF) Modeli   

   
             

             
 Oranı b) Tasfiye Değeri 

b) Özsermayeye Serbest 
Nakit Akışları(FCFE) Modeli   

   
             

                    
 Oranı 

(Tobin Q Oranı) 
c) Net Aktif Değeri 

c) Ekonomik Katma Değer 
(EVA) Modeli  

   
             

   ış   
 Oranı  

d) Artık (Anormal) Kazanç 
Modeli  

 

Tablo 1.2.‟de sınıflandırılan bu modeller aşağıda tanıtılacaktır. 

1.6.1. Pazar(Piyasa) Değeri Yaklaşımını Esas Alan Modeller 

Firma değerlemesinde pazar değeri yaklaşımı; temelde değerleme 

konusu işletmeyi, piyasada satılmış benzer nitelikteki işletmelerle, işletme 

mülkiyet haklarıyla ve menkul kıymetlerle karşılaştırmayı esas almaktadır. 

Pazar değeri yaklaşımının uygulanmasında Uluslararası Değerleme 

Standartları‟nda benzer nitelikteki işletmelerle yapılan karşılaştırmaların 

makul bir esası olması gerektiği belirtilir. Piyasa değeri yaklaşımını esas alan 

değerleme yöntemleri; genelde fiyatların çeşitli gelir veya net varlık 

değerlerine bölünmesiyle oluşan değerleme oranlarını hesaplamaktadır. 
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Değerleme işinde hesaplanacak söz konusu oranlar, işletmenin değeri 

hakkında anlamlı bilgiler sağlamalıdır. Bu oranlarda kullanılan fiyat verileri, 

değerleme tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Seçilen oranlar, benzer nitelikteki 

işletmelerin ve değerleme konusu işletmelerin riskleri ve beklentilerindeki 

farklılıklar ele alındığında uygun nitelikte olmalıdır (UDES Kılavuz Notu No:6, 

5.14.1.4.). 

Pazar değeri yaklaşımında kullanılan veri kaynakları arasında en sık 

kullanılan üçü, benzer nitelikteki şirketlerin mülkiyet haklarının alınıp satıldığı 

halka açık hisse senedi piyasaları, şirketlerin blok satışının yapıldığı piyasalar 

ve değerleme konusu şirketin mülkiyetine yönelik daha önceden 

gerçekleştirilmiş işlemlerdir (UDES Kılavuz Notu No:6, 5.14.1.2.).  

Pazar değeri yaklaşımında, benzer nitelikteki işletmelerle yapılan 

karşılaştırmaların makul bir esası olmalıdır. Bu benzer nitelikteki şirketler, 

değerleme konusu şirket ile aynı sektörde veya aynı ekonomik değişkenlere 

bağlı olan bir sektörde olmalıdır. Bu karşılaştırma anlamlı bir şekilde 

gerçekleştirilmeli ve yanıltıcı olmamalıdır (UDES Kılavuz Notu No:6, 

5.14.1.3). 

Değerlemenin bağımsızlığını ve güvenilirliğini tesis etmek için benzer 

şirketlerde derinlemesine ve tarafsız bir araştırma yapılmalıdır. Bu 

araştırmada benzer şirketlerin seçimi için kullanılan basit ve objektif kriterler 

yer almalıdır. Benzer şirketler ile değerleme konusu şirket arasındaki nitel ve 

nicel farklılıklar ile benzerliklerin karşılaştırmalı analizi yapılmalıdır (UDES 

Kılavuz Notu No:6, 5.14.1.3). 

Pazar değeri yaklaşımının uygulanması aşağıdaki aşamalarda 

gerçekleşir: 

1)  Verileri esas alınacak benzer işletme veya işletme grubunun 

belirlenmesi: Verileri esas alınacak işletmenin veya işletme 

grubunun, değerlemesi yapılacak işletme ile aynı veya benzer 
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özelliklere sahip olması ön koşuldur.  Çoğu zaman aynı işletmenin 

bulunması mümkün değildir. Bu nedenle benzer işletme verileri 

esas alınır. Benzer işletmelerin verilerinde de çeşitli değişiklikler 

yapmak zorunlu hale gelebilir.  

2)  Değerlemede kullanılacak finansal oranın hesaplanması: Emsal 

alınan işletmenin piyasa değeri ile kıyaslanacak kalem birbirine 

bölünerek emsal işletmenin finansal oranı hesaplanır. Piyasa 

değeri ile kıyaslanacak kalem, değerlenecek işletmede de tespit 

edilebilen ve işletmenin faaliyetlerinin bir göstergesi olan 

kalemlerdir. Birden çok işletmenin emsal alınması durumunda 

ortalama oranlar esas alınır.  

3)  Bulunan oranın, değerleme yapılacak işletmeye uygulanması: 

Emsal işletmenin ilgili kalemi ile piyasa değeri arasında saptanan 

ilişkinin, değerlenecek işletmede de geçerli olacağı varsayımı ile, 

bu işletmenin, hesaplamada baz alınan kalemine ilgili oran 

uygulanarak piyasa değeri saptanır (Karapınar, Zaif, 2009: 239). 

Piyasa değeri yaklaşımında bir varlığın değeri, piyasa tarafından 

değerlenmiş benzer veya karşılaştırılabilir varlıkların değeri ile kıyaslanır. 

Bunun için öncelikle karşılaştırılabilir varlığın belirlenmesi ve bu varlığın 

piyasa değerine ilişkin bilgi edinilmesi gerekmektedir. Daha sonra bu piyasa 

değerleri standart değerlere dönüştürülür. Standart hale getirme işlevleri de 

fiyat çarpanlarını yaratır. Bundan sonra, değerlemesi yapılmakta olan varlığın 

çarpanı veya standardize edilmiş değeri, karşılaştırılacak varlığın standart 

değeri ile kıyaslanır. Bu kıyaslama sırasında, çarpanı etkileyebilecek firmalar 

arası farklılıklar dikkate alınır (Chambers, 2005: 179). 

Çarpanların dayandığı temel unsur; değerin, gelecekteki nakit 

akımlarını artırıcı etkide bulunurken, risk üzerinde azaltıcı etkide 

bulunmasıdır. Çarpanlar değerlerin özünü oluşturur. Bu nedenle çarpanların 

performansı belirlenirken iki ölçü dikkate alınır. Bunlardan biri değerin 
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gelecekteki karlılığın yansımasını göstermesi, diğeri ise birbirine benzeyen 

firmalar arasında seçilen karşılaştırılabilir. Firmaların büyüme ve risk gibi 

önemli değer özellikleriyle değerlenmesidir (Chambers, 2005: 179).  

Değerleme konusu işletmede birden fazla değerleme katsayısı seçilip 

uygulanabileceğinden birçok değer göstergesi ortaya çıkabilir. Bu açıdan 

bakıldığında pazar değeri yaklaşımında farklı değer oranları elde edilebilir ve 

oranlar farklı değerlerde sonuçlar verebilir.  

Literatürde pazar değeri yaklaşımı temelinde oluşturulan bir takım 

değerleme modelleri vardır. Bu değerleme modellerinden bazıları aşağıda 

açıklanacaktır. 

1.6.1.1 Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı 

Fiyat kazanç oranı; bir hisse senedinin fiyatının bir hisse senedine 

düşen kar payı tutarına bölünmesi suretiyle hesaplanır.  

           ç     ı  
                  ı

        şı      
 

Fiyat/Kazanç oranı; hisse senedi fiyatı ile işletmenin kazanma gücünü 

karşılaştırır. Hisse başına kar tutarı arttıkça, piyasa değeri de artacak ve 

dolayısıyla oran değişmeyecektir(Karapınar, Zaif, 2009: 242). 

Fiyat/Kazanç oranının hesaplanmasında kullanılan “hisse başına 

kazanç” kavramı farklı şekillerde ele alınabilmektedir. Uygulamada, 

Fiyat/Kazanç oranı; cari hisse başına kazanç, forward(gelecekteki) hisse 

başına kazanç, seyreltilmiş(fully diluted) hisse başına kazanç ya da 

takibeden(trailing) hisse başına kazanç değerleri kullanılarak 

hesaplanabilmektedir(Küçükkaplan, 2008: 36).  

Fiyat/Kazanç oranını, büyük ölçüde karlardaki istikrar ve temettü 

dağıtım oranındaki değişiklikler etkiler. Kar tutarı esas alındığı için karın 
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oluşma aşamasındaki değerleme ilkeleri önem kazanır. Karşılaştırma 

yapılacak işletmelerin aynı değerleme ilkelerini kullanmış olmalarına dikkat 

edilmelidir (Karapınar, Zaif, 2009: 242). 

Fiyat/Kazanç oranı katsayıları, hisse senedi değerlemesinde piyasa 

analistleri tarafından en yaygın olarak kullanılan katsayılardır. Bunun nedeni 

hesaplanmasındaki basitlik ve borsa bültenlerinde günlük yayınlanmasıdır. 

F/K katsayısı karların çok düşük olduğunda veya zarar gerçekleştiğinde 

geçerliliğini yitirmektedir. Firmanın düşük tutarda kar etmesi durumunda F/K 

katsayısı çok yüksek olarak hesaplanmaktadır. Zarar edilmesi durumunda ise 

negatif olarak hesaplanmaktadır(Bal, 2008: 56).  

1.6.1.2. Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) Oranı 

Piyasa değeri/Defter değeri oranı, işletmenin piyasa değerinin 

muhasebe verilerine göre tespit edilen özkaynaklarının değerine 

bölünmesiyle hesaplanır.  

              
             

             
    

Piyasa değeri, borsa değeri olabileceği gibi bugünkü değere dayalı 

yöntemlere göre tespit edilmiş değerde olabilir. Çoğunlukla piyasa değeri 

olarak borsa değeri esas alınmaktadır. Piyasanın etkinlik düzeyi, piyasa 

değerini doğrudan etkileyen bir etmen olmaktadır. Yöntemin 

uygulanmasında, mutlaka piyasa etkinliğinin göz önünde bulundurulması 

gereklidir (Karapınar, Zaif, 2009: 242). 

Bu katsayının yatırımcılar tarafından tercih edilmesinin nedeni, 

firmanın piyasa değerinin bilançodaki defter değerinin ne kadar altında veya 

üstünde olduğuna bakarak ve sektördeki diğer firmalarla karşılaştırarak hisse 

senedi fiyatının aşırı değerlendiği ya da ucuz kaldığı konusunda, nakit 
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akımlarını hesaplamak gibi detaylı bir araştırmaya gerek kalmaksızın hemen 

bir önyargıya sahip olmalarına imkan tanımasıdır (Üreten, Ercan, 2000: 132). 

Menkul kıymet piyasalarında yapılan işlemler spekülatif değerlerin 

oluşmasına neden olmaktadır. Piyasada oluşan değer yatırımcıların piyasa 

koşullarında söz konusu yatırım aracına atfettikleri değeri karşılamaktadır. Bu 

yönüyle bakıldığında defter değeri ile piyasa değeri arasındaki fark spekülatif 

değer farkı olarak da ifade edilebilmektedir. Aksi takdirde piyasa değerinin 

dikkate alınmaması durumunda bütün yatırım araçları defter değeri ile 

ölçülmek zorunda olabilirdi. Bu durum ise yatırım araçlarının 

karşılaştırılabilirliği konusunda tereddütler oluşturabilirdi. 

Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) katsayısına göre yapılacak 

değerlemede diğer bir önemli husus ise firmalar arasındaki muhasebe 

uygulamaları ve temettü dağıtım politikaları farklılıklarıdır. Benzer firmalar 

olmakla birlikte, muhasebe uygulamalarındaki farklılıklar firmaların özkaynak 

tutarlarının önemli ölçüde farklılaşmasına yol açabilmektedir (Üreten, Ercan, 

2000: 132). 

1.6.1.3. Piyasa Değeri/Yeniden Tesis Değeri Oranı (Tobin Q Oranı) 

Piyasa değeri/Yeniden tesis değeri oranı; işletmenin piyasa değerinin 

söz konusu işletmenin yeniden tesis edilmesi durumunda katlanılması 

gereken maliyete bölünmesiyle hesaplanır.  

                
              

                     
 

Oran, iktisatçı James Tobin tarafından geliştirilmiş olup Tobin Q oranı 

olarak da adlandırılmaktadır. James Tobin‟in geliştirdiği “Q teorisi” iktisadi 

literatürde oldukça geniş uygulama alanına sahiptir. 
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Tobin‟in Q teorisine göre; yatırım, ek bir birim sermayenin bugünkü 

indirgenmiş şirket değerine yansıması olarak ifade edilir(Gürbüz, Ergincan, 

2004: 177). Yani oran yatırımların verimliliği hakkında bilgi verir.  

Ortalama sermaye maliyeti ile yatırımlarının getiri oranının eşit olması 

durumunda oran 1‟e eşit olacaktır. Bir başka ifade ile işletme piyasa üstünde 

(anormal) kazanç elde edememektedir. 

Oranın 1‟den büyük olması, işletmenin piyasa üstünde kazanç elde 

ettiğini gösterir. Dolayısıyla diğer yatırımcılar için işletmenin iştigal ettiği iş 

alanı cazip bir hale gelir. Diğer yatırımcıların bu alana girdikçe işletmenin 

elde edeceği kazanç tutarı düşecektir. Oranın 1‟den küçük olması, işletmenin 

sermaye maliyeti üzerinde kazanç elde edemediğini ifade eder. Bu durumda 

işletmenin faaliyet alanındaki güçsüz işletmeler sektörden çekilir ve arzın 

azalması nedeniyle kazanç tutarı artmaya başlar (Karapınar, Zaif, 2010:241). 

Defter değeri ile yeniden tesis değerinin farklılaşması, piyasada 

yaşanan gelişmelerin defter değerine yansıtılamamasından kaynaklanmak-

tadır. Defter değeri esas alınmadığı için muhasebe ilkelerindeki farklılıkların 

neden olduğu sorunlar bu oranda ortadan kalkmaktadır. Bu bakımdan, Tobin 

Q oranı, Piyasa değeri/Defter değeri oranından üstün bir orandır. Ancak, 

yeniden tesis değerinin saptanması konusunda yaşanan güçlükler oranın 

hesaplanmasını zorlaştırmaktadır (Karapınar, Zaif, 2010: 241). 

1.6.1.4. “Piyasa Değeri/Satışlar” Oranı 

“Piyasa Değeri/Satışlar” oranı, işletmenin piyasa değerinin, ilgili 

dönemde yapmış olduğu satışlar tutarına oranlanmasıyla hesaplanır.  

                    
                                   

         
 

Özellikle işletmelerin esas faaliyetleri sonucu elde ettikleri hasılat ile 

piyasada oluşan hisse senedi değerini ilişkilendiren oran pazar değeri 
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yaklaşımını esas alan değerleme yöntemlerinden biridir. Bu oran da diğer 

oranlar gibi işletmeyi piyasadaki diğer işletmelerle karşılaştırmada kullanılır. 

Özellikle kar eden işletmelerde, karın kaynağı ile hisse senedi fiyatı 

arasındaki ilişki hakkında dolaylı fikir verir.  

“Piyasa Değeri/Satışlar” oranının temelinde yatan varsayım, bir 

endüstrideki brüt kar marjlarının ve işletme etkinliğinin genellikle benzer 

olduğudur. Bu nedenle, büyüklük ölçüsü olarak satış tutarının kullanılması 

nispeten karın da büyüklüğünün ölçülmesi demektir. Aynı zamanda, 

firmaların birbirlerine göre farklı muhasebe uygulamaları nedeniyle ortaya 

çıkabilecek farklılıklardan da kurtulunmaktadır (Üreten, Ercan, 2000: 133). 

1.6.2. Varlık Yaklaşımını Esas Alan Modeller 

Varlık yaklaşımını esas alan değerleme modellerinde, maddi ve maddi 

olmayan bütün varlıklar ve borçlar, pazar değeri veya uygun bir defter değeri 

ile bilançoda gösterilir. İşletmenin sürekliliği varsayımı ile değerlendirilen bir 

faal şirket ile ilgili bir görevde bu yaklaşım kullanıldığında elde edilen değer, 

diğer yaklaşımın veya yaklaşımların değer takdirleri ile beraber dikkate 

alınmalıdır (UDES Mülkiyet Türleri, 4.8.3). 

Bu yaklaşımın dayanağı, firmanın aktif ve özsermayesinin belirlenmesi 

için temel yolun firma aktiflerinin değerlenmesi olduğudur. Söz konusu 

yaklaşımın kapsamına maddi ve maddi olmayan aktiflerin yanı sıra, 

kullanılmayan aktifler de dahil olmak üzere firmanın tüm aktifleri alınır. Ancak 

şerefiye ve benzeri maddi olmayan aktifler alınmaz (Chambers, 2005: 178). 

Varlık esaslı yaklaşımın temeli, ikame prensibine dayalıdır, yani bir 

varlığın değeri, o varlığı oluşturan parçaların tamamının yenilenmesi 

maliyetinden daha fazla olmayacaktır (UDES Kılavuz Notu No:6, 5.14.3.2). 

Varlık yaklaşımını esas alan modeller uygulaması itibariyle daha çok 

diğer yaklaşımları destekleyici bir niteliği vardır. Bu yaklaşımda kullanılan 

yöntemler tek başına net olarak değer tespiti için çok da yeterli değildir. 
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1.6.2.1. Defter (Muhasebe) Değeri 

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre, işletmenin muhasebe 

sistemi içerisinde belirlenmiş değeri defter değeridir.  

Uluslararası Değerleme Standartları‟nca yapılan bir başka tanıma göre 

ise defter değeri; bir şirket/kurum ile ilgili olarak bir şirketin bilançosunda 

görülen toplam aktifleriyle (amortisman, tükenme payı ve itfa çıktıktan sonraki 

net tutar) toplam pasifleri arasındaki farktır. Defter değeri, bu durumda net 

defter değeri, net kıymet ve hissedarların özsermayesi ile aynı anlama gelir 

(UDES Kılavuz Notu No:6, 3.3.2). 

Genel olarak defter değeri aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

               ∑Ak       - ∑   ç    

Defter değeri pratik olarak yukarıdaki elde edilebilir. Ancak defter 

değeri belirlenirken dikkat edilmesi gereken nokta, şüpheli alacaklar karşılığı, 

amortisman, toplam borç ve birikmiş zarar gibi kalemlerin çeşitli muhasebe 

sistemleri açısından kullanımı ve yapısıdır(Bolak, 1991: 78).   

Defter değeri, firmanın en son bilançosundan hareketle 

hesaplanmaktadır. Muhasebe bir işletmedeki kıymet hareketlerini tabloya 

yansıtmaya çalışmaktadır. İşletmedeki kıymet hareketleri de maddi 

olabileceği gibi gayri maddi de olabilmektedir. Diğer bir ifade ile işletmedeki 

beşeri ve fiziki unsurları kapsamaktadır. Bu unsurları bugünkü muhasebenin 

boyutlarıyla bilançoya yansıtmak mümkün değildir. Ayrıca bazı olay ve 

işlemler ile bir kısım unsurların yönetiminde yararlanılan yöntemlerin farklı 

olması da mali tabloların sonuçlarının farklılaşmasına neden olmaktadır. Bu 

gibi olayları dipnotlarla ifade etmek mümkünse de bilanço rakamlarına 

yansıtılamadığı için bilanço değeri firmayı temsil açısından yetersiz 

kalmaktadır(Aksöyek, 1994: 112).  
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Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri muhasebe işlemlerinde tarihi 

değer esasıyla hareket etmektedir. Uluslararası Muhasebe/Finansal 

Raporlama Standartları ise birçok değerleme işleminde gerçeğe uygun 

değeri esas aldığından tarihi verilerin güncellenmesi ve varsa piyasa 

değeriyle ilişkilendirilmesi konusunda imkan sağlamaktadır. 

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerindeki kısıtlar defter değerinin 

gerçeğe uygun değerden uzaklaşmasına yol açar. Defter değeri ile gerçeğe 

uygun değer arasındaki fark ülkelerin uyguladıkları muhasebe standartları ile 

yakından ilgilidir (Karapınar, Zaif, 2009: 209). 

1.6.2.2. Tasfiye Değeri 

Tasfiye değeri, işletmenin sahip olduğu varlıkların satılması sonucu 

elde edilecek tutardan, işletmenin tüm borçlarının çıkarılması sonucu 

bulunacak net değerin, hisse senedi sayısına bölünmesiyle 

hesaplanmaktadır. Bir diğer ifade ile şirketin tasfiye değeri, şirketin tüm 

varlıklarının paraya dönüştürülmesi sonucunda elde edilecek nakitten, 

firmanın borçları ödendikten sonra kalan tutardır (Bolak, 1991: 79). 

Bir firmanın faaliyetlerine son verilmesi durumunda, mevcut varlıkların 

tümü satılarak elde edilen tutardan, önce firmaya borç vermiş olan kişi ve 

kurumların borçları ile vergiler ödenir. Daha sonra sırasıyla imtiyazlı hisse 

senedi sahiplerine, adi hisse senedi sahiplerine ve diğer giderlere ilişkin 

ödemeler yapılır. Bütün bu ödemelerden sonra geriye kalan tutar firmanın 

tasfiye değeri olup bu değere likiditasyon değeri de denir. Tasfiye değeri 

firmanın minimum değerini ifade etmektedir (Chambers, 2005: 186). 

Tasfiye değeri bir işletmenin her zaman için gerçek değerini 

yansıtmayabilir. Özellikle faal işletmeler için bu değer teorik bir değer niteliği 

taşımaktadır. 

Tasfiye değeri faaliyeti sona eren işletmeler için anlamlı bir değer 

olarak düşünülebilir. Bunun dışında faaliyetine devam eden işletmelerin teorik 
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olarak tasfiye edildiklerini düşünüp aktiflerinin değerini kağıt üzerinde 

belirlemek son derece güçtür. Faaliyetine devam eden bir işletmenin değeri; 

tasfiye değerinin dışında işleyiş değerini de kapsamaktadır. Başka bir 

ifadeyle faaliyetine devam eden işletmelerin değeri sinerji etkisi nedeniyle 

parçaların değerinin toplamından daha yüksek olacaktır(Aksoy, 1988: 152). 

1.6.2.3. Net Aktif Değeri 

Net aktif değeri; varlıkların cari piyasa koşullarında nakde 

dönüştürülmesi ve borçların ödenmesi sonucunda elde edilecek değerdir. 

Değerin özelliği, ilgili sürecin normal piyasa koşullarında gerçekleşmesidir. 

Net aktif değerin içerisinde, şerefiye olarak adlandırabileceğimiz değerler de 

dikkate alınır (Karapınar, Zaif, 2009: 211). 

Net aktif değeri, varlıkların cari değeri olarak hesaplanacağı için 

varlıkların cari değerinin gerçeğe yakın belirlendiği ölçüde kullanılabilir 

olacaktır (Bayırlı, 2007: 21). 

1.6.3. Gelir Ġndirgeme Yaklaşımını Esas Alan Modeller 

Gelir indirgeme yaklaşımını esas alan modellerin temeli bir firmanın 

değerini, gelecekteki kazançlarının bugünkü değerini hesaplayarak takdir 

etmektir. Gelecekteki kazançların bugünkü değerinin hesaplanmasında 

uygun bir indirgeme oranı kullanılır. Gelir indirgeme yaklaşımını esas alan 

modeller, ya doğrudan gelirin indirgenmesi ya da nakit akımlarının 

indirgenmesi şeklinde olabilmektedir.  

Gelirin doğrudan indirgenmesinde bir temsili gelir seviyesi, geliri 

değere dönüştürmek amacıyla bir indirgeme oranına bölünür veya bir gelir 

çarpanıyla çarpılır. Nakit akımlarının indirgenmesinde ise nakit akımları, 

gelecekteki her bir dönem için ayrı ayrı tahmin edilir. Bu akımlar daha sonra 

bugünkü değer teknikleri kullanılarak bir iskonto oranının uygulanmasıyla 

değere dönüştürülür. İndirgeme oranları ile iskonto oranları, pazardan elde 

edilen oranlar olup bir fiyat çarpanıyla (halka açık borsa şirketleri veya 



37 
 

işlemlerin verilerinden elde edilen) veya bir faiz oranıyla (alternatif yatırım 

verilerinden elde edilen) ifade edilir (UDES Kılavuz Notu No:6, 5.14.2.1). 

Beklenen gelir veya kazançlar, kazançların beklenen büyümesini ve 

zamanlamasını, bu kazançların akışıyla ilgili riskleri ve paranın zaman 

açısından değerini göz önüne alan hesaplamalar kullanılarak değere 

dönüştürülür. Beklenen gelir veya kazançların tahmin edilmesinde, şirketin 

sermaye yapısı ve geçmişteki performansı ile şirketin gelecekte beklenen 

görünümü ile sektörel ve ekonomik faktörler göz önünde bulundurulması 

gerekir.  

Gelir yaklaşımı, geliri belli bir değere dönüştürmek amacıyla 

indirgerken bir indirgeme oranının, nakit akışını indirgerken de bir iskonto 

oranının kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. İskonto oranı kullanan indirgeme 

yaklaşımlarında beklenen büyüme, gelecekteki kazanç akışının tahmininde 

dikkate alınmalıdır. İskonto oranı kullanmayan indirgeme yaklaşımlarında ise 

beklenen büyüme, indirgeme oranına dahil edilir. Bu durumda indirgeme 

oranı; iskonto oranından uzun vadeli büyüme oranından çıkarılmasıyla elde 

edilir. İndirgeme oranı veya iskonto oranı, kullanılan beklenen kazanç tipleri 

ile tutarlı olmalıdır. Tahmini gelir, nominal esaslar ile (cari fiyatlar) ifade 

edilirken nominal oranlar kullanılmalıdır ve tahmini gelir gerçek esaslarla 

(denge fiyatlar) ifade edilirken de gerçek oranlar kullanılmalıdır (UDES 

Kılavuz Notu No:6, 5.14.2.2). 

Gelir indirgeme yaklaşımını esas alan başlıca değerleme modelleri 

aşağıdaki gibidir: 

 Firmaya serbest nakit akışları modeli,  

 Özkaynağa serbest nakit akışları modeli,  

 Temettü modeli, 

 Ekonomik katma değer modeli, 

 Artık(Anormal) kazanç modeli. 
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1.6.3.1.  Firmaya Serbest Nakit Akışları Modeli (Free Cash Flows 

to Firm) 

Firmaya serbest nakit akımları (FCFF) kavramı ile firmanın temel 

kaynak sağlayıcıları olan hissedarlara ve uzun vadeli borç verenlere olan 

nakit akımları ifade edilmektedir. Firmaya serbest nakit akımları yöntemi ile 

firma değerinin tespitinde firma bir bütün olarak değerlenmekte, sonsuza 

kadar özsermaye sahipleri ve uzun vadeli borç verenlere olan nakit akımları 

tahmin edilmekte, bunların bugünkü değeri ağırlıklı ortalama sermaye 

maliyeti kullanılarak hesaplanmakta ve bu değerden firmanın uzun vadeli 

borçlarının bugünkü değeri çıkartılarak özsermayesinin olması gereken 

değeri bulunmaktadır. Bu yöntemde, firma değeri olarak hesaplanan tutar 

borç sahiplerine de olan nakit akışını içermekte olup borçların bugünkü 

değerinin bu tutardan çıkartılmasıyla özsermayenin olması gereken değeri 

bulunmaktadır(Küçükkaplan, 2008: 24).  

FCFF = FVÖK (1-T) + Amortismanlar+ Δ İşletme Sermayesi    - 

Duran Varlık Yatırım Harcamaları 

FCFF yönteminde firmanın değeri bulunurken serbest nakit akımları 

ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ile bugüne indirgenir. Bu yöntemde 

serbest nakit akımları firmanın borçluluk düzeyinden etkilenmez. Firmanın 

borçluluk düzeyinden etkilenen değişken ağırlıklı ortalama sermaye 

maliyetidir. Ancak sermaye maliyeti hesaplanırken ağırlıklandırmaya esas 

alınan belirli bir borç ve özkaynak tutarı vardır. Ağırlıklı ortamla sermaye 

maliyeti, bu tutarlara göre belirlendikten ve firma değeri buna göre 

hesaplandıktan sonra, borç ve özkaynak tutarında ciddi değişiklikler olursa, 

doğal olarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti değişeceğinden, bulunan 

firma değeri gerçeği yansıtmayacaktır. Bu nedenle başlangıçta öngörülen 

hedef borç ve özkaynak tutarının son derece sağlıklı olması gerekmektedir 

(Üreten, Ercan, 2000: 56). 
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İşletmeye serbest nakit akışları, hem özkaynak hem de yabancı 

kaynak sahiplerine olan nakit akışlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla, işletmeye 

serbest nakit akışlarının bugünkü değerinin hesaplanması, bir bütün olarak,  

yani tüm kaynak sahipleri açısından işletmenin değerini gösterir. Bu 

değerden, borçların net bugünkü değerinin düşülmesi suretiyle, işletmenin 

özkaynak sahipleri açısından değeri bulunur. İşletmenin özkaynak sahipleri 

açısından değerinin bulunmasının bir diğer yolu da, ortaklara (özsermayeye) 

serbest nakit akışlarının net bugünkü değerinin hesaplanmasıdır (Karapınar, 

Zaif, 2009: 211). 

1.6.3.2. Özsermayeye Serbest Nakit Akışları Modeli (Free Cash 

Flows to Equity) 

Özsermayeye serbest nakit akımlarından (FCFE) hareketle firmanın 

değeri bulunurken, firmaya serbest nakit akımları yönteminde olduğu gibi 

borç ve özsermaye sahiplerine sağlanan serbest nakit akımları değil, sadece 

özsermaye sahiplerine gelecekte sağlanması beklenen nakit akımları dikkate 

alınmaktadır (Küçükkaplan, 2008: 26). 

FCFE = Net Kar + Amortismanlar + Yeni Borçlanmalar + Δ İşletme Sermayesi – 

(Duran Varlık Yatırım Harcamaları + Borç Geri Ödemeleri) 

Özsermaye serbest nakit akışları modeli bir firmanın tahmin dönemi ve 

sonrasında ortaklarına dağıtabileceği net nakit akımlarını kaldıraçlı 

özsermaye maliyetini kullanarak bugüne indirger. Bu modelin temel 

dayanağı, tahmini finansal tablolar üzeriden oluşacak nakit akımları içinden 

firmanın gelecek yıllarda sermayedarlarına dağıtabileceği nakit akımlarını 

tespit etmektir. Bu modelde oluşan nakit akımları, serbest nakit akımlarına ek 

olarak firmanın faaliyetinden doğmayan finansal ve diğer olağandışı nakit 

giriş çıkışlarını da kapsar (Chambers, 2005: 221). 

Özsermayeye serbest nakit akımları yöntemiyle bulunan değer, 

ortaklara ait olan değer olup firma toplam değerine ulaşılmak istenirse, 
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bulunan özsermaye değerine borçların cari değerinin ilave edilmesi gerekir 

(Bal, 2008: 69). 

Özsermayeye serbest nakit akımları yöntemi daha çok finans 

kurumlarının değerinin tespitinde kullanılan bir yöntemdir. 

1.6.3.3. Temettü Modeli 

Ortakların temel kazancı işletmenin dağıttığı temettü tutarıdır. 

İşletmeler elde ettikleri, kar tutarının, belirli bir kısmını yasal zorunluluk veya 

büyüme gibi amaçlarla işletmede alıkoyar, geri kalan kısmını ise ortaklarına 

dağıtırlar. Sermaye piyasasının gelişmediği ülkelerde, ortakların temel 

kazancı, temettü olarak adlandırılan, işletmenin dağıttığı kar tutarlarıdır. Buna 

bağlı olarak, ortak açısından işletmenin değeri elde ettiği temettü tutarlarının 

bugünkü değeridir (Karapınar, Zaif, 2009: 237). 

Temettü modelinde bir hisse senedinin değerini belirleyen temel unsur, 

söz konusu hisse senedini elinde bulunduran yatırımcının elde edeceği kar 

payı ödemeleridir. Model kapsamındaki özsermayeye olan nakit akımları 

başka bir deyişle hissedarlara olan nakit akımları, bir firmanın belirli bir 

dönem içerisinde finansal yükümlülüklerini karşıladıktan sonra elde kalan ve 

hissedarlara dağıtılabilecek maksimum nakit akımlarını ifade eder. Kar payı 

ise bir firmanın yönetim politikaları çerçevesinde belirli bir dönemde elde 

ettiği kar üzerinden hesaplanarak hissedarlara dağıttığı paydır (Chambers, 

2005: 213). 

     
  

     
 
 
  

     
 
     

  

     
     

ÖD = Özkaynakların n0 dönemindeki değeri 

T = n döneminde ödenecek temettü tutarı 

İ = Özkaynağın maliyeti 
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Bu yöntem bir şirketin nakit kar paylarını esas alarak değerlemeyi 

öngördüğünden, yöneticiler tarafından belirlenen kar paylarına hak kazanan 

azınlık hissesi sahipleri için uygun bir yöntemdir (Kepez, 2006: 176) 

Temettü modelinde işletmenin her yıl aynı tutarda sonsuza kadar 

temettü dağıtacağı kabul edilirse, işletmenin değeri; dağıtılacak temettü 

tutarının(D) hissedarların işletmeden bekledikleri minimum getiri oranını ifade 

eden özkaynak maliyetine(ke) bölünmesi ile tespit edilebilir. 

   
      

   
  

Hissedarlara dağıtılacak temettü tutarının(D0) yıllık bazda sonsuza 

kadar düzenli bir şekilde(sabit oranda(g)) büyüyeceği bekleniyorsa işletmenin 

değeri temettülerin büyüme oranı dikkate alınarak, aşağıdaki gibi 

hesaplanacaktır.  

   
            

   
 
   

  

Yukarıda sözü edilen hesaplamalar temettü dağıtımı ve dolayısıyla 

elde edilecek karın sonsuza kadar aynı şartları taşıdığı varsayımına 

dayanmaktadır. Ancak, gerçek durumda işletmenin karlılığı ve dağıtacağı 

temettü tutarları yıllar itibariyle değişebilecektir. Bu yönüyle bakıldığında 

işletmeler bütçeleme sistemi içinde piyasa koşulları ve işletmenin yapısal 

durumunu da dikkate alarak geleceğe yönelik gerçekçi karlılık projeksiyonları 

yapmalıdır. Bu projeksiyonlar ne kadar gerçekçi olursa temettü modeline 

göre bulunan değer de o derece gerçeğe yakın olacaktır. 

1.6.3.4. Ekonomik Katma Değer (EVA) Modeli  

Ekonomik anlamda katma değer piyasaya konu mal veya hizmetin 

ekonomik bir birimden diğer bir ekonomik birime geçerken kazandığı artı 



42 
 

değerdir. Örneğin; 10 Kuruşa üreticiden aldığı bir şişelenmiş bir suyu 25 

Kuruşa satan bir işletme ekonomide 15 Kuruşluk bir katma değerin 

oluşmasına neden olmuştur. Üretilen bir mal veya hizmetin üretimden nihai 

tüketiciye geçene kadar oluşan bu şekildeki artı değerlerin toplamı, toplam 

katma değeri verir ki toplam katma değer mal veya hizmetin nihai fiyatına 

eşittir. 

Ekonomik katma değer(EVA) ise; düzeltilmiş vergi sonrası faaliyet 

kârından sermaye yükünün çıkarılması ile elde edilir (Bayırlı, 2007: 21). EVA 

bir işletmenin fırsat maliyetini de dikkate alarak elde edilen ekonomik karı 

ölçmekte kullanılan bir modeldir. Hesaplamada işletmenin sermaye maliyeti 

geniş ölçekte değerlendirilir ve söz konusu sermaye maliyetini aşan kısım 

ekonomik olarak katma değeri gösterir.  

EVA = Düzeltilmiş Vergi Sonrası Faaliyet Karı – Sermaye Yükü 

Sermaye yükü, sermaye maliyeti ile yatırılmış sermayenin 

çarpımından elde edilir. Yatırılan sermaye, firmanın toplam kaynaklarından 

kısa vadeli kaynaklar içinde yer alan faizsiz borçların (satıcılara olan faizsiz 

borçlar, ödenecek ücretler ve ödenecek vergiler gibi) çıkarılması sonucu elde 

edilen sermayedir. Yani yatırılan sermaye, özkaynaklar artı faizli borçlardır 

(Young, O‟Byrne, 2001: 43). 

EVA = DVSFK - (Sermaye x Sermaye Maliyeti) 

DVSFK: Düzeltilmiş Vergi Sonrası Faaliyet Karı 

EVA, artık kar modelinden türetilen bir model olup, ABD‟de 

danışmanlık şirketi olan Stern Stewart& Co. Tarafından geliştirilerek tescilli 

bir marka haline getirilmiştir. 

EVA modelinde bir firmanın değerine, yatırılan sermaye tutarına her yıl 

boyunca yaratılan ekonomik karın bugünkü değerinin eklenmesi ile ulaşılır 

(Üreten, Ercan, 2000: 56).  
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Ekonomik Katma Değer bir işletmenin yarattığı ya da kaybettiği 

değerin dönemsel olarak bir yıllık tutarıdır. İşletmenin tümü için 

hesaplanabileceği gibi her bölüm için ayrı ayrı da hesaplanabilir. Bölüm 

bazında ya da ürün bazında hesaplandığında her bir bölüm ya da üretim hattı 

farklı bir işletme olarak düşünülmelidir. Bölüm ya da ürün bazında 

hesaplanan EVA her bir bölüm ya da ürünün işletme adına yarattığı ya da 

kaybettirdiği değeri gösterir. Böylece ürünler ya da bölümler arasında 

kıyaslama yapma şansı yaratılır (Hacırüstemoğlu, Şakrak, Demir, 2002: 2). 

EVA, bir şirketin kazançlarının, sermaye maliyetini karşılayıp 

karşılamadığını ölçen bir tekniktir. Bir performans ölçüm sistemi olarak EVA, 

kar hesaplamasında sermayenin maliyetini de dikkate alarak, diğer ölçüm 

tekniklerinden farklılaşır. Aslında EVA, içeriğinde performans ölçüm aracı 

olmaktan daha farklı özellikleri de bulundurur. Bu sistem finansal yönetim ve 

teşvik sisteminin iskeletini oluşturarak, yönetim kurulundan en alt seviyeye 

kadar firmanın alacağı tüm kararlara kılavuzluk eder (Özevren, 2008: 30). 

1.6.3.5. Artık (Anormal) Kazanç Modeli 

Anormal kazanç, işletmenin sermaye maliyeti üzerinde elde ettiği 

kazancı ifade etmektedir. Anormal kazançlar yöntemi, yatırılan sermaye 

(invested capital, capital employed) ile kazanç arasındaki ilişkiyi temel 

almaktadır. Özkaynak sahiplerine beklentileri, bir başka ifade ile ortalama 

sermaye maliyeti üzerinde sağlanan kazanç, işletmenin özkaynaklarının 

değerini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, özkaynakların değeri, işletmenin 

defter değeri (özkaynakların değeri) ve anormal kazançların bugünkü 

değerinden oluşur. Yöntem, artık kazanç (kayıp) tutarının bulunmasını ve 

bunun indirgenmesini esas almaktadır.(Karapınar, Zaif, 2009: 229). 

Anormal kazançlar yöntemine göre, özkaynağın değerinin 

hesaplanması ve anormal kazancın belirlenmesinde kullanılan formül 

aşağıdaki gibidir. 
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ÖD = Özkaynakların Değeri  

AK = Anormal Kazanç Tutarı 

ÖDD = Özkaynakların Defter Değeri 

İ = İskonto Faktörü 

                     

AK = Anormal Kazanç 

YS = Yatırılan Sermaye (Capital Employed) 

ÖK = Özkaynak Karlılığı (Rate of Equity) 

OSM = Ortalama Sermaye Maliyeti (Weighted Average Cost of 

 Capital) 

Anormal kazanç yönteminin 5 temel girdiye ihtiyacı vardır. Bunlar: 

 Defter değeri, 

 Kar tahminleri, 

 Karlarda uzun dönemde büyüme oranı, 

 Sermaye maliyeti ve 

 Kar payı dağıtım oranıdır (Gürbüz, Ergincan, 2004: 160)  

Anormal kazanç yöntemini uygulayanlar gelecek dönemler için belirli 

bir süre tayin etmektedirler. Bu süreden sonra da sonsuza kadar istikrarlı bir 

artık kar oranı varsayılmaktadır. Bu anlamda, defter değerinin, net karın ve 

indirgeme oranının tahmini önem kazanmaktadır. Defter değerini tahmin 

edebilmek için net kar paylarının tahmin edilmesi gerekmekte böylece 

temettü yöntemi için gerekli tüm bilgiler anormal kar yöntemi için de gerekli 

olmaktadır (Gürbüz, Ergincan, 2004: 158).  

1.7. Muhasebe Verisi ile Firma Değeri Ġlişkisi  

Firma değeri; işletmelerin kuruluşundan başlayarak şekillenen, üretilen 

malların kalitesi, müşteri memnuniyeti, kaliteli bir yönetim anlayışına sahip 
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olunması, isletme içi ve işletme dışı ilişkilerin olumlu olması, ekonominin 

durumu ve endüstrinin genel seyri gibi unsurlardan etkilenerek ortaya çıkan 

bir kavramdır. Firma değerinin belirlenmesinde maddi unsurların yanında 

maddi nitelikte olmayan unsurların da önem kazandığı görülmektedir. Firma 

değerleme yöntemleri arasında muhasebe verilerini dikkate almayan 

yöntemler olduğu gibi muhasebe verileri gibi nicel verilerden hareket eden 

yöntemlerde vardır ve bu yöntemlere daha çok itibar edilmektedir.  

Firma değerlemesi sırasında kullanılan verilerin büyük bir çoğunluğu 

muhasebe verisi niteliği taşımaktadır. Muhasebe verileri, kesinleşmiş ve 

sonuç niteliğinde olan verilerdir. Bu sebeple muhasebe verileri firma 

değerlemesinde bir başlangıç noktası olmaktadır. Firma değerlemesi genelde 

gelecek yıllara tutulan projeksiyon ile hesaplandığından aşırı derecede 

tahmin içermektedir. Muhasebe verileri firma değerlemesi için yapılacak 

tahminlerde iyi bir başlangıç noktası olmaktadır.   

Finans kuramında firmanın değeri o firmanın varlıklarının elde 

edecekleri kazançlarla (nakit akımları) yatırımcıların elde etmeyi umdukları 

getiri arasındaki ilişkiye göre belirlenir (Sarıkamış, 1998: 221). Finansal 

değerlemede kullanılacak net nakit akışlarının belirlenmesinde muhasebenin 

varsayımları ile hareket edilmesi veya başlangıç için muhasebe verilerinin 

esas alınması gerekmektedir. 

1.7.1. Muhasebe Verisi  

Veri, enformasyon ve bilgi kavramları birbirinden farklı kavramlardır. 

Buna rağmen çoğu zaman birbirlerine karıştırılmaktadırlar. Verileri kayıtlarda 

ve işlemlerde, enformasyonu mesajlarda buluruz. Bilgi ise bireylerden ya da 

bilenler grubundan elde edilir. Bu kısımda bu üç kavramın tanımı verilerek, 

aralarındaki farklar üzerinde durulacaktır. 

Veri, yapılan işlemlerin belli formlarda tutulmuş kayıtlarıdır. Veri 

kültürünün temelinde yatan olgu muhasebede olduğu gibi kayıt tutma 
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olayıdır. İşletmelerin başarılı olabilmesi açısından etkili bir veri yönetimi 

zorunludur (Davenport, Prusak, 2001: 22). Veri enformasyonun, bilgilenme 

ve bilgilendirme sürecinin hammaddesi niteliğini taşımaktadır. 

Veri, herhangi bir olgu ya da nesneyi tanımlayan, bağlamdan, 

perspektiften ya da yargıdan bağımsız gerçeklerdir. Örneğin,  tek bir sayı, tek 

bir nota ya da tek bir kelime, tek bir veridir.  

Muhasebe verisi, muhasebe defterlerine manuel olarak ya da 

elektronik kayıt ortamında kaydedilen ekonomik işlemlerin özetinin ifade ettiği 

rakamlar ve tutarlardır. Muhasebe verilerinden geçmişe yönelik bilgiler elde 

edildiği kadar aynı zamanda geleceğe yönelik çalışmaların ve projelerin 

temel verileri de elde edilmektedir. Özetle muhasebe verileri işletmenin 

geçmişini ve geleceğini aydınlatan verilerdir. 

Finansal tablolarla sunulan muhasebe verilerinin alınıp doğrudan 

kullanılması finansal bilgi kullanıcılarına bir fayda sağlamaz. Muhasebe 

verisinin muhasebe bilgisine dönüşebilmesi için kullanıcı tarafından işleme 

tabi tutulması gerekir. Bu sürece ise enformasyon süreci adı verilmektedir.  

1.7.2. Muhasebe Enformasyonu 

Enformasyon, belirli amaca ya da ilgiye göre bir araya getirilmiş veriler 

topluluğudur. İngilizce‟de „inform‟ kelimesi; biçimlendirilmiş anlamındadır. 

Diğer bir deyişle enformasyon verilerin belirli bir şekle (forma) sokulması 

demektir. Enformasyon, belirli bir şekle konmuş, sınıflanmış, hesaplanmış,  

düzeltilmiş, özetlenmiş ya da bu söz edilen işlemlerin birkaçından geçmiş 

veriler topluluğudur.  

Enformasyon süreci kullanacak bilgi alıcısının bugünkü ve gelecekteki 

kararları için gerçek bir değer taşıyan, anlamlı bir biçimde verilerin 

işlenmesini ifade etmektedir. Enformasyonda bir gönderici bir de alıcı 

bulunmaktadır. Enformasyonun amacı, alıcının bir konudaki düşüncelerini 

değiştirmek, değerlendirmesi ya da davranışı üzerinde bir etki yaratmaktır. 
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Enformasyon alıcısını biçimlendiren, bakış açısında ya da anlayışında 

bir fark yaratan veridir. Aldığı mesajın gerçek bir enformasyon niteliği taşıyıp 

taşımadığına, yani kendisini yeniden biçimlendirip biçimlendirmeyeceğine 

karar verecek olan alıcıdır, gönderici değildir.  

Muhasebe enformasyonu;  finansal bilgilerin veri olarak yer aldığı 

kayıtlardan, sınıflandırılmış bir şekilde alındıktan sonra düzeltilerek ve 

doğruluğu onaylanarak özetlendiği finansal tablolardır. Finansal tablolarda 

özetlenen muhasebe enformasyonunu bilgiye dönüştürecek olan onu 

yorumlama konumunda olan muhasebe bilgisi kullanıcısıdır.        

1.7.3. Muhasebe Bilgisi 

Bilgi, deneyimle, gerçek/doğru ile, yargıyla, sezgiyle ve değerlerle 

bütünleşmiş enformasyondur. Bilgi, enformasyonun mukayese edilmesi, 

uygulama sonuçlarının derlenmesi, diğer enformasyonlarla ilişkisinin 

anlaşılması ya da başka insanların belirli bir enformasyon hakkındaki 

düşüncelerinin öğrenilmesi sonucu elde edilir (Huseman, Goodman,  1999: 

108). 

Bilgi, işletmeye değer yaratan bir tarzda organize edilebilen, 

gruplandırılabilen, modelleştirilebilen ve eyleme geçirilebilen veridir. Bilgi ile 

çoğu zaman eş anlamda kullanılan enformasyon kavramı ile arasındaki fark 

ortaya konursa daha iyi anlaşılabilir. Buna göre; enformasyon ve bilgi 

arasında temel bir fark vardır. Bir olguya ait bir şeyler bilmek enformasyonu, 

o olgunun bir değişime nasıl tepki göstereceğini bilmek ise bilgiyi ifade eder.   

Enformasyonu bilgiye dönüştüren bu bilişsel süreci etkileyen tecrübe, 

kabiliyet, kültür, karakter, kişilik, duygular, sezgiler, algılar, güdüler, eğitim, 

ortam gibi birçok faktör vardır. Bilgi, bunların sonucu olarak ortaya çıkan 

„savunulabilecek doğru inanç/yargılar‟ olarak tanımlanabilir (Nonako, Oyama, 

Konno, 2000: 33-34). 
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Enformasyonun kaynağı veri olduğu gibi, bilginin kaynağı da 

enformasyondur. Eğer enformasyonun bilgiye dönüştürülmesi isteniyorsa, 

kişi tarafından enformasyonun dönüşüm sürecinden geçirilmesi 

gerekmektedir.  

Veri ve enformasyonun tersine bilgi değerlendirmeyi de içerir.  Farklı 

değerlere sahip insanlar aynı durumu farklı görüşler ve bilgilerini değerlerine 

göre organize ederler.  

Bilginin organize etme, seçme, öğrenme ve yargıya varma gücü 

enformasyon ve mantık kadar hatta daha fazla değerler ve inançlardan 

kaynaklanır (Davenport, Prusak, 2001: 35). 

Muhasebe bilgisi; muhasebe süreci sonunda finansal tablolarda 

özetlenen enformasyonun karşılaştırılması, yorumlanması sonucu ulaşılan 

inanç ve yargılardır. 

1.7.4. Muhasebe Bilgisinin Kalitesi 

Muhasebe bilgilerinin farklı kişi veya gruplara iletilmesi 

amaçlandığında, bilgilerin çokluğundan ziyade kalitesinin esas alınması 

gerekir. Bilgilerin finansal bilgi kullanıcılarının gereksinimleri karşılayacak 

nitelikte olmaları için ilgililik, önemlilik, güvenilirlik, tarafsızlık, anlaşılırlık, 

zamanlılık, tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik gibi nitelikleri taşıması 

gerekmektedir.   

Muhasebe bilgilerinin kalitesi ve miktarının ölçüsü bilgiyi kullanacak 

kişi ya da gruba bağlı olarak farklılık gösterir. Sermaye piyasasında bilginin 

kalitesi  “fiyat duyarlı” olup olmamasına göre değerlendirilir.  Yatırımcının elde 

ettiği bilginin yatırım kararlarında doğrudan ve pozitif etkisi var ise bu tür 

bilgiler yatırımcı açısından fiyat duyarlı (kaliteli) bilgi olarak algılanır 

(Karesioğlu, 2001: 8).  
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Muhasebe bilgisinin temel fonksiyonu alınacak ekonomik kararlarla 

ilgili bütün faktörleri, mümkün olan en ileri ölçüde kantitatif tutarlar şeklinde 

ifade etmek böylelikle doğabilecek risklerin nitelik ve niceliğini ölçmeye imkan 

tanımak suretiyle ekonomik kararların hata payını en aza indirmektir. Aşağıda 

sayılan fonksiyonları yerine getirdiği ölçüde muhasebe bilgisinin kalitesinden 

bahsedilebilir (Bayırlı, 2007: 5). 

Muhasebe bilgisinin taşıması gereken nitelikler IAS kavramsal 

çerçevede aşağıdaki gibi açıklanmıştır:  

a) Anlaşılabilirlik: Finansal tablolarda yer alan bilgilerin taşıması 

gereken önemli bir özellik kullanıcılar tarafından tam olarak anlaşılabilir 

olmalarıdır.  Bu konuda, kullanıcıların işletmenin iş kolu ve ekonomik 

faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olduğu,  muhasebeden anladığı, bilgileri de 

makul seviyede bir dikkatle incelediği varsayılır. Ancak, karmaşık konularla 

ilgili olup kullanıcıların ekonomik karar verirlerken yararlanabilecekleri ve 

finansal tablolarda yer verilmesi gereken bilgiler,  sadece bazı kullanıcılar için 

anlaşılması güç olacağı gerekçesi ile finansal tablolardan da dışlanmamalıdır 

(Kavramsal Çerçeve, p. 25). 

b) İhtiyaca Uygunluk: Bilginin faydalı olabilmesi için kullanıcıların karar 

vermeleri sırasındaki ihtiyaçlarına uygun olması gerekir. Eğer kullanıcıların 

ekonomik kararlarını geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayları 

değerlendirmelerine yardımcı olmak ya da geçmişteki olayları algılamalarını 

teyit etmek veya düzeltmek suretiyle etkiliyorsa, bilgi, uygunluk kalitesini taşır 

(Kavramsal Çerçeve, p.26)  

c) Güvenilirlik: Faydalı olması için bilginin güvenilir de olması gerekir. 

Bilgi önemli hatalar içermiyorsa,  önyargılı değilse ve belli bir konuyu makul 

bir şekilde açıklamış olduğu kabul edildiği ya da açıklamış olduğu beklendiği 

için kullanıcılar tarafından bu bilgiye dayanılacaksa bilginin güvenilirlik özelliği 

vardır (Kavramsal Çerçeve, p.31). 
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Bilgi uygun olabilir fakat içerik olarak güvenilir olmayabilir ya da 

anlaşıldığı şekliyle yanıltıcı olabilir. Örneğin, işletme aleyhine açılan bir zarar 

tazmini davasında davanın dayanağının geçerliliği ve tazminat talebi rakamı 

konusunda anlaşmazlık varsa, işletmenin bilançosunda tazminat talebinin 

tamamına karşılık ayırması uygun değildir, durumun ve rakamların finansal 

tablolara ilişkin notlarda açıklanması daha doğrudur (Kavramsal Çerçeve, 

p.32). 

d) Karşılaştırılabilirlik: Finansal bilgi kullanıcılarının bir işletmenin belli 

bir zaman içerisinde finansal durumundaki ve faaliyetlerindeki değişmeleri 

takip edebilmeleri için işletmenin finansal tablolarını karşılaştırma imkanları 

olmalıdır. Kullanıcıların aynı zamanda bu işletme ile başka bir işletmeyi de 

karşılaştırabilmek suretiyle bunların kendilerine özgü finansal durumlarını, 

faaliyet sonuçlarını ve finansal durumlarındaki değişimleri değerlendirebilme 

imkanına sahip olması gerekir. Böylece, benzer işlemlerin ve diğer olayların 

finansal etkilerinin hem bu işletmede hem de diğer işletmelerde nasıl 

ölçümlendiği ve gösterildiği zaman içerisinde, istikrarlı bir şekilde takip 

edilebilir (Kavramsal Çerçeve, p.39). 

Karşılaştırılabilirlik niteliksel özelliğinin önemli bir şartı, kullanıcıların, 

finansal tabloların hazırlanmasında takip edilen muhasebe politikaları, bu 

politikalarda yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin etkileri hakkında 

bilgilendirilmeleridir. Kullanıcılar hem bir işletmenin benzer işlemler ve diğer 

olaylar için takip ettiği muhasebe politikalarında dönemler itibariyle herhangi 

bir değişiklik olup olmadığını, hem de diğer bir işletmenin kullandığı 

muhasebe politikaları ile farklılıklar olup olmadığını anlamaya ihtiyaç 

duyarlar. İşletmenin uyguladığı muhasebe politikalarının açıklanması da dahil 

olmak üzere, Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu olunması, 

karşılaştırılabilirliği sağlamaya yardım eder (Kavramsal Çerçeve, p.40). 

.e) Zamanında Sunulma: Zorunlu olmayan nedenlerle raporlanmasının 

geciktirilmesi bilginin uygunluk özelliğini ortadan kaldırır. Yönetim, zamanında 

raporlama yapmanın faydası ile bilginin güvenilir olması koşulu arasındaki 
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dengeyi sağlamak zorundadır. Bilginin belli bir zamanda raporlanması 

çoğunlukla işlem ve diğer olayların bütün sonuçlarının ortaya çıkmasından 

önce olmakta, bundan da bilginin güvenilirliği etkilenmektedir.  Aksi durumda, 

bütün sonuçların belli olması beklenip ondan sonra raporlama yapılırsa bilgi 

oldukça güvenilir olacak ancak bu sonuçların belli olmasından önce karar 

verenler için de pek fazla bir değeri olmayacaktır. Kullanıcıların ekonomik 

karar alma ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanabilmiş olması, uygunluk ve 

güvenilirlik arasındaki dengeyi sağlamak için kullanılması gereken ölçüdür 

(Kavramsal Çerçeve, p.43). 

Kavramsal çerçevede sayılmadığı ve vurgulanmadığı halde, finansal 

bilginin taşıması gereken diğer nitelikler arasında kanıtlanabilirlik, erişebilirlik, 

yararlılık ve gerçeğe uygunluk da sayılabilir. 



II. BÖLÜM 

RİSK KAVRAMI, RİSKİN ÖLÇÜLMESİ VE MUHASEBE VERİSİ İLE 

İLİŞKİSİ   

 

 İkinci bölümde risk kavramı tanımlanarak risk türleri anlatılacaktır. Bu 

bölümde özellikle riskin ölçümünde kullanılabilecek modeller ayrıntılı olarak 

incelenecektir. Risk ölçümünde muhasebe verilerinin önemine değinilerek, 

muhasebe verilerine dayalı risk ölçüm modelleri de anlatılacaktır. 

 2.1. Risk Kavramı 

Risk, Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde; “zarara 

uğrama tehlikesi” olarak tanımlanmıştır. Yine Türk Dil Kurumu’nun İktisat 

Terimleri Sözlüğünde risk; “iktisadi karar birimlerinin verecekleri kararlar 

sonucunda ortaya çıkacak getiriyi olumsuz etkileyebilecek olayların 

gerçekleşme olasılığı, diğer bir deyişle olayların gerçekleşme olasılığının 

bilindiği durum” şeklinde tanımlanmıştır. 

Finansal açıdan risk, beklenen getirinin gerçekleşen getiriden sapma 

ihtimalidir. Yatırımcının yapmış olduğu yatırımdan sağlayacağı getirinin, 

beklenen getirinin altına düşme veya üstüne çıkma ihtimali söz konusudur. 

İşte bu ihtimal, yatırımcı açısından yapmış olduğu yatırımın riskini 

oluşturmaktadır (Ceylan, Korkmaz, 2003: 424). 

 2.1.1. Risk Çeşitleri  

Risk, çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Muhasebe ve 

finansman açısından önemli sınıflandırmalardan birisi “sistematik risk - 

sistematik olmayan risk” sınıflandırmasıdır.  

Sistematik riskler, bir ekonomideki tüm yatırım araçlarını etkileyen ve 

çeşitlendirme ile giderilemeyen riskler olarak değerlendirilirken, sistematik 
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olmayan riskler ise varlığın kendisinden kaynaklanan ve yatırımcının 

çeşitlendirme ile müdahale edebileceği riskler olarak değerlendirilebilir. 

Sistematik riskin varlığı portföy içindeki tüm menkul kıymetleri etkileyeceği 

için portföyde çeşitlendirme yapmak riski azaltmamaktadır(Ross, Westerfield, 

Jordan, 2001: 430). 

Aşağıda sistematik ve sistematik olmayan riskler ve kaynakları 

incelenecektir. 

Tablo 2.1: Sistematik ve Sistematik Olmayan Riskler 

Sistematik Riskler Sistematik Olmayan Riskler 

a) Enflasyon Riski a) Finansal Risk 

b) Faiz Oranı Riski b) Yönetim Riski 

c) Döviz Kuru Riski c) Faaliyet Riski 

d) Piyasa Riski d) İş ve Endüstri Riski 

e) Politik Risk  

 2.1.1.1. Sistematik Risk 

Bütün yatırım araçlarının verimliliklerini etkileyen ekonomik, politik ve 

diğer çevre şartlarındaki değişmelerin getirdiği risklerdir. Sistematik risk, 

ekonominin genel üretim seviyesinde, fiyatlar genel düzeyinde, faiz 

oranlarındaki değişmelerden ortaya çıkıp yatırım araçlarının verimliliklerini 

aynı yönde ancak değişik derecede etkileyen riskler olup yok edilmesi 

mümkün değildir (Aksoy, Tanrıöven, 2007: 34). Sistematik risk işletmelerin 

doğrudan ve kuvvetli bir etki yapamayacağı ve işletmenin maruz kalmaktan 

kaçınamayacağı risk türüdür. 

Sistematik riskler, sistemden kaynaklanan faktörlere bağlı olarak varlık 

fiyatlarının değişme riskidir. Bu yüzden “piyasa riski” ya da 

“çeşitlendirilemeyen riskler” olarak da adlandırılırlar. Tüm yatırımcılar, 

ekonomik faktörlere bağlı olarak ellerindeki varlıkların ya da verdikleri 

borçların değerlerinin değiştiği dönemlerde bu riskle karşılaşırlar. İşletme 
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faaliyetleri ile pazar gelişmeleri arasındaki risk olup tüm firmaları 

etkilemektedir. Uygulamada sistematik risk çeşitlendirilmeyen risk olarak 

adlandırılmaktadır. Sahip olunan aktifler veya oluşan hasarlar, tazminat 

ödemeleri ekonomik faktörler sonucunda değerlerinde bir değişikliğe 

uğradığında bütün yatırımcılar bu çeşit riski kabullenirler(Ceylan ve Korkmaz, 

2005: 35). 

Sistematik risk, ekonominin riskidir. Bu niteliği nedeniyle de ekonomik 

sistemde yer alan bütün ekonomik birimler bu riske maruz kalacaktır.  

Sistematik riskin kaynakları aşağıda kısaca açıklanmıştır:  

 a) Enflasyon Riski: 

Enflasyon riski, paranın satın alma gücünün kaybolması nedeniyle 

yatırım araçlarının getirilerinin azalması veya reel getiri olarak yok olması 

riskidir. 

Mal hizmetlerin fiyatlarının artması ile paranın satın alma gücündeki 

azalma olarak bilinen enflasyon, yatırımcının varlığının değerini korumasında 

etkili olmaktadır. Paranın satın alma gücündeki değişmeye bağlı olarak 

yatırım aracının sağlayacağı verimliliklerde de değişmeler olur (Aksoy, 

Tanrıöven, 2007: 35). 

Enflasyon nedeniyle bir mal veya hizmette meydana gelen artış fiktif 

değer artışı olup reel niteliğe sahip değildir. Bu nedenle mal ve hizmetlerin 

reel değerleri üzerindeki fiktif fazlalık dikkate alınmalıdır.  

Enflasyon riski, her menkul kıymet üzerinde aynı etkiyi yaratmaz. 

Örneğin; sabit getirili bir yatırım aracı üzerinde enflasyonun etkisi büyüktür ve 

enflasyon açısından riskli yatırımlardır. Çünkü bu yatırımlarda, enflasyon 

oranındaki artışa paralel olarak, cari gelirde artış görülmez. Bu da gerçek 

gelirin azalmasına neden olur. Yine değişken getirili menkul kıymet 
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yatırımlarının enflasyon riskinden etkilenme düzeyleri de farklı olmaktadır 

(Zaif, 2007: 7). 

Satın alma gücü riski, yatırıma tahsis edilmiş paranın enflâsyon etkisi 

ile satın alma gücünün azalması ile kendini göstermektedir. Satın alma 

gücündeki azalma dolaylı olarak sabit para birimi ile hesaplanan finansal 

varlık getirisini azaltmaktadır. O halde, bir yatırım, paranın satın alma 

gücündeki azalmaya bağlı olarak getiri değişkenliği ihtimali ile karşı 

karşıyadır (Sarıkamış, 2007: 178). 

 b) Faiz Oranı Riski: 

Faiz oranı riski; faiz oranında meydana gelebilecek değişmeler sonucu 

yatırımların getirilerinin etkilenme riskidir.  

Faiz oranındaki değişmeler bütün finansal araçları etkiler. Ancak, 

getirisi sadece faiz olan yatırım araçları(tahvil gibi) daha çok etkilenirler. 

Vadenin kısa ve uzunluğuna göre faiz oranının yaratacağı risk de 

değişmektedir. Sabit getirili bir yatırım aracının cari değeri, o yatırımdan elde 

edilecek yıllık getiriler ile vade sonundaki anaparanın bugünkü değere 

indirgenmesi ile hesaplanır. İndirgemede kullanılan iskonto oranı, piyasa faiz 

oranına göre belirlenir. Piyasa faiz oranı değiştiğinde indirgeme oranı da 

değişecek böylece değişen orana göre sabit getirili yatırım araçlarının fiyatları 

oluşacaktır. Dolayısıyla piyasa faiz fiyatındaki artma karşılığında tahvil gibi 

sabit getirili yatırım aracının değeri düşecek, faizin düşmesi karşısında 

yatırım aracının değeri yükselecektir. Bu tür araçların verimlilikleri nominal 

getirilerinin altında veya üzerinde değişebilecektir (Aksoy, Tanrıöven, 2007: 

37). 

Faiz oranı riskini bertaraf etme konusunda yatırım araçları için 

değişken faiz oranlı niteliğine dönüştürülebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında 

bu tür yatırım araçları, sabit faiz oranına dayalı yatırım araçlarına göre faiz 

oranı riskine maruz kalmamakta veya daha az derecede maruz kalmaktadır. 
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Faiz oranı riski, piyasada görülen faiz oranlarının değişme ihtimalini 

ifade ettiği için belirli faiz getirisine sahip yatırımlarda verimlilik farklarına yol 

açmaktadır (Usta, 2005: 232). 

Genel olarak faiz oranı riski açısından menkul kıymet yatırımlarını 

değerlendirdiğimizde, menkul kıymet fiyatları ile piyasa faiz oranı arasında 

ters yönlü bir ilişki bulunduğu söylenebilir (Zaif, 2007: 12).  

 c) Döviz Kuru Riski 

Sermayenin ve menkul kıymet yatırımlarının uluslararasılaşması, döviz 

kuru riskinin önemini de arttırmaktadır. Döviz kurlarındaki değişmelerle, farklı 

ülkelerdeki faizler arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Döviz kurlarındaki 

değişmelere paralel olarak, yabancı ülkelerde yapılan yatırımların kârlılıkları 

da değişecektir.   

Döviz kuru riski, yabancı paraların değerinde meydana gelen değişme 

ile ortaya çıkan bir risktir. Yatırımcıların bir yatırım aracı olarak 

değerlendirdikleri dövizde, yaptıkları yatırımdan daha fazla bir artış varsa 

veya böyle bir artış muhtemel ise genellikle yatırımcılar kaynaklarını dövize 

yöneltirler. Dövizde meydana gelen artış, aslında ülke ekonomisindeki 

ödemeler dengesinde meydana gelen bir dengesizlik neticesinde ortaya 

çıkan enflâsyonun sonucudur. Yatırımcı yatırımlarını değerlendirirken, en 

azından enflâsyon oranındaki artış kadar geliri olması gerektiğini düşünür. 

Çünkü ancak bu durumda tasarruflarının satın alma gücünü korumuş 

olacaktır. Yatırımcı için bir önemli kıstas da kurlarda meydana gelen 

değişmedir (Usta, 2005: 233). 

 d) Piyasa (Pazar) Riski: 

Piyasa riski, tamamen yatırım portföyünün kontrolü dışında, spekülatif, 

ya da psikolojik faktörlerden oluşur. Ekonomide meydana gelen bir 

durgunluk, tüketim eğiliminde ve zevklerde meydana gelen bir değişme, ani 

bir savaşın meydana gelmesi gibi faktörler menkul kıymet piyasalarını ve 
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getirilerini etkilemekte, bu etkilenme beklentilerin değişmesinden meydana 

gelmektedir. Kendini piyasa riskine karşı korumak isteyen yatırımcı, satın 

almayı düşündüğü menkul kıymet fiyatının piyasada meydana gelen 

değişikliklere karşı duyarlılığını hesaplamalıdır. Yüksek kaliteli, ya da istikrarlı 

yatırım araçları alt yapısı güçlü olmayan pazarlara kıyasla piyasa riskine 

daha dayanıklıdır (Usta, 2005: 232). 

Piyasa riski, menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasada enflasyon 

veya faiz oranlarındaki dalgalanma gibi belirli bir ekonomik neden olmaksızın 

menkul kıymet fiyatlarının değişmesidir (Zaif, 2007: 12). 

Piyasa riski, piyasaya özgü yapısal durumlardan ve piyasada 

meydana gelebilecek daralma ve genişlemelerden etkilenmektedir. 

Temelde pazar riski arz ve talep ilişkilidir. Ülkenin gelirlerinin çeşitli 

nedenlerle küçülmesi halinde talep azalmaktadır. Talebin gelir elastikiyetine 

bağlı olarak bazı sektörlerdeki küçülme gelirlerdeki küçülmeden daha büyük 

oranda yaşanacaktır. Bazı sektörlerde ise talebin etkilenme derecesi az 

olacak elastikiyetin az olduğu sektörlerde talep değişmeyecektir (Aksoy, 

Tanrıöven, 2007: 40). 

Talepteki dalgalanmanın karşısında arz da kendisini tabi olarak talebe 

cevap veren konuma getireceğinden işletmelerin sağlayacağı gelirler 

daralacaktır. Daha önce yüksek karlar elde ederek yatırımcısına temettü 

dağıtan şirketlerin hisse senetlerinin temettüleri azalacak, hatta tamamen 

ortadan kaldırabilecektir. Bu durumda o tür hisse senetlerinin değerleri doğal 

olarak düşecektir. Belirtilen nitelikteki gelirlerdeki azalma sadece hisse 

senedi piyasasını etkilemekle kalmayıp tüm yatırım araçlarında farklı yönde, 

farklı şiddette sonuçlar yaratacaktır. Gelirleri azalan bir işletme, sadece 

temettü dağıtmamakla kalmayıp, aldığı borçların ödenilmesinde de zorluklar 

yaşayarak, riskten etkilenme derecesine bağlı olarak faaliyetleri son 

bulabilecek noktaya da gelebilecektir (Aksoy, Tanrıöven, 2007: 40). 
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Bu risk daha çok hisse senetleri üzerinde görülmektedir. Hisse 

senedinin bulunduğu pazarın etkin olup olmamasına göre piyasa riski 

değişmektedir. Örneğin etkin bir piyasada etkin olmayan piyasaya göre daha 

az risk bulunmaktadır. Öte yandan tahvil vb. menkul değerlerin gelecek 

değerleri hisse senetlerine oranla çok daha gerçeğe yakın 

öngörülebildiğinden,  piyasa riskinin tahvillerden çok hisse senetleri üzerinde 

etkili olduğu söylenebilmektedir. Bu nedenle piyasa riski altında, hisse senedi 

fiyatına göre tahvil fiyatı daha az dalgalanma göstermektedir (Kapucu, 2003: 

7). 

 e) Politik Risk: 

Politik risk, politik koşullardaki değişmelerin menkul kıymetlerin 

getirilerinde meydana getireceği değişiklikleri tanımlamaktadır. Politik risk, 

ulusal ve uluslararası siyasî gelişmelerin bir yansıması olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bir ülkede gerek ülkenin yapısal özellikleri (demografik, coğrafi, 

jeopolitik, sosyo-kültürel) ve gerekse konjonktürel etkiler sonucu meydana 

gelen sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan risk 

türüdür.  

Politik risk aslında piyasa riskiyle iç içedir. Dünyada veya yatırımın 

yapıldığı ülkede oluşan siyasî bunalımlar, ekonomik krizler birer belirsizlik 

unsurudur ve yatırım kararlarını etkiler. Siyasî otoritenin istikrarsız bir 

görünümü varsa bu direkt olarak finans piyasalarını etkileyecektir. Çünkü 

yatırımcı bir yatırım kararını verirken aradığı önemli bir kriter de siyasî 

istikrardır (Usta, 2005: 232). 

 2.1.1.2. Sistematik Olmayan Risk 

Sistematik olmayan risk, finansal varlıkların ait oldukları işletmelerden 

ya da bu işletmelerin faaliyette bulundukları endüstriye ait birtakım 

özelliklerden ve değişimlerden meydana gelen risk türüdür. Diğer bir deyişle, 

sistematik olmayan risk, genel olarak tüm piyasayı etkileyen sistematik riskin 
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dışında, toplam riskin bir firmaya veya endüstriye özgü kısmına denir. Bu risk 

türü, şirketlere ya da belirli bir endüstriye özgü olduğundan, söz konusu 

endüstri dışındaki firmaları ya da bütün piyasayı etkileyecek nitelikte risk 

unsurlarını içermemektedir. Bu nedenle her firmanın hisse senedinin ya da 

her finansal varlığın sistematik olmayan riski diğer endüstrileri ya da sermaye 

piyasasını etkileyen risk unsurlarından bağımsız olduğundan, bu risk türünü 

her ortaklık için ayrı ayrı tahmin edilmesi uygun yaklaşımdır.(Akgüç, 1994: 

839). 

Sistematik olmayan riskin kaynakları olarak finansal risk, iş ve endüstri 

riski, faaliyet riski ve yönetim riskini gösterilebilir. Bu riskler işletmeler 

tarafından yönetilebildiği ölçüde azaltılabilecektir. Bu risklerin oluşumunda 

işletmenin kendine özgü yapısal faktörleri de önemli rol oynamaktadır. 

Sistematik olmayan risk, işletmeye özgü risk olarak da tanımlanabilir. 

İşletmelerin veya işletmelerin içinde bulunduğu endüstrinin yıllar içindeki 

ekonomik gelişmelere göre pozisyon almaları sistematik olmayan risk 

üzerinde artırıcı veya azaltıcı etki yapabilecektir. Başka bir ifadeyle; 

sistematik olmayan risk dönemler itibariyle farklılaşabilecek değişken bir 

yapıya sahiptir. 

Menkul kıymetler açısından sistematik olmayan risk; menkul kıymet 

çeşitlendirmesi ile azaltılabilecek, hatta yok edilebilecek bir yapıya sahiptir. 

Aynı piyasa içinde menkul kıymetler arasındaki ilişkiler incelendiğinde ters 

korelasyona sahip menkul kıymetlere yatırım yapmak oluşturulan portföyün 

riskinin azalmasını sağlayabilir.   

Sistematik olmayan riskin kaynakları aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

a) Finansal Risk: 

 Finansal risk, işletmelerin finansman temininde yabancı kaynak 

kullanmaları nedeniyle ortaya çıkan risktir. İşletme finanslama sırasında 

borçtan yararlanmamışsa, bir başka deyişle işletme varlıklarının tamamını 



60 

 

özkaynakları ile finanse etmiş ise finansal risk ortaya çıkmayacaktır. 

İşletmenin maruz kaldığı riski, almış olduğu borçlar karşılığında hem 

borçların anaparasının geri ödenmesi hem de faiz giderleri nedeniyle sabit bir 

yük altına girileceği için artmaktadır. 

 b) Yönetim Riski: 

Yönetim riski, işletme yöneticilerinin iyi yönetim becerileri 

gösterememelerinden kaynaklanan risklerdir. İşletme yönetiminin aldığı her 

karar gelecekte ortaya çıkacak olası büyüme fırsatlarından yararlanma 

imkânının sınırlarını belirleyecektir.   

 c) Faaliyet Riski: 

Faaliyet riski, mevcut teknoloji, denetim ve diğer destek sistemlerinin 

sistemde yaratacağı arıza, çalınma veya kayıpların neden olduğu risklerdir. 

İşletmelerde sabit giderlerin yüksek olması faaliyet riskini 

artırmaktadır. Ayrıca sabit giderlerin yüksekliği başabaş noktasını 

yükseltmekte ve üretimin, satışların düşük olduğu zamanlarda da aynı sabit 

giderlerin karşılanması zorunluluğunun bulunması satışlardaki dalgalanmalar 

karşısında net kardaki dalgalanmaların da büyük olmasına yol açmaktadır. 

Bu durum özellikle hisse senedi getirilerinde önemli bir risk unsuru 

yaratmaktadır (Bolak, 2004: 7). 

 d) İş ve Endüstri Riski: 

İş riski işletmenin faaliyetleri nedeniyle oluşan risktir. İşletmenin 

hammadde, işçilik gibi girdi fiyatlarında ve satış fiyatında meydana 

gelebilecek dalgalanmalar ve bu unsurların arzında meydana gelecek 

değişiklikler belirsizliğe neden olabilmekte, bu ise bir risk faktörü 

olabilmektedir. 
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Endüstri riski ise, işletmelerin faaliyet gösterdikleri endüstri koluna, 

sektöre bağlı olarak ortaya çıkan risklerdir.   

2.1.1.3. Toplam İşletme Riskinin Barındırdığı Diğer Risk Unsurları 

Sistematik risk-sistematik olmayan risk ayrımı dikkate alınmadan genel 

olarak işletmelerin karşı karşıya olduğu risk çeşitleri aşağıdaki gibidir: 

Tablo 2.2: İşletmelerin Maruz Kalabileceği Risklere Toplu Bakış 

KAVRAM TANIM 

1. Pazar (Piyasa) Riski Pazar fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanan risktir. 

a) Faiz Oranı Riski 
Pazar riskinin bir çeşididir. Faiz oranlarının değişmesinden 
kaynaklanır. 

b) Yabancı Para 
    Değişim (Kur) Riski  

Pazar riskinin bir çeşididir. Döviz kurlarındaki değişikliklerden 
kaynaklanır. 

    - İşlem Riski 
Yabancı para değişim riski çeşididir. Sözleşmeye bağlı nakit 
akışlarının, baz para değeri döviz kurlarındaki değişim 
etkilerinden meydana gelen risklerdir. 

    - Ekonomik Risk 
Yabancı para değişim riski çeşididir. Sözleşmeye bağlı 
olmayan nakit akışlarının, baz para değeri döviz kurlarındaki 
değişim etkilerinden meydana gelen risklerdir. 

    - Çevrim Riski 
Yabancı para değişim riski çeşididir. Konsolide finansal tablo 
baz para değeri döviz kurlarındaki değişim etkilerinden 
meydana gelen risklerdir. 

c) Hisse senedi  
    Fiyat Riski 

Pazar riski çeşididir. Hisse senedi fiyatlarındaki değişikliklerden 
kaynaklanır. 

d) Mal Fiyat  
    Değişim Riski 

Pazar riski çeşididir. Mal fiyatlarındaki değişikliklerden 
kaynaklanır. 

e) Enerji Fiyat  
    Riski 

Pazar riski çeşididir. Enerji fiyatlarındaki değişikliklerden 
kaynaklanır. 

f) Gayrimenkul  
   Riski 

Pazar riski çeşididir. Gayrimenkul fiyat değişikliklerinden 
kaynaklanır. 

g) Varlık-Kaynak  
    Yönetimi Riski 

Pazar riski çeşididir. Varlık ve Kaynakların değerlerindeki 
değişmelerden kaynaklanır. 

2. Kredi Riski 
Borçluların borçlarının anapara veya faizini (kasten veya istem 
dışı) ödememe ihtimalinden kaynaklanan risklerdir. 

3. Faaliyet (Operasyon)  
    Riski 

Süreç insan, sistem veya dış olayların ihmal veya 
başarısızlıklarından kaynaklanan (zarar etme) risklerdir. 

a) Tamamlama  
    Riski 

Faaliyet riski çeşididir. Bir muameleyi anlaşmaya uygun olarak 
tamamlamak için gerekli koşulların yerine getirilmesinde 
başarısızlık riskidir. 

    - Likidite Riski 
Tamamlama riski çeşididir. Bir iş veya işlemi anlaşmaya uygun 
olarak likidite yetersizliği nedeniyle yerine getirmeme riskidir. 
 

    - Herstatt Riski  
      (Herstatt; Bir Alman  
      bankasının adıdır) 

Tamamlama riski çeşididir. Borçlarını ödeyememeden (iflas) 
kaynaklanan risktir. Herstatt bankası likidite yetersizliği 
nedeniyle döviz işlemlerinden kaynaklanan borçlarını 
ödeyememiştir. 

b) Uygunluk ve  
    İtaat Riski 

Faaliyet riski çeşididir. Kanunlara, kurallara, işletme iç politika, 
süreç ve kontrollere uymamadan kaynaklanan finansal zararlar 
ve cezalar görme riskidir. 
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   - Davranış  
     Uygunluğu Riski 

Uygunluk riski çeşididir. İşletmenin iç risk yönetim 
uygulamalarına uymamadan kaynaklanır. 

   - Kurallara  
     Uygunluk Riski 

Uygunluk riski çeşididir. Dış (işletme dışı) kanun ve kurallara 
uymamadan kaynaklanan risklerdir. 

c) Süreç Riski 
Faaliyet riski çeşididir. Yönetici ve işçilerin hilelerinden, 
hatalarından veya meydana gelebilecek olan kazalardan 
kaynaklanan risktir. 

d) Sistem Riski 
Faaliyet riski çeşididir. Sistem veya iletişim hatalarından 
kaynaklanan kayıp ve risklerdir. 

e) Maddi duran  
    Varlık Riski 

Faaliyet riski çeşididir. Kaza veya felaketler nedeni ile maddi 
duran varlıkların hasar görme riskidir. 

f) İnsan Kaynakları  
   Riski 

Faaliyet riski çeşididir. Hatalı personel yapılanması veya 
personelin moral ve motivasyonunu sürdürme başarısızlığı 
riski. 

g) Kural Riski 
Faaliyet riski çeşididir. Muhasebe sistemi ve vergi sistemi ile 
ilgili koşul, kural ve kanunların değişmesinden kaynaklanan 
risklerdir. 

h) Suç Riski 
Faaliyet riski çeşididir. Hırsızlık, hile, para aklama veya bilgi 
çalınması (yok edilmesi) riskleridir. 

i) Felaket Riski 
Faaliyet riski çeşididir. Yangın, sel, deprem vb. felaketlerden 
kaynaklanan risklerdir. 

j) Bilgi Teknolojileri  
   Riski 

Faaliyet riski çeşididir. Bilgi teknolojileri sistemindeki hatalardan 
kaynaklanan risklerdir. 

k) Raporlama Riski 
Faaliyet riski çeşididir. Ölçme (sayısallaştırma) imkanı olan 
koşullarda ve bu risk çeşitleri için risk miktarının yanlış 
raporlanmasından kaynaklanır. 

l) Muhasebe Riski 
Faaliyet riski çeşididir. Finansal tabloların hazırlanmasında 
kullanılan tahminlerden kaynaklanan risktir. 

m) Güven (İtimat)  
     Riski 

Faaliyet riski çeşididir. Ürün taahhütlerinin müşterilere 
sunulandan farklı olması ihtimali riskidir. 

n) Model Riski 
Faaliyet riski çeşididir. Hatalı veya denenmemiş (ilk defa 
denenecek) modeller kullanarak verilen karardan zarar görme 
riskidir. 

4. Legallik Riski 
İşlemlerin kanunlara uygun olmayan şekilde kanıtlanmaya 
çalışılması veya yetersiz belgelemeden kaynaklanan risklerdir. 

5. İtibar (Ün) Riski 
İşletmenin ünlü olmamasının veya ününü kaybetmesinin 
getirdiği risklerdir. 

6. Makroekonomik  
    Risk 

Makroekonomik olaylardan kaynaklanan risklerdir. Örneğin; 
Enflasyonun keskin (hızlı) bir şekilde artması riskidir. 

a) İş Değişikliği  
    Riski 

Makroekonomik risk çeşididir. Ekonomik faaliyetlerde meydana 
gelen düzensiz değişikliklerden kaynaklanan risklerdir. 

7. İş Riski  
   (Stratejik Risk) 

Stratejik iş kararlarının uygunsuzluğundan kaynaklanan 
risklerdir. Örneğin; fabrika yeri seçimi veya mamul karması 
seçimi vb. 

a) Sapma  
    (Yanılma) Riski 

İş riski çeşididir. Müşterilerin herhangi bir zamanda anlaşmayı 
bitirme kararı alma riskidir. 
 

b) Etkinlik Riski 
İş riski çeşididir. İşletmenin iç organizasyonundan kaynaklanan 
risklerdir. Örneğin; Etkin bir maliyet yönetimi yapamamak vb. 

c) Harcama Riski 
İş riski çeşididir. Mevcut harcamaların beklenen (planlanan) 
harcamalardan çok yüksek olması riskidir. 

d) Performans  
    Riski 

İş riski çeşididir. Rakiplerin performansından daha düşük bir 
performansla çalışma riskidir. 

8. Ülke Riski 
Farklı ülke veya eyaletlerdeki ekonomik veya politik çevredeki 
(koşullardaki) beklenmedik değişikliklerin meydana 
gelmesinden kaynaklanan risklerdir. 
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a) Transfer Riski 
Ülke riski çeşididir. Yabancı paralı fonları çoğu ülkenin dışına 
çıkaramama riskidir. 

b) Konvertibilite  
    Riski 

Ülke riski çeşididir. Yabancı paralı kazançları kendi ülke para 
birimine çevirme işleminden kaynaklanan risklerdir. 

c) Politik Risk 
Ülke riski çeşididir. Farklı ülkelerdeki politik gelişmelerde 
karşılaşılabilecek zıt uygulamalar veya kural ve kanunlardaki 
değişikliklerden kaynaklanan risklerdir. 

d) Bağımsızlık  
    Riski 

Ülke riski çeşididir. Yabancı devletlerin veya o devletlerdeki 
kuruluşların isteklerinden kaynaklanan zarar görme riskidir. 

9. Satın Alma  
    Gücü Riski 

Yatırımların kazanç oranının gerçek değeri üzerindeki 
enflasyonun zıt (olumsuz) etkilerinden kaynaklanan risklerdir. 

Kaynak: (MOOSA, 2007, aktaran Altay, 2008: 56-58) 

 2.2. Yatırım Portföy Yönetiminde Kullanılan Risk Ölçüm Modelleri 

 Yatırımcılar açısından bir yatırım kararında temel ilke; minimum riske 

maruz kalarak, maksimum getiriyi elde etmektir. Yatırımcılar karar alırken 

yatırım alternatiflerinin varlığı nedeniyle sürekli fırsat maliyeti hesaplamakla 

karşı karşıyadır. Fırsat maliyeti yatırım alternatifleri arasında karşılıklı getiri 

ve maliyetler esas alınarak hesap edilir. Bu hesaplamada risk görünen veya 

kesin olarak parasal tutarı hesaplanmış bir maliyet değildir. Yatırımcıların 

değerlendireceği tüm alternatifler belirli oranda riski içermektedir. Bu nedenle 

fırsat maliyeti riske odaklanmaz, alternatifler arasındaki üstünlüklere 

odaklanır. 

 Menkul kıymet yatırımlarında getiri beklentisi, söz konusu menkul 

kıymetin varsa daha önce piyasa koşullarında gösterdiği performansa göre 

tespit edilebilir. Menkul kıymetin sahiplerine önceden sağladığı getiri 

ortalaması bir menkul kıymetten beklenen getiri için bir ölçüt olabilir. Bir 

menkul kıymetin riski ise beklenen getirideki değişimle ölçülmektedir. 

İstatistiki olarak getiriyi ortalama tanımlarken riski varyans tanımlar. 

 Menkul kıymet yatırımlarında beklenen getirideki değişkenlik o 

yatırımın riskini oluşturur. Yatırım araçlarının türlerine göre risk 

değişebileceği gibi, aynı türdeki yatırım araçlarının riski de farklı olabilir 

(Aksoy, 1988; 173).  



64 

 

Örneğin, faiz oranı riskinden sabit getirili tahviller, hisse senetlerine 

göre daha fazla etkilenmektedir. Ancak kısa vadeli hazine bonosu 

getirisindeki değişkenlik azdır, bu nedenle kısa vadeli hazine bonosunun 

getirisi, risksiz getiri (Rrf) olarak da tanımlanmaktadır (Zaif, 2007: 63). 

Bir yatırımda sermaye maliyetinin belirlenmesi büyük önem taşır. 

Yatırımcılar açısından özkaynağın maliyeti borçlanmanın maliyetine göre 

daha yüksektir. Çünkü piyasada risksiz getiri sağlayan yatırım araçları 

bulunmakta ve bu araçlar her zaman için bir yatırım alternatifi niteliği 

taşımaktadır. Bir yatırımda ortaklık ilişkisine giren bir yatırımcı her zaman için 

risksiz getiri sağlayan alternatif yatırımın getirisinden daha yüksek getiri talep 

edecektir. Bu durum ise özkaynak maliyetini, diğer finansman alternatifi olan 

borçlanma maliyetine göre daha yüksek yapacaktır. 

Yatırım araçlarından beklenen getiri değişkenlik göstermektedir. Bu 

değişkenlik risk kavramına odaklanmayı gerektirmektedir. Getirideki 

değişkenlik yatırımın niteliğine veya bulunduğu sektörden kaynaklanabileceği 

gibi (sistematik olmayan risk), yatırım aracının içinde bulunduğu piyasa veya 

ekonomik ortam (sistematik risk) nedeniyle de oluşabilir. 

Sistematik olmayan risk yatırımın niteliğine bağlı bir risk olduğu için 

değişik yatırımlardan oluşturulabilecek bir portföyle bu risk yok edilebilir. 

Ancak sistematik risk yatırımın niteliğinden kaynaklanmayan kontrolü zor 

olan bir risk türü olduğundan, tüm yatırım araçları (risksiz getiri sağlasa dahi) 

mutlaka belirli bir oranda risk içerecektir. Çünkü söz konusu piyasadaki tüm 

yatırım araçları bu riske maruz kalacaktır. 

Yatırım kararlarında riskin ölçülebilir olması istenen bir durumdur. Bu 

amaçla çeşitli risk ölçüm modelleri geliştirilmiştir. Bu konuda önceden 

geleneksel yöntemler kullanılırken, günümüzde matematiksel ve istatistiksel 

yöntemler yoğunlukla kullanılmaktadır. 
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Portföy birden fazla yatırım aracına belirli ağırlıklarla yatırım yapılması 

sonucu oluşturulan yatırım bileşenidir. Portföy yatırımların çeşitlendirilmesi 

amacıyla oluşturulur. Yatırımların çeşitlendirilmesinde birinci amaç; yatırım 

araçlarının birinde oluşabilecek kaybı diğer yatırım araçları ile telafi etmek, 

ikinci amaç ise maksimum getiri sağlama düşüncesidir.  

Yatırımcının tüm yatırımını belirli bir yatırım aracına bağlaması 

oldukça yüksek risk barındıran bir işlemdir. Örneğin; bir çalışanın ihtiyaçları 

için ayırdığı kısım dışında ay sonunda aldığı ücretin tamamını ABD dolarına 

bağlaması durumunda Dolar/TL kurunda oluşabilecek bir düşüşte, söz 

konusu çalışan ekonomik kayba uğrayabilecektir. Ancak, bu çalışan fazla 

parasının bir kısmı ile de altın yatırımında bulunsa ve altın o dönemde önemli 

bir getiri sağlasa, ekonomik kayba uğramayacak belki getiri dahi elde 

edebilecektir.  

Portföy oluşturmada yatırım araçlarının getiri ve risk düzeyi kadar ilgili 

yatırım aracının portföy içindeki ağırlığı da önemlidir. Portföyün getiri ve 

riskliliği, kapsamında bulundurduğu ilgili yatırım araçlarının toplam içinde 

ağırlığına göre yüksek veya düşük seviyede gerçekleşecektir.  

Sistematik olmayan risk yatırıma özgü bir risk olduğundan portföy 

oluşturularak yok edilebileceği veya en aza indirilebileceği kabul edilir. Ancak 

sistematik risk optimal portföy oluşturma durumun da dahi yok edilemez. 

Sistematik riski ölçebilmek amacıyla bir takım portföy teoriler ve modeller 

geliştirilmiştir. Bu teoriler şunlardır:  

 Geleneksel Portföy Teorisi ve  

 Modern Portföy Teorisi’dir.  

 2.2.1. Geleneksel Portföy Teorisi  

Geleneksel portföy teorisi, genellikle herhangi bir ölçüme gerek 

duyulmaksızın yatırımcıların geçmiş tecrübeleri ve sezgilerine dayanarak 

oluşturulan yatırım aracı bileşenlerine dayanır. Geleneksel portföy teorisinde 
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yatırımları içeren mutlaka bir portföy olmalıdır. Ancak bu portföyde yer alan 

yatırımların birbirine karşı duyarlılığı herhangi bir şekilde ölçülmez. 

Geleneksel portföy analizinde riskin birden fazla menkul kıymete 

dağıtılması amaçlanır. Riskin bu şekilde dağıtılmasına yalın çeşitlendirme 

denir. Yalın çeşitlendirmeyi benimseyen geleneksel portföy teorisinde 20 

menkul kıymetten oluşan bir portföy 2 menkul kıymetten oluşan bir portföy 

göre 10 kat daha iyi çeşitlendirilmiş olarak algılanır ve menkul kıymetlerin 

getirilerinin arasındaki ilişki ise dikkate alınmaz (Karaşin, 1987: 102) 

Sübjektif değerlendirmelerin yer aldığı bu teoride, tek bir menkul 

kıymetten beklenen getiriyi elde edememe durumu portföye kıyasla daha 

yüksek olacağı varsayılmaktadır. Bu teoride, risk, farklı türde ve risklilik 

düzeyine sahip varlıkların seçilmesiyle dağıtılır. Çeşitlendirme olarak 

adlandırılan bu işlemde amaç “bütün yumurtaların aynı sepete 

konulmaması”dır (Zaif, 2007: 65).  

Geleneksel portföy teorisinin “ne kadar çeşitli ise o kadar iyi” yaklaşımı 

aşırı çeşitlendirme sorununu ortaya çıkarmaktadır. Portföy oluşturma 

çeşitlendirme amacıyla yapılan bir faaliyettir. Ancak yatırım araçlarının birbiri 

ile olan ilişkilerine bakmadan yapılan aşırı çeşitlendirme olumsuz etkilerde 

bulunabilecektir. Zira, böyle bir portföyün yönetimi hem zor ve maliyetli hem 

de uzmanlık isteyen bir yapıya sahiptir.  

 2.2.2. Modern Portföy Teorisi  

Geleneksel portföy teorisini bilimsel ve ölçülebilir bir zemine oturtma 

amacıyla risk ve getiri arasındaki ilişkileri belirlemek ve ölçmek amacıyla 

Harry Markowitz tarafından modern portföy teorisi geliştirilmiştir. Modern 

portföy teorisi sayesinde menkul kıymetlerin piyasa olan risk-getiri ilişkisi 

ölçülebilmekte ve portföyün toplam getirisi ve riski hesaplamaktadır. 

Modern portföy teorisinin öncüsü olarak nitelenen Harry Markowitz, bir 

yatırım portföyünü oluşturan menkul kıymetlerin getirileri arasındaki ilişkilerin 
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araştırılması ve getirileri arasında tam pozitif korelasyon bulunmayan menkul 

kıymetlerin bir portföyde toplanması ile beklenen getiride bir düşme olmasızın 

sistematik olmayan riskin azaltılabileceğini öne sürmektedir. Markowitz’den 

sonra birçok araştırmacı bu teorinin gelişimi için katkıda bulunmuştur.  

Modern portföy teorisi kapsamında oluşturulan temel modeller 

aşağıdaki gibidir: 

 Markowitz’in Portföy Seçimi  Modeli 

 İndeks Modelleri,  

 Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (Capital Assets Pricing 

Model (CAPM)) ve 

 Arbitraj Fiyatlama Modelidir. 

Geliştirilen bu portföy modelleri; sistematik riski, risk ve getiri 

arasındaki ilişkiden hareketle ölçmeye çalışmış ve yatırımcının riske 

davranışına göre uygun (optimal) portföyün seçileceğini vurgulamıştır (Zaif, 

2007: 64). 

2.2.2.1. Markowitz Modeli  

 Harry Markowitz’in 1952 yılında kaleme aldığı “Portföy Seçimi(Portfolio 

Selection)” isimli makalesi portföy teorisi alanında oldukça geniş bir etki 

yapmıştır. Markowitz bu çalışması ile modern portföy teorisine öncülük 

etmiştir. 

Markowitz modelinde risk ve getiri arasındaki ilişkiyi incelemiş, belirli 

bir risk seviyesinde maksimum getiriyi elde etme amacıyla kurgulanmıştır. Bu 

amaçla yatırım araçlarının birbirleriyle ve içinde bulundukları piyasayla olan 

ilişkiyi korelasyon katsayısı ile ölçülmektedir.  

Markowitz bu modeli oluştururken özellikle piyasanın yapısına ve 

piyasa oyuncularının davranışları üzerine çeşitli varsayımlarda bulunmuştur. 
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Markowitz’in öngördüğü portföy teorisinin varsayımları aşağıdaki gibidir 

(Dobbins, Witt, 1983: 26):  

 Menkul kıymetlerin yer aldığı piyasa,  etkin bir piyasadır. Menkul 

kıymet  fiyatlarını etkileyebilecek her türlü bilgi fiyatlara yansır. 

Yatırımcılar bu bilgilere kolaylıkla ve her hangi bir maliyete 

katlanmadan ulaşabilirler. 

 Yatırımcılar, yatırım kararlarını beklenen getiri ve riske göre verirler. 

 Yatırımcıların, her risk düzeyinde maksimum getiriyi tercih eder. 

 Çeşitlendirme yoluyla sistematik olmayan risk yok edilebilir. 

Markowitz sadece portföy çeşitlendirilmesine gidilerek riskin 

azaltılamayacağı, portföyde yer alan menkul kıymetler arasındaki ilişkinin 

yönünün ve derecesinin de riskin azaltılması yönünde etkili olduğunu 

Ortalama-Varyans Modeli ile ortaya konulmuştur (Akay, Çetinyokuş, 

Dağdeviren, 2002: 127).  

Markowitz’in modeli yerine portföy getirisini esas alarak riski 

hesaplamaktadır. Portföyün getirisi portföyde bulunan yatırım araçlarının 

getirilerinin ağırlıklı ortalamasını ifade etmektedir.  

İki menkul kıymetten oluşan bir portföyün getirisi aşağıdaki gibi 

hesaplanır: 

    ∑(       )

 

   

  

rp= Portföyün getirisi  

N= Menkul kıymet sayısı 

ri= Menkul kıymet getirisi  

wi= Menkul kıymetin portföy içindeki ağırlığı 

Model portföyün getirisini hesapladıktan sonra portföyde yer alan her 

bir menkul kıymet getirilerinin bir birleriyle korelasyonunu hesaplamaktadır. 

Daha öncede üzerinde durulduğu gibi korelasyon iki değişken arasındaki 
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ilişkinin yönünü ve kuvvetini belirler. Korelasyon menkul kıymetler arasındaki 

kovaryansın her bir menkul kıymet standart sapmasına bölünmesiyle 

hesaplanır (Zaif, 2007: 67).  

        
 

 
∑(        )

 

   

(        )  

Covi,j= i ve j menkul kıymetleri arasındaki kovaryans   

N= dönem (zaman) 

Ri= i menkul kıymetin ortalama getirisi  

Rit= i menkul kıymetin t dönemdeki getirisi  

Rjt= j menkul kıymetin t dönemdeki getirisi 

 

      
      

        
  

Rij= i ve j menkul kıymetleri arasındaki korelasyon   

Covi,j= i ve j menkul kıymetleri arasındaki kovaryans   

∂i = i menkul kıymetin standart sapması 

∂j= j menkul kıymetin standart sapması   

Markowitz modelinde portföyün varyansı, portföyün riskini ifade eder.  

Portföyün varyansı ise aşağıdaki formüle göre hesaplanır. 

  
  (   

    
 )  (   

    
 )    (                   )   

 

   

√
  
  
  
  
 

∑  
    

  ∑∑               

 

   

 

   

 

   

    

∂p= Portföyün standart sapması  

wi= i menkul kıymetinin portföy içindeki ağırlığı 

wj= j menkul kıymetinin portföy içindeki ağırlığı 

Covi,j= i ve j menkul kıymetleri arasındaki kovaryans   

2i  = i menkul kıymetinin varyansı 
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Normal dağılımda; 1 standart sapma(rp-∂ ≤ r ≤rp+∂) aralığında getiri 

elde etme olasılığı %68,2 iken  2 standart sapma(rp-2∂ ≤ r ≤rp+2∂) aralığında 

getiri elde etme olasılığı %95,4, 3 standart sapma(rp-3∂ ≤ r ≤rp+3∂) aralığında  

getiri elde etme olasılığı ise %99,7’dir. Söz konusu normal dağılıma ilişkin 

görünüm aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 2.1.: Normal Dağılım 

Markowitz modelinde menkul kıymetlerin portföy içindeki ağırlıkları 

değiştiğinde farklı bir portföy riskine ulaşılır. Modelde, her bir menkul kıymet 

ağırlıklarına ilişkin kombinasyonlar ve bunlara ait portföy riskleri ayrı ayrı 

hesaplandığında tüm olası portföy bileşimi için risk dağılımını görmek 

mümkündür. Bu dağılım içinde, değişik risk ve getiri düzeylerini birleştiren 

eğriye “Etkin Sınır” denilmektedir (Zaif, 2007: 70). 

http://talkingmoose.ca/wp-content/uploads/2012/01/normaldistribution.jpg


71 

 

 

Şekil 2.2.: Risk Getiri İlişkisi 

Yatırımcının etkin sınır üzerinde bulunan portföy bileşenlerinden 

hangisini seçeceği yine yatırımcının risk karşındaki tutumunu belirler. 

Yatırımcı riski seviyorsa etkin sınır üzerinde yer alan riskli portföy bileşenini 

riski sevmeyen bir yatırımcı ise, az riskli portföy bileşenini seçecektir (Zaif, 

2007: 72) 

 İki yatırım aracından oluşan bir portföyün beklenen getirisi ve riski bu 

şekilde hesaplanabilmekte ve etkin sınırı tespit edilebilmektedir. Çok sayıda 

yatırım aracından oluşan bir portföy için de Markowitz modeli uygulanabilir. 

Bu durumda portföyün varyansı ve kovaryansı için menkul kıymetlere 

ağırlıklar verilerek bu model uygulanacaktır. 

n sayıda menkul kıymet için n adet varyans ve 
 (   )

 
  adet kovaryans 

(korelasyon) hesaplamak gerekir (Ryan, 1978: 67). Markowitz modelinde, bu 

şekilde çok sayıda yatırım aracı için oluşturulacak hesaplamaların zor ve 

maliyetli olması nedeniyle Markowitz modelini benimseyen çağdaşları 

tarafından bu tür portföyler için yeni modeller geliştirilmiştir. Bu konuda 

Sharpe, Linter ve Cohen gibi araştırmacılar çeşitli indeks modelleri 

geliştirmiştir.  
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2.2.2.2. İndeks Modeller 

İndeks modeller, Markowitz’in risk ölçümünde geliştirdiği modelin 

büyük ölçekli portföy bileşenlerine uygulanması amacıyla geliştirilen 

basitleştirilmiş modellerdir.  İndeks modeller temelde pazar portföyünün 

kovaryansının sıfır olduğunu kabulü ile oluşturulmuştur. İndeks modeller tekli 

indeks model ve çoklu indeks modeller şeklinde geliştirilmiştir.  

İndeks modellerin özelliklerinden aşağıdaki başlıklarda bahsedilmiştir.  

a) Tekli İndeks Modeli 

Tekli İndeks Modeli, 1963 yılında William Sharpe’nin yazdığı “Portföy 

Analizi İçin Basitleştirilmiş Bir Model (A Simplified Model for Portfolio 

Analysis)” isimli makale ile literatüre girmiştir. Sharpe tekli indeks modeliyle 

getiri ile risk arasındaki ilişkiyi regresyon analizi ile ölçen bir model 

geliştirmiştir (diagonal model). 

Diagonal modelin temel varsayımı, çeşitli menkul kıymetlerin 

getirisinin, bir takım temel faktörlere bağlı olmasına dayanır (Sharpe, 1963: 

281). Bu faktörler; fiyat endeksi, enflasyon, GSMH, faiz oranı ve piyasa 

durumu gibi unsurlardır. Modelin diğer varsayımları ise Markowitz modelinin 

benimsediği varsayımlardır. Sharpe, bu varsayımlara ilave olarak “her bir 

menkul kıymetin birbirleriyle kovaryansı, menkul kıymet getirilerinin tek bir dış 

etkinin değişimiyle ilişkilendirilebilir” varsayımını da eklemiştir (Ryan, 1978: 

91). 

Bir başka ifadeyle, farklı menkul kıymetlerin birbirleriyle kovaryansı 

bazı temel faktörlerle (enflasyon, faiz oranı, piyasa gibi) ilişkisine bağlıdır. Bu 

durum modele rii  katsayısı ile alınmıştır. Bu katsayısı menkul kıymet 

getirisinin tesadüfî olmayan yani sistematik riskten etkilenme durumunu ifade 

etmektedir (Zaif, 2007: 74) .  
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Sharpe’nin ortaya koyduğu tekli regresyon modeline göre portföyün 

getirisi aşağıdaki gibi hesaplanır: 

                

ri = i menkul kıymetinin getirisi  

a Sabit getiri (risksiz faiz oranı) 

i
i menkul kıymetin sistematik riske olan duyarlılığı 

ri i menkul kıymetinin pazar getirisi 

i Hata payı veya sistematik olmayan risk  

 Modeldeki ai sabit katsayısı, risksiz faiz oranını olarak ifade 

etmektedir. Sharpe’nin indeks modelinde pazar portföyünün hata payı(Ɛi) 

sıfıra eşit olduğundan pazar portföyünün getirisi aşağıdaki gibidir. 

            

 Tekli indeks modelinde hisse senetlerinin getirirleri arasındaki 

korelasyonlar yerine, her bir hisse senedi getirisinin piyasa ortalama getirisi 

veya piyasa indeksi ile olan beta katsayıları kullanılmaktadır (Ceylan, 

Korkmaz; 2004: 467). 

Sharpe’nin modeline göre; portföyün getirisi içinde bulunan yatırım 

araçlarının ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır. Söz konusu ağırlıklandırma 

işlemi hem sabit terim, hem β katsayısı, hem de sistematik olmayan riski 

niteleyen hata payı üzerine uygulanır. Sonuçta portföy getirisi aşağıdaki 

eşitlikle ölçülür.  

                     (                  )                     

Sharpe’nin tekli indeks modeli hem sistematik riski hem de sistematik 

olmayan riski bir arada dikkate almaktadır. Buna göre menkul kıymet 

getirilerini etkileyen iki risk çeşidini modelde gözlemlemek mümkündür (Zaif, 

2007: 75).  
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b) Çoklu İndeks Modeli 

William Sharpe’nin geliştirdiği tekli indeks modellerden sonra Kalman 

J. Cohen ve Jerry A. Pogue tarafından 1967 yılında “Alternatif Portföy Seçim 

Modellerinin Ampirik Değerlendirmesi (An Empiricial Evaluation of Alternative 

Portfolio-Selection Models)” adlı çalışmada çoklu indeks modelleri 

öngörülmüştür.  

Yine, Nai-Fu Chen, Richard Roll ve Stephen A. Ross  tarafından 1986 

yılında yapılan “Ekonomik Güçler ve Hisse Senedi Piyasaları (Economic 

Forces and Stock Markets)” adlı çalışmada  çoklu indeks modellerini 

geliştirmiştir. Bu çalışmada, çeşitli faktörlerin hisse senedi fiyatları üzerine 

etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Bu faktörler; 

 Endüstri üretimi, 

 Enflasyon, 

 Risk primi, 

 Yüksek dereceli ve düşük dereceli tahvillerin getiri farkları, 

 Borsa endeksleri, 

 Tüketim ve 

 Petrol fiyatlarıdır. 

Bu faktörler esas alınarak çoklu indeks modelleri geliştirilmiştir. 

Chen, Ross ve Roll’un çalışmasında olduğu gibi çoklu indeks modeller 

üzerine yapılan portföy modellerinde çeşitli faktörlerin hisse senedi üzerine 

etkileri incelenmiştir. Bu faktörler çok çeşitli nitelikte olmakla birlikte genel 

olarak, temel ekonomik göstergeler ve piyasa verileri arasından 

belirlenmektedir. Bu çalışmalarda istatistiki olarak genellikle çoklu regresyon 

modelleri kullanılmaktadır.  

Çoklu indeks model, menkul kıymetlerin getirisini bağımlı değişken, 

piyasa indeksinin getirilerini ise bağımsız değişken olarak alan çoklu 

regresyon modelidir.  Bu modelde menkul kıymet getirilerinin sadece piyasa 
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endeksine bağlı olmayıp, daha başka değişkenlerinde etkisinde olduğu 

varsayılmaktadır (Bekçi: 2001: 24). 

Çoklu indeks modellerinde genel olarak aşağıdaki analizler 

yapılmaktadır: 

 Zaman serileri analizleri 

 Kesitsel (Cross Sectional) analizler ve  

 Faktör analizleri. 

Zaman Serileri Analizleri: Belirli bir dönem boyunca menkul kıymet 

getirileri ile önceden belirlenen bazı faktörler arasında anlamlı ilişkiler 

saptayan bir kantitatif yöntemdir. Bu tür analizler yardımıyla geçmişte var 

olduğu saptanan ilişkilerin gelecekte de devam edeceği varsayımı yapılarak 

hisse senedi getirilerinin öngörülerinin yapılması mümkündür (Karan, 2004: 

36-237) 

Kesitsel (Cross Sectional) Analizler: Kesitsel analizde belli bir zaman 

aralığında faktörlerin değeri, menkul kıymetlerin getirisine ve faktörlere 

duyarlılıklarına dayanarak tahmin edilir. Daha sonra bu yöntem çeşitli zaman 

aralığı üstünde tekrarlanarak bu suretle faktörlerin standart sapmaları ve 

ilişkilerini değerlendirerek sağlanır (Karan, 2004: 238). 

Faktör Analiz: Birbirleri ile ilişkili veri yapılarını birbirlerinden bağımsız 

ve daha az sayıda yeni veri yapılarına dönüştürmek, bir oluşumu, nedeni 

açıkladıkları varsayılan değişkenleri gruplayarak ortak faktörleri ortaya 

koymak, bir oluşumu etkileyen değişkenleri gruplamak, major ve minör 

faktörleri tanımlamak amacıyla başvurulan bir yöntemdir (Karan, 2004: 241-

242). 

Çoklu indeks modellerinin temel varsayımı, farklı yapıdaki menkul 

kıymetlerin etkilendikleri endekslerin de farklı olabildiğidir. Bu nedenle model 

menkul kıymet getirisini aşağıdaki gibi hesaplamaktadır (Zaif, 2007: 78). 
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r i = i menkul kıymetinin getirisi  

a Sabit getiri (risksiz faiz oranı) 

 1i i menkul kıymetinin 1 endeksine olan duyarlılığı 

 2i i menkul kıymetinin 2 endeksine olan duyarlılığı  

ri i menkul kıymetin pazar getirisi 

i Hata payı veya sistematik olmayan risk  

Portföy getirisi ele alınan endekslere ilişkin duyarlılık katsayıları (βpi) ile 

ölçülmektedir (Ryan, 1978: 99). 

    ∑      

 

   

  ∑       

 

   

  ∑      

 

   

  

                                    

Portföyün riski ise aşağıdaki gibi ifade edilir.  

   
      

     
                        [  ]     [∑  

  
    

 

   

  ∑      

 

   

]   

Çoklu endeks modellerinde yer alan farklı endekslerin birbirlerinden 

bağımsız olmaları bir başka ifadeyle endeksler arasındaki korelasyonun sıfır 

olması gereklidir. Aksi halde faktör analizi benzeri tekniklerle değişkenlerin 

bağımsız değişken gruplarına dönüştürülmesi gereklidir (Ertuna, 1991: 121). 

2.2.2.3. Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (CAPM)  

Modern portföy teorisinin temellerini atan Markowitz’den sonra risk 

ölçüm modelleri konusunda birçok çalışma yapılmış ve Markowitz’in modeli 

geliştirilmiştir. Bu alanda günümüzde de kabul gören Sermaye Varlıklarını 

fiyatlama modeli (Capital Asset Pricing Model), portföy yönetiminde risk getiri 
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ilişkisini ölçen modellerden biridir. CAPM Markowitz’in portföy teorisini 

basitleştirmek ve dezavantajlarını yok etmek amacıyla geliştirilmiştir.  

CAPM, William Sharpe (Sharpe, 1964) tarafından 1964 yılında kaleme 

alınan “Sermaye Varlıkları Fiyatları: Bir Piyasa Eşitliği Teorisi (Capital Asset 

Prices: A Theory of Market Equilibrium)” adlı makale ile oluşturulmuştur. 

Daha sonra 1965 yılında John Lintner (Lintner, 1965), 1966 yılında Jan 

Mossin (Mossin, 1966) ve 1968 yılında Eugene Fama (Fama, 1968: 29-40) 

tarafından yapılan destekleyici çalışmalarla model daha da geliştirilmiştir.  

Markowitz’in modern portföy teorisinde öngördüğü varsayımlarını esas 

alan CAPM’de, bazı yeni varsayımlar oluşturulmuştur. Bu varsayımlar temel 

olarak aşağıdakilerden oluşmaktadır (Zaif, 2007:80):  

 Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Piyasa satıcıların 

bireysel davranışlarından etkilenmemekte ve piyasada tam rekabet 

bulunmaktadır. Piyasa giriş-çıkış serbesttir. Bir başka ifadeyle 

piyasa etkin bir piyasadır. 

 Yatırımcılar, belli bir dönem için yatırımlarını planlayarak, 

yatırımlarını içeren portföylerini beklenen getiriler ve standart 

sapmalara bakarak değerlendirirler.  

 Piyasada, borçlanma ve borç verme anlaşmalarını içeren risksiz 

menkul kıymetler bulunmaktadır. Yatırımcılar, yatırım kararı alırken 

risksiz faiz oranını içeren bu menkul kıymetleri dikkate alırlar. 

 Yatırımcılar riskten kaçınarak en yüksek getiriyi hedeflemektedir. 

Bu nedenle menkul kıymet hareketlerine karşı aynı şekilde 

davranmaktadırlar. Menkul kıymet yatırımlarından beklentileri 

homojendir. Bir başka ifadeyle, yatırımcıların menkul kıymetlerin 

beklenen getirilerini, standart sapmalarını ve kovaryanslarını 

anlama yeteneği aynı seviyededir. 

 İşlem maliyetleri, bilgi edinme maliyeti, faiz yükümlülüğü, vergi ve 

enflasyon bulunmamaktadır. Bilgiye ulaşmak her yatırımcı için 

serbest olup, bilgi anında ulaşılabilir niteliktedir. 
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 Sermaye piyasaları dengededir. 

 Yatırımcılar açısından menkul kıymetler sonsuz sayıya 

bölünebilme özelliğine sahiptir. 

CAPM’nin piyasa varsayımları tam rekabet piyasası esasında 

oluşturulmuştur. İktisadi analizlere de temel oluşturan tam rekabet piyasası, 

sosyalist iktisatçılar dışında, klasik iktisat temelindeki anlayışı benimseyen 

iktisatçılar açısından ideal piyasa modelidir. Ancak gerçek hayatta tam 

anlamıyla bir bütün olarak uygulanabilen tam rekabet piyasası bulunup 

bulunmadığı tartışmalı bir konudur. Bu nedenle tam rekabet piyasası için 

geçerli olan handikaplar, büyük ölçüde CAPM için de geçerli olacaktır. 

CAPM, pazardaki tüm menkul kıymetlerden oluşan portföyde (pazar 

portföyü) yer alan her bir menkul kıymetin pazar endeksine bağlı olarak 

birbirleriyle ilişkili olduğunu kabul etmektedir. Pazar portföyü, yatırımcıların 

mevcut piyasada işlem gören ve seçebileceği tüm menkul kıymetlerden 

oluşan portföydür. Pazar portföyü toplam riskli varlıklar veya menkul 

kıymetler olarak da ifade edilmektedir. Pazar portföyü içinde yer alan menkul 

kıymetlerin ağırlığı ise yine piyasa fiyatlarına göre belirlenmektedir. Yani, her 

bir menkul kıymetin Pazar portföyü içindeki payı menkul kıymetin piyasa 

değerinin, toplam menkul kıymetlerin piyasa değerine oranlanmasıyla tespit 

edilmektedir (Zaif, 2007: 80). 

CAPM’de pazar portföyünün getirisi tıpkı Markowitz modelinde olduğu 

gibi menkul kıymetin portföy içindeki ağırlıklarının getiri ile çarpımlarının 

toplamı ile hesaplanır. 

    ∑      

 

   

   

n= menkul kıymet sayısı 

wi = menkul kıymetlerin ağırlığı 

ri = i menkul kıymetin getirisi  
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Etkin piyasa hipotezine göre piyasadaki menkul kıymetlerin getirisi ve 

risklerinin piyasanın toplamı üzerine etkisi vardır. Menkul kıymetlerin pazar 

içindeki ağırlığına göre piyasanın(pazar) toplam getirisi veya riskliliği 

oluşacaktır. Yine etki piyasa hipotezinin temel varsayımı gereği genel 

ekonomik durumda ve menkul kıymetin içinde bulunduğu veya ilişki içinde 

bulunduğu sektörde meydana gelebilecek değişmeler menkul kıymet fiyatları 

üzerine etki edecek, bu durum ise menkul kıymetin getiri ve risk düzeyini 

değiştirebilecektir. 

Her bir menkul kıymetin piyasadan etkilenme ve piyasayı etkileme 

niteliğine sahip olması nedeniyle, CAPM’de bir menkul kıymetin getirisi 

pazarı getirisiyle ilişkilendirilmiştir. 

 CAPM’ye göre her bir menkul kıymetin getirisi; risksiz faiz oranı(i ), 

pazarın getirisi(rm) ve pazar getirisi ile ilgili menkul kıymetin getirisinin pazarın 

getirisine hassasiyetini gösteren unsuru(βi) içerir. Her modelde olduğu gibi 

hata payını gösteren terim de(Ɛi) modelde yer alacaktır.  

                

Önceki kısımlarda belirtildiği gibi CAPM’nin varsayımlarından biri; 

piyasada yatırım yapılabilecek risksiz bir menkul kıymetin bulunacağıdır. 

CAPM’de bir menkul kıymetin getirisi belirlenirken söz konusu  menkul 

kıymete ilişkin risksiz getiri oranı dikkate alınır. αi olarak ifade edilen risksiz 

faiz oranı; genel olarak garantili bir getiriyi ifade eder. Yani, her şekilde elde 

edilebilecek getiridir. Bu nedenle genel olarak, risksiz faiz oranını içeren 

menkul kıymet olarak devletlerin ihraç ettiği hazine bonolarının(tahvillerin) 

faiz oranı esas alınır.  

CAPM’de βi pazardaki değişimlerden ilgili menkul kıymetin(i) etkilenme 

düzeyini ifade eder.  Bir menkul kıymetin, portföyün getiri ve riskine katkısı o 

menkul kıymetin βi’si ile ölçülür (Zafer: 2006: 25). Bir portföyde yer alan 
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menkul kıymetlerin beta katsayılarının ağırlıklı ortalaması, portföyün beta 

katsayısını ifade eder (βp). 

Modelde hata payını ifade eden Ɛi ise menkul kıymetin pazarla ilişkili 

olmayan, sistematik olmayan riskini ifade etmektedir. Pazar portföyü çok iyi 

çeşitlendirilmiş bir portföy olduğundan menkul kıymet getirilerinde yer alan 

sistematik olmayan riskin etkisi bir başka ifadeyle hata payı pazar 

portföyünde yer almamaktadır (Zaif, 2007: 82).  

CAPM riski getirilerdeki değişkenlikle ölçmektedir. Pazar portföyünün 

riski aşağıdaki gibi ifade edilir.  

      

  
    

rm= Pazarın getirisi 

rrf= Risksiz faiz oranı 

∂m
2= Pazarın varyansı 

CAPM’de menkul kıymet getirisi, risksiz faiz oranı ile sistematik riskten 

etkilenme düzeyi beta katsayısına göre oluşacaktır (Zaif, 2007: 82).    

         (      )    

CAPM riski, pazar portföyü getirisindeki değişimle değil, her bir menkul 

kıymetin pazar portföyü getirisindeki değişkenlikteki payı ile ölçmektedir. Bir 

başka ifadeyle CAPM, Markowitz modelinde olduğu gibi riski, her bir menkul 

kıymetin pazar portföyünde yer alan menkul kıymetler arasındaki 

korelasyonla değil, her bir menkul kıymetin pazar portföyü getirisindeki 

sapmaya katkısıyla ölçülmektedir. Bu bir anlamda menkul kıymetin pazardaki 

değişimlere duyarlılığını ifade etmekte ve Beta ile tanımlanmaktadır (Zaif, 

2007: 83).    
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   (     )

  
    

ri  i menkul kıymetin getirisi 

rm = Pazar getirisi 


2
m Pazar portföyünün varyansı  

 Yukarıdaki eşitlikten de anlaşılacağı gibi; beta katsayısı bir menkul 

kıymetin pazar getiri oranıyla birlikte hareket etme eğimlinin(kovaryansının) 

pazar getirisinin varyansına oranlanmasıyla hesaplanır (Okka, 2009: 369). 

Beta katsayısı menkul kıymetin pazarla olan birlikte hareket etme eğilimini 

göstermesi özelliği nedeniyle sistematik riskin ölçüsü olarak 

değerlendirilmektedir. 

Menkul kıymet getirileri ile beta arasındaki ilişkiyi gösteren doğru ise 

menkul kıymet piyasa (security market line) doğrusudur. Pazar portföyünde 

yer alan bütün menkul kıymetler risk derecelerine göre bu doğru üzerinde yer 

alır (Zaif, 2007: 84). Menkul kıymet piyasa doğrusu Markowitz modelinde 

öngörülen etkin sınıra teğet geçen bir doğrudur. Bu iki doğrunun birbirlerine 

teğet olduğu nokta, pazarın portföyünün getirisidir. Bu noktada beta katsayısı 

1’e eşittir (βm=1). 

 Menkul kıymet pazar doğrusu incelendiğinde temel olarak getiri ile 

sistematik riskin bir ölçüsü olan beta katsayı arasındaki ilişkiyi gösterir. 

Yukarıda sözü edildiği gibi; doğru ile etkin sınırın teğet noktası pazarın 

getirisidir ve bu noktada pazarın beta katsayısı 1’e eşittir. Menkul kıymet 

pazar doğrusu Y eksenini risksiz getiri oranı olan rf’de keser. Başka bir 

ifadeyle doğru bu noktadan başlayan pozitif eğimli bir doğrudur. Bu noktadaki 

getiri risk içermediğinden beta katsayısı 0’dır. Bu nokta ile menkul kıymet 

pazar doğrusunun etkin sınırla teğet olduğu pazar getirisi arasındaki fark 

menkul kıymetin risksiz getiri oranı üzerinde elde edeceği ilave(+/-) getiriyi 

ifade eder. 
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 Getiri MKPD 

  Etkin Sınır 

 rm 

   

     (rm-rf) 

 

                   rf 

 Risksiz Getiri 

 βm=1 Beta 

Şekil 2.3.: Beta ile Getiri İlişkisi 

Bir menkul kıymetin beta katsayısı 1’e eşitse pazar portföyünün 

ortalama getirisindeki artış kadar menkul kıymetin ortalama getirisinde de 

artış meydana gelir. Beta katsayısının 1’den küçük olması, menkul kıymetin 

ortalama getirisindeki artışın pazar portföyündeki ortalama getirideki artıştan 

daha düşük düzeyde gerçekleştiğini gösterir. Buna karşın beta katsayısının 

1’den büyük olması, menkul kıymetin ortalama getirisindeki artışın pazar 

portföyündeki ortalama getirideki artıştan daha yüksek seviyede 

gerçekleştiğini gösterir. Beta katsayısının negatif değer alması durumu ise 

menkul kıymetin getirisinin pazar portföyündeki ortalama getiri ile ters yönlü 

bir ilişkisi olduğu anlamına gelir.  

Bir menkul kıymete ait beta katsayısının pazar getirisi ile risksiz getiri 

oranı arasındaki farkla çarpımı o menkul kıymet için risk primini ifade 

edecektir. Risk primi, risksiz getiri oranın ne kadar üzerinde(+/-) getiri elde 

edileceğini gösterir.  

 rrrr rfmirfi 
 

Menkul Kıymetin Getirisi= Risksiz Getiri Oranı+Risk Primi 
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Piyasada etkin bilgi edinebilme ortamında “yüksek risk, yüksek getiri” 

ortaya çıkar. Ancak yatırımcılar riskin yüksek, getirinin düşük olduğu 

durumlarla da karşılaşabilmektedir. Menkul kıymet pazar doğrusuna ilişkin 

grafik incelendiğinde yüksek risk, düşük getiri bölgeleri görülebilmektedir. 

Yatırımcılar CAPM varsayımları altında, optimal portföy bileşeninde uygun 

risk-getiri çiftini görebilecektir. 

Menkul kıymet pazar doğrusu değerleme açısından da esas alınacak 

bir ölçüttür. Değerleme açısından bu doğrunun üst kısmında bir noktada yer 

alan bir menkul kıymetin düşük değerlendiği, alt kısmındaki bir noktada yer 

alacak bir menkul kıymetin  ise düşük değerlendiği kabul edilmektedir.  

Böyle bir değer manzarası karşısında, yatırımcı düşük değerlenmiş 

(ucuz) menkul kıymetleri alma eğiliminde olacaktır.  Çünkü söz konusu 

menkul kıymetler risk düzeyine göre yüksek getiri sağlamaktadır. Aşırı 

değerlenmiş (pahalı) menkul kıymetleri ise satacaktır. Bu durumda 

yatırımcılar riske karşı aynı tepkiyi verdiklerinden, düşük değerlenmiş (ucuz) 

menkul kıymetlere talep artacak ve bu hisse senetlerinin fiyatı yükselecek, 

aşırı değerlenmiş menkul kıymetler ise tercih edilmeyeceği için fiyatı 

düşecektir. Böylece piyasa dengeye gelmiş olacaktır. Bir başka ifadeyle 

menkul kıymetler menkul kıymet pazar doğrusu üzerinde yerlerini 

alacaklardır (Zaif, 2007: 86). 

2.2.2.4. Arbitraj Fiyatlama Modeli (APM) 

Arbitraj fiyatlama modeli; CAPM’ye alternatif olarak, Stephen Ross 

tarafından 1976 yılında “Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Arbitraj Teorisi” (The 

Arbitrage of Capital Asset Pricing) yapılan çalışma ile literatürde yer 

bulmuştur.  

APM, doğrusal bir modele dayanmakta olup, bir yatırımın getirisinin 

birden çok faktöre dayandığını varsaymaktadır. CAPM’den daha genel bir 

model olan ve daha az varsayıma dayanan model, pazarın dengede olması 
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ve yatırımcıların tercihleri konularında bir kısıtlama içermemektedir (Karan, 

2004: 251). 

APM’nin temelinde, finansal varlıkların uzun vadeli  ortalama getirilerini 

etkileyen önemli sistematik faktörlerin tanınması yer alır. Model, tek tek hisse 

senetleri ve tahvillerin günlük fiyat değişmelerini etkileyen sayısız faktörleri 

önemsiz saymamakta, ancak büyük portföylerdeki varlıkların toplamını 

etkileyen önemli faktörlere daha çok yer vermektedir. Bu faktörleri tanıyarak, 

portföy getirileri üzerine sezgisel değerlendirmeler  yapılabilir. Burada 

ulaşılması gereken en son amaç, portföy yapılandırma ve değerlendirmenin 

daha iyi bir anlaşılır düzeyini elde etmek ve böylece tüm portföy tasarımı ve 

performansını iyileştirmektir (Yörük, 2000: 88).  

Arbitraj; homojen özelliğe sahip bir malın iki farklı piyasadaki fiyat 

farklılıklarından yararlanarak kar elde etme işlemidir. 

Arbitraj işlemi “tek fiyat yasasına” (law of one price) dayanmaktadır. Bu 

yasaya göre, kısıtlamanın olmadığı bir ekonomide her malın tek bir fiyatı 

vardır. Eğer bir malın birden farklı fiyatı oluşmuşsa arbitraj yapanlar 

nedeniyle bu fark ortadan kalkacaktır (Karan, 2004: 251). Çünkü alıcılar 

malın ucuz olduğu yerden alıp pahalı olduğu yerde satmayı amaçlayacaktır. 

Ancak bir süre sonra malın ucuz olduğu yerde talebin artması nedeniyle mal 

pahalanacak, malın pahalı olduğu yerde ise hem arz fazlası hem de talep 

eksikliği nedeniyle mal ucuzlayacak ve malın bedeli bir denge fiyatı olan “tek 

fiyata” gelecektir. Malın tek fiyata gelmesi arbitraj imkanını ortadan 

kaldıracaktır.  

APM de bu işleme dayanmakta ve SVFM’nin piyasanın dengede 

olduğu varsayımı yerine piyasa arbitraj imkanlarının değerlendirilmesiyle 

dengeye geleceğini kabul etmektedir (Zaif, 2007: 87). 

APM’nin üç temel varsayımı vardır. Bunlar: (Yörük, 2000: 88) 

 Sermaye piyasaları tam rekabet altındadır.  
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 Yatırımcılar her zaman belirlilik koşulları altında daha fazla 

getiriyi, daha az getiriye tercih ederler.  

 Finansal varlıkların beklenen getirilerinin nasıl gerçekleştiğini 

ortaya koyan stokastik süreç, faktör modeli ile gösterilebilir.  

APM, CAPM’de yer alan piyasanın dengede olma varsayımı yerine 

piyasanın arbitraj imkanlarının değerlendirilmesiyle kendiliğinden dengeye 

geleceğini öne sürmektedir. Bunun dışında CAPM’de, sistematik risk, hisse 

senedi getirilerindeki değişimle ölçülmekte olup, bir açıdan yalnızca piyasa 

riskini dikkate almaktadır. Oysa hisse senedi fiyatlarını etkileyen sistematik 

riskin kaynakları çeşitlidir. APM, menkul kıymet getirilerini faktör modelleriyle 

tanımlayarak sistematik riskin tüm çeşitlerini modele dahil etmiştir. Bununla 

birlikte APM de diğer modeller gibi çok iyi çeşitlendirilmiş bir portföyde 

sistematik olmayan riskin etkilerinin tamamen yok edileceğini kabul 

etmektedir (Zaif, 2007: 88) 

APM’nin işleyişinde faktör olarak dikkate alınabilecek unsurların seçimi 

önemlidir. Hisse senedi getirilerini etkileyebilecek makroekonomik 

göstergeler ve sektör göstergeleri modelde birer faktör olarak girdi niteliği 

taşımaktadır. Söz konusu makroekonomik göstergeler veya sektörel 

göstergelere; GSMH, enflasyon oranı, faiz oranı, büyüme oranı, sektörel 

büyüme oranı, para arzı, döviz kuru vd. örnek olarak verilebilir. İlgili menkul 

kıymetin bu faktörlere duyarlılığının ölçüsü menkul kıymetin getirisine etki 

edecektir. APM’ye göre bir menkul kıymetin getirisi aşağıdaki bağıntıyla 

hesaplanabilir: 

  ̅                      

ri i menkul kıymetin getirisi  

ia = i menkul kıymetin a faktörüne karşı duyarlılığı  

Fa =  A faktörü  

i Hata payı (sistematik olmayan risk) 

APM kapsamında pazar portföy getirisi ve varyansı ise aşağıdaki gibi 

tanımlanmaktadır: 
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         Getiri: 

  ̅         

Varyans: 

  
    

   
  

APM’ye göre bir menkul kıymetin ilgili faktöre karşı duyarlılığının 

ölçüsü olan beta değerinin aynı, fakat farklı beklenen getirileri olan birden 

fazla portföyün bulunması durumunda arbitraj imkanı doğar. Yatırımcılar da 

doğal olarak, arbitraj imkanı kalkana kadar getirisi yüksek olan portföye 

yönelir.  

2.3. Muhasebe Verilerine Dayalı Risk Ölçüm Modelleri 

Modern portföy teorisi kapsamında riskin ölçümü ve getirinin tahmini 

üzerine birçok model çalışması olmuştur. Halen de Markowitz’in modeli esas 

alınarak bu alanda yeni çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar 

Markowitz modelinin varsayımları altında geliştirilmiş yeni model önerisi 

olabildiği gibi bir takım karma modeller şeklinde de olmaktadır. 

Portföy modellerinde riskin ve getirinin belirlenmesi ve çeşitlendirme 

yoluyla sistematik olmayan riskin yok edilmesi amaçtır. Muhasebe verilerinin 

riskin ve getirinin tespit edilmesinde önemli bir yeri vardır. Her şeyden önce, 

yukarıda kısımlarda anlatılan portföy modellerinden anlaşılacağı üzere risk ve 

getirinin ölçülmesi istatistiksel ve matematiksel işlemlere dayanmaktadır. 

İstatistik ve matematiksel işlemlerin oluşabilmesi için bir girdiye(veri) ihtiyaç 

vardır.  

Muhasebe bilgi sisteminin güvenilir veri sağlama görevi vardır. Sözü 

edilen model çalışmalarında(özellikle indeks ve faktör modellere dayalı 

çalışmalarda) piyasa verisinin yanında muhasebe verileri de işleme tabi 

tutulmaktadır. Bu yönüyle muhasebe verileri risk ve getirinin ölçümünde 

kullanılan bir girdi niteliğindedir. Bu durum daha ileriye götürülmek istenirse, 

işletme değerinin tespitinde geleceğe yönelik olarak yapılacak 

projeksiyonlarda muhasebe verileri oldukça önemli yer tutmaktadır. Bu 
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yönüyle muhasebe bilgi sistemi verileri gerek risk ve getirinin tahmininde ve 

gerekse firma değerinin tespitinde önemli bilgi sağlayıcısı konumundadır. 

Modern portföy teorisindeki gelişmeler incelendiğinde, oluşturulan bir 

modelde var olan bir eksiklik veya yetersizlik araştırmacıları yeni modeller 

arayışına itmektedir. Modern portföy teorisinin etkisiyle muhasebe verilerine 

dayalı risk ölçüm modelleri üzerine de çalışmalar yapılmıştır. Muhasebe 

verilerine dayalı modellerini benimseyen bazı araştırmacılara göre; 

muhasebe verileri üstün bir risk tahmin modeli oluşturmak için kullanılabilir ve 

yatırımcıların karar verme sürecinde somut bir iyileşmeye neden 

olabilir.(Beaver, Kettler, Scholes, 1970: 655) 

Muhasebe verilerine dayalı modeller; muhasebe bilgi sisteminden elde 

edilebilen verilerle oluşturulan bir takım tutar veya orana dayalı analize uygun 

verilerle risk ve getiriyi ölçmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu tutarlar 

muhasebe sistemi içinde yer alan ve finansal bilgi kullanıcılarına raporlanan 

veya raporlanmayan işletme (veya işletmeyi temsil eden menkul kıymet) 

bilgilerini içermektedir. Diğer yandan muhasebe sistemi içinde hesaplanan 

finansal oranlar da riskin ölçümü üzerine kullanılabilecektir. Örneğin; 

muhasebe bilgi sistemi içinden alınabilecek bir işletmeye ait borç yükünün 

(finansal kaldıraç oranı) işletmenin riski üzerine etkisi belirli modellerle 

tanımlanabilmektedir.  

Parasal her olayı sistem içine almayı gerektiren muhasebe bilgi 

sistemi çok çeşitli bilgiler sağlamaktadır. Bu bilgileri sadece bilanço ve gelir 

tablosu gibi finansal raporlarla kısıtlı sanmak yanıltıcıdır. Zira günümüzde 

Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları gereği, sözü edilen 

finansal tabloların beraberinde sunulan finansal tablo dipnotları ve kamuyu 

aydınlatma amacına dayalı duyurular da muhasebe bilgi sistemi içinde 

değerlendirilmelidir.   

1970’lerin başından bu yana yapılan çalışmalarda getirinin farklı 

finansal oranlarla tanımlanmasının yanı sıra, toplam riskle kuvvetli ilişki 
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olduğu tespit edilen finansal kaldıraç oranı, faaliyet kaldıraç derecesi ve 

finansal kaldıraç derecesi gibi bir takım değişkenler de bir risk faktörü olarak 

modellere alınmıştır. Bu çalışmalarda muhasebe verilerine dayalı olarak 

oluşturulan risk ölçüm modelleri ile (Muhasebe Betası) menkul kıymet 

getirileri esas alınarak geliştirilen modeller (Pazar Betası) arasında anlamlı 

ilişkiler tespit edilmiştir (Zaif, 2007: 123). 

Oluşturulan modeller, işletme verisiyle piyasa verisini bağdaştırıcı risk 

ölçüm denklemleri ile desteklenmiştir. Bu denklemler muhasebe betası adı 

altında sınıflanarak riskin ölçümünde kullanılmıştır. Bu anlamda yapılan 

model çalışmalarında birçok muhasebe betası önerisi yapılmıştır. Muhasebe 

betalarının genellikle; kar, varlık büyüklüğü, özsermaye büyüklüğü, borç 

yükü, kaldıraç derecesi ve piyasa değeri  gibi unsurlar ele alınarak 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır.  

Muhasebe verilerine dayalı modellerde,  getirinin ölçümü muhasebe 

karı esas alınarak yapılmaktadır. Örneğin; özkaynak karlılığı (ROE), varlık 

karlılığı (ROA), Fiyat/Kazanç oranı (F/K)  ve hisse başına karlılık gibi oranlar 

getirinin ölçümünde sıklıkla kullanılmıştır. Modellerde bu oranlarla Pazar 

portföyünün oranları arasında ilişki kurularak getirinin ve riskin ölçülmesi 

hedeflenmiştir. 

Karlılık oranlarının getiriyi tanımlamada seçilmesinin nedeni, işletme 

için beklenen getirinin kar olması ve daha önce de bahsedildiği gibi kardaki 

değişimin riski en iyi açıklayan muhasebe verisi olmasıdır (Zaif, 2007: 124). 

Çalışmalarda göze çarpan bir diğer konu bu modellerde kullanılan kar 

kavramlarının farklı nitelikte olduğudur. Çünkü bazı modeller net karı esas 

alırken bazı modeller işletmenin temel faaliyetleri sonucu elde ettiği faaliyet 

karını esas aldığı görülmektedir. Bunların yanında özellikle değerleme 

konusunda ise dağıtılmasına karar verilen karın modellere konu olduğu 

anlaşılmaktadır.   
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Net kar ve dağıtılabilir kar sonucunun modellere alınmasının nedeni,  

bu kar sonuçlarının pay sahiplerinin beklentilerini ifade etmesidir. Bu bilgi 

aynı zamanda, menkul kıymet fiyatlarını da etkilediğinden, net kar ve 

dağıtılabilir kar üzerinden hesaplanan getirideki değişim, özkaynak riskliliğini 

de ortaya koymaktadır (Zaif, 2007: 124). Faaliyet karlılığı ise faaliyet riskinin 

ölçümü açısından ilişkili ve uygun bir veridir (Hill, Stone, 1980: 600). 

Kar ve karlılık oranları dışında aktif büyümesi veya aktif büyüme oranı 

da modellerde kullanılmıştır. Aktif büyümesi işletme varlıklarında bir artışın 

olması ile mümkündür. İki muhasebe döneminde aynı borçluluk seviyesinde 

olan bir işletmede aktifte bir büyüme meydana gelmesi ya reel sermaye 

artışıyla ya da işletme faaliyeti sonucunda oluşan karla açıklanabilir. Bu 

nedenle aktifteki büyümeye kardaki artış eşlik edebilir.  

Eğer aktifteki büyüme kardan değil de borçlanmanın artmasından 

kaynaklanıyorsa bu durum riski etkileyen bir unsur olabilecektir. Bu yönüyle 

aktif büyümesi risk ölçüm modellerinde tek boyutlu değil birden çok boyutla 

dikkate alınmaktadır. Aktif büyüklüğü ile ölçülen risk, kaldıraç etkili veya 

etkisiz firma değerinin tespit edilmesine de imkan vermektedir 

(Hamada,1972: 437-452).  

Yukarıda bahsedilenler özetlendiğinde, muhasebe betasına temel 

teşkil eden unsurlarla oluşturulan modeller temel olarak aşağıdakilerden 

oluşmaktadır: 

 Net Kar ve Faaliyet Karını Esas Alan Modeller 

 Aktif Büyümesi ve Kaldıraç Derecelerini Esas Alan Modeller 

 

2.3.1. Net Kar ve Faaliyet Karını Esas Alan Modeller 

İşletmeye konulan sermayenin pay sahibine dönüşü kar payı(temettü) 

şeklinde olacaktır. Yatırımcıların bir yatırıma karar aşamasında kar beklentisi 

önemli bir unsurdur. Kardaki değişimde yatırımın sürdürülebilirliği veya 
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potansiyel yatırımcıların bu alana yatırımları konusunda dikkate alınması 

gereken bir unsurdur.  

Kar özkaynağın getirisi niteliğindedir. Özkaynak getirisindeki değişimle 

ifade edilecek risk, özkaynak riskliliği hakkında da bilgi vereceğinden bu getiri 

tanımlamasıyla hesaplanan muhasebe betası, tüm işletmeler için özkaynak 

maliyetinin belirlenmesine de imkan verecektir. Muhasebe betası ile 

hesaplanan özkaynak maliyeti ve sermaye maliyeti, firma değerinin doğru 

belirlenmesi ve doğru yatırım kararlarının alınmasını da sağlayacaktır (Zaif, 

2007: 126).  

Net karı esas alan modelde getiri aşağıdaki gibi tanımlanır (Beaver 

Kettler, Scholes, 1970: 663): 

        
       

       
   

 

        
       

          
   

 

    
       

             
   

Bunların yanında olağan karı esas alarak getiri ve riski ölçmeye 

çalışan modeller de yer almaktadır. Beaver ve Manegold’un oluşturduğu 

model bu kar kavramı üzerinedir (Beaver ve Manegold, 1975: 231-284). 
  

Çalışmada Olağan Kar/Toplam Varlıklar getiri tanımlaması faaliyet riskini, 

Olağan Kar/Özsermaye özkaynak getirisi ve finansal riski ölçmek, Olağan 

Kar/ Piyasa Değeri ise, gerçek değeri  belirlemeyi amaçlamaktadır (Zaif, 

2007: 127). 

Günümüz finansal tablo formatında, Uluslararası Muhasebe/Finansal 

Raporlama Standartları düzenlemeleri kapsamında olağan kar ile net kar 

kavramı iç içe geçmiştir. İşletmenin bütün faaliyetleri olağan kabul 
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edilmektedir (IAS: 1). Bu nedenle olağan karı esas alan modeller bu 

çalışmada sürdürülen faaliyetlerden sağlanan net kar ile bağdaştırılacaktır.  

Piyasada yer alan tüm menkul kıymetlerin ortalama değerine göre, 

beklenen getirideki sapmayla ölçülen risk, özkaynağın alternatif değerinin 

belirlenmesi ve firma değerinin doğru tespit edilmesi açısından da önemlidir. 

“Net kar/Piyasa Değeri” tanımlaması, sistematik risk unsurlarından piyasa 

riskinin modele dahil edilmesini amaçlamaktadır (Zaif, 2007: 126). Öngörülen 

modelle riskin ölçütü olarak önerilen muhasebe betası aşağıdaki gibidir: 
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Beaver, Kettler ve Scholes’in yaptığı çalışmada net kar ve dağıtılabilir 

kar esas alınarak hesaplanan özkaynak getirisiyle oluşturulan muhasebe 

betası ile pazar betası arasında anlamlı, piyasa değerini esas alan getiri 

tanımlamalarıyla risk arasında kuvvetli ilişki olduğu tespit edilmiştir (Beaver, 

Kettler, Scholes, 1970: 654-682). 

Faaliyet karını esas alarak oluşturulan modeller ise faaliyet riskinin 

etkisini ölçme konusunda bilgiler sağlamaktadır. Faaliyet karı esas alınarak 

yapılan getiri tanımları aşağıda yer almaktadır: 
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Faaliyet karını esas alan modellerle riski ölçmek için oluşturulan 

muhasebe betaları ise aşağıda yer almaktadır: 
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Görüldüğü üzere kar yaklaşımını esas alan modellerde piyasa değeri 

modele katılmıştır. Piyasa değerinin muhasebe betası modellerine 

alınmasının nedeni menkul kıymet yatırımı bazında düşünüldüğünde betanın 

hesaplanmasında oluşabilecek hata payını en aza indirgemektir (Beaver, 

Manegold, 1975: 241). 

2.3.2. Aktif Büyümesi ve Kaldıraç Derecelerini Esas Alan Modeller 

Aktifte meydana gelen değişim, işletmenin kaynak yapısında da 

değişimin olduğu anlamına gelir. Daha önce de anlatıldığı gibi aktifte 

meydana gelen bir artış ya özkaynaklardaki ya da yabancı kaynaklardaki bir 

artışı ifade etmektedir. Özkaynaktaki artışın kar nedeniyle olması aktifte de 

artışa neden olacaktır. Bu durum yatırımcıların risk algısını etkileyecektir. 
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Yatırımcı açısından değerlendirildiğinde normal şartlarda, özkaynaktaki bir 

artış gerek sermaye artışından olsun ve gerekse kar elde etme sonucu 

oluşsun bu durum risklilik üzerinde azaltıcı etki yapacağı kabul edilir.  

Diğer yandan aktifteki büyüme yabancı kaynaklardaki artıştan da 

kaynaklanıyor olabilir. Yabancı kaynaklardaki artış işletmenin riskliliğine de 

etkide bulunacaktır. Bu durumun ise işletmenin riskliliğini artırıcı bir etki 

yapacağı kabul edilir.  

Aktif büyümesine etki eden özkaynaktaki artışın riskliliği azaltıcı etkide 

bulunacağı veya yabancı kaynaklardaki artışın riskliliği artırıcı etkide 

bulunacağı kabulü tartışmalı bir konudur. Çünkü görünürde borçlanmadaki 

artış işletmelerin risk düzeyini artırdığı kabul edilse de belirli bir seviyeye 

kadar borçlanmanın işletmeye olumlu etki yaptığı finansman literatüründe 

kabul görmektedir.  

Borcun kaldıraç etkisi; borçla finanse edilen işletmeler ile öz sermaye 

ile finanse edilen işletmelerin karlılıklarında meydana gelecek aynı oranlı 

artışın borçla finanse edilen işletmelerin hisse başına düşen karlarında daha 

fazla artış göstermesi durumudur. Kaldıraç etkisinde her iki finansman 

modelini benimseyen işletmenin de toplam karlılığındaki artış aynı olmasına 

karşın hisse basına karlılıktaki artış borçla finansmanı seçen işletmelerde 

daha yüksektir. Bu ise özkaynak hissedarlarını memnun eden bir durumdur. 

Borcun kaldıraç etkisindeki bu durum  hissedarların risk algısını da 

farklılaştıracaktır. 

İşletmelerde kaldıraç etkisini sayısal olarak gösteren bazı oranlar 

bulunmaktadır. Bu oranlar;  

 Finansal kaldıraç derecesi, 

 Faaliyet kaldıracı derecesi, 

 Bileşik kaldıraç derecesi ve 

 Finansal kaldıraç oranıdır. 



94 

 

Finansal kaldıraç derecesi (Fin.KD) işletmenin hisse başına 

karındaki(HBK) yüzdelik değişmenin faiz ve vergi öncesi kardaki (FVÖK) 

yüzdelik değişmeye oranıdır.  

                            
  
    
   

   

     
    

 

Faaliyet kaldıraç derecesi (Faal.KD) ise işletmenin faiz ve vergi öncesi 

kardaki(FVÖK) yüzdelik değişmenin satışlarındaki yüzdelik değişmeye 

oranıdır.  

                            
  
     
    

 

         
        

 

Bileşik kaldıraç derecesi (Bil.KD) ise işletmenin hisse başına karındaki 

(HBK) yüzdelik değişmenin satışlarındaki yüzdelik değişmeye oranıdır. Bir 

başka ifadeyle bileşik kaldıraç derecesi finansal kaldıraç derecesi ile faaliyet 

kaldıracı derecesinin çarpımıdır. İki kaldıraç derecesinin işleme alınması 

nedeniyle “bileşik” ifadesi ile anılmaktadır. 

                         

       
       

    
         

     
    

  
     

     
    

       

         
        

 

                           
  
    
    

         
        

 

Finansal kaldıraç oranı (FKO), işletmenin toplam borçlarının toplam 

aktiflere oranıdır. Bir başka ifadeyle işletme varlıklarının ne kadarının borçla 

finanse edildiğini gösteren orandır.  
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Finansal kaldıraç oranı, işletmenin sermaye yapısında ve faiz 

giderlerinde meydana gelebilecek belirsizlikleri yansıttığından toplam finansal 

riskle ilişkili bir muhasebe verisidir. Bu nedenle, finansal kaldıraç oranı 

muhasebe verilerine dayalı risk ölçüm modellerinde, sermaye yapısının ve 

borç kullanmanın işletme risk düzeyine ve firma değerine etkisini tespit etmek 

için, bir “risk çarpanı” olarak yer almıştır (Zaif, 2007: 129). 

Bu modeller aktif büyümesinin paralelinde gelişen kaynak yapısı 

değişimini bütün olarak göze almaktadır. Yani değişimin etkisini borç veya 

özkaynak ayrımında değerlendirmeyip risklilik üzerine değerlendirir.  

Aktif büyümesini esas alan modeller net kar ve piyasa değeriyle 

ilişkilendirilmiştir. Modelin net kar ve piyasa değerini esas almasının nedeni; 

bulunacak risk ve beklenen getiri değerinin firma değeri ile ilişkilendirmek 

içindir. Aktif büyümesini esas alan modele göre beklenen getiri ve risk 

aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 
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Kaldıraç derecelerinin riskliliğe etkisini değerlendiren modeller 

konusunda da Hamada’nın çalışmaları mevcuttur. Hamada’nın çalışmasında 

işletmenin borç yapısındaki değişmenin öncesi ve sonrası modele katılarak 

piyasa değeri ile ilişkisi incelenmiştir. 

Sermaye yapısının risk üzerine etkisini ölçen bir model geliştirilerek, 

sistematik risk,  finansal risk (özkaynak karlılığında sapma) ve faaliyet riskini 



96 

 

(aktif karlılığında sapma) bir arada tespit etmeye imkan veren birleştirilmiş 

beta modelini oluşturulmuştur (Hill, Stone, 1980: 595-633).  
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Modelde 
        

         

 oranı, elde edilen satışın ne kadarlık kısmının kar 

olarak işletmede kaldığını belirlemek için 
       

                
 oranı ise piyasa 

değerinin işletmenin satışları üzerine etkisini bir başka ifadeyle özkaynak 

getirisi olarak kullanılmıştır. 
        

         

 oranındaki değişim işletmenin faaliyet 

riski, 
       

                
 oranındaki değişim ise işletmenin finansal riski olmaktadır. 

İşletmenin toplam riski, sistematik riskinin finansal kaldıraç derecesi ve 

faaliyet kaldıracı derecesi kadar artacaktır (Zaif, 2007: 139).   

Sermaye bütçelemesi yaklaşımlarından geleneksel yaklaşım; 

borçlanmanın kaldıraç etkisi ile belirli bir borç düzeyine kadar firma değerinin 

arttığı, borçlanmanın bu düzeyi aşması halinde de özsermaye ve kredi 

verenlerin beklentilerinin artması sonucu borçlanmanın olumlu etkisinin 

ortadan kalkıp firmanın değerini azaltıcı etki yaptığı ifade edilmektedir (Ercan, 

Ban, 2005: 16). 
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Modellerde kaldıraç dereceleri “çarpan” niteliği ile beta değeri ile 

ilişkilendirilmiştir. Kaldıraç etkisini dikkate alan modellere ilişkin risk tanımı ise 

aşağıda verilmiştir.  

                        

 

 Muhasebe verilerine dayalı risk ölçüm modellerince türetilen beta 

katsayıları tezin 3. Bölümünde İMKB’de taş toprak sanayi üzerine istatistiki 

uygulama yapılırken kullanılacaktır. Bu beta katsayılarında kargaşaya yol 

açmamak açısından muhasebe betaları aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır. 
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 Muhasebe verilerine dayalı risk ölçüm modelleri diğer portföy 

modellerinin ele aldığı getiriyi karlılık oranlarıyla ilişkilendirmekte, riski ise 

muhasebe verilerinden elde edilebilen çok değişik risk unsuru kabul edilen 

kalemlerle ilişkilendirmektedir. Bu modeller üzerine yapılan çalışmaların 

bazılarının özellikle sistematik olamayan riski açıklama konusunda yeterli 

olduğu görülmektedir. Bu yönüyle de mevcut risk ölçüm modellerine alternatif 

olabilir ve karma modellerin geliştirilmesine imkan sağlayabilir. 

2.3.3 Literatürde Riskin Ölçümü ve Firma Değerinin Tespitine Dair 

Yapılan Diğer Çalışmalar  

Literatürde riskin ölçülmesi ve firma değerinin tespiti konusunda bir 

takım çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda, riskin 

ölçümü konusunda muhasebe verileri esas alınarak firmanın toplam riskinin 

ölçülmesi için modeller oluşturulduğu görülmektedir. Bunun yanında firmanın 

toplam riski hariç tutulduğunda firmanın belirli bir alanına, kalemine veya 
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işlemine odaklanan (iflas riski, kredi riski vd.) risk ölçüm modelleri üzerine de 

çalışmalar bulunmaktadır.  

 Riskin ölçümünde kalitatif ve kantitatif özelliklere sahip unsurlar 

dikkate alınır. Finansal açıdan riskin ölçümünde objektif ve subjektif unsurlar 

önem taşımaktadır. Muhasebe verilerinin muhasebe ilkelerinden “objektif 

belgelendirme ve tarafsızlık” kavramından hareketle doğru bilgi niteliğine 

sahip olması gerekir. Bu durum esas alındığında, muhasebe verilerinin 

objektif niteliği ile nicel bazı ölçümler yapılabilmektedir. Risk modellemesi 

üzerine de kullanılabilen bu muhasebe verileriyle işletmeye ilişkin riskin 

sayısal olarak ölçülebilen kısmı hesaplanabilecektir. Ancak işletmeye ilişkin 

toplam riskin hesaplanmasında ölçülemeyen veya sayısal olmayan bir takım 

unsurlarda dikkate alınmalıdır. Bu amaçla, toplam riskin oluşmasında etkili 

olan nitel özellikleri ağırlıklandırma veya sayısallaştırma yoluna giderek 

yapılan risk ölçüm çalışmaları da mevcuttur. 

Muhasebe verileri büyük ölçüde nicel verilere dayanmakla birlikte 

muhasebe sistemi içinde bir takım tahmine dayalı verilere de 

rastlanabilmektedir. Örneğin; ihtiyatlılık ilkesi gereği ayrılan karşılıklar, 

muhasebe sistemi içinde dönem sonu stoklarını tahmin amacıyla kullanılan 

perakende yöntemi vb. gibi uygulamalarla fiili değeri gelecekte 

belirginleşecek bir takım kalemler de muhasebede veri olarak 

kullanılmaktadır. Hatta finansal tabloların dipnotlarında ilgili kalemlerde 

finansal tablo kullanıcılarının karar almalarında etkili olabilecek finansal tablo 

içinde gösterilemeyen geleceğe yönelik bilgiler de yer almaktadır. 

İşletmelerin finansal planlamalarında muhasebe verilerinin önemi 

büyüktür. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak üzere yönetim 

muhasebesi kapsamında bir takım matematiksel ve istatistiksel yöntemler 

kullanılarak birçok çalışma yapılmıştır. Finansal planlayıcılar da muhasebe 

verileri ile yatırım kararları konusunda çalışmalar yapmaktadır. Elbette ki 

sadece finansal karar almada sadece muhasebe verilerinin kullanılması 
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yeterli olmayacaktır. Ancak, muhasebe verileri geleceğe yönelik olarak 

planlama yapmada oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 

Beaver, Kettler ve Scholes yaptığı ampirik çalışmada, finansal 

değişkenler ile muhasebe değişkenleri ve piyasa temelli risk ölçümleri 

arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları piyasa temelli 

risk ile muhasebe ve finansal değişkenler arasında yüksek bir korelasyon 

olduğunu ve geleceğe yönelik olarak riskin ölçümünde kullanılabileceğini 

göstermektedir (Bowman, 1979: 617). Aynı nitelikte diğer bir çalışma olan 

Garrod ve Mramor’un çalışmasında da muhasebe değişkenleri ile sistematik 

piyasa riski arasındaki ilişkisi incelenmiş ve sıkı bir teorik model geliştirilmiştir 

(Garrod, Mramor, 1999: 3 ve 10). 

Beaver, Kettler ve Scholes’un yaptığı çalışma ile Bildersee tarafından 

yapılan çalışmada likidite oranlarının piyasa riski ile ilişkisi incelenmiş ve 

likidite ile pazar riski arasında ters yönlü ve anlamlı ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. 

Rosenberg ve McKibben’in yaptığı çalışmada ise muhasebe verileri ile 

spesifik olarak bir menkul kıymetin veya belirli bir risk alanının ölçümü 

konusunda yüksek ilişki bulunduğu tespit edilmiştir (Rosenberg, McKibben, 

1973: 331). 

Beaver ve Manegold’un yaptığı istatistiki çalışmada ise oluşturulan 

muhasebe betasının finansal beta ile önemli bir korelatif bağıntı olduğunu 

açıklanmıştır. Ayrıca bu çalışmada fiyat-kazanç oranı ile finansal beta 

arasında güçlü bir ilişki olduğu anlatılmıştır (Beaver, Manegold, 1975: 266).  

Hill ve Stone’nun yaptığı çalışmada ise geçmiş dönemlerde yapılan 

piyasa temelli risk ölçüm modelleri ve muhasebe temelli risk ölçüm 

modellerine değinilmiştir. Bu modeller esas alınarak geliştirilen sentez 

modeller üzerine yapılan çok yönlü çalışmada bazı muhasebe verileri ile bazı 
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muhasebe betalarının riskin ölçümü konusunda anlamlı sonuçlar verdiği 

tespit edilmiştir (Hill, Stone, 1980: 629). 

Kim ve Ismail’in yaptıkları çalışmada piyasalarda risk getiri ilişkisi 

muhasebe verileri ile incelenmiştir. Çalışmada oluşturulan modelde 

muhasebe betalarının riskin ölçümünde ve değerle ilişkisinde kullanılabilir 

nitelikte olduğu belirtilmiştir (Kim, Ismail 1998: 181). 

Ülkemizde yapılan çalışmalarda genellikle muhasebe verileri ile 

oluşturulan finansal oranların ve muhasebe betalarının riskin belirlenmesi 

üzerine etkileri incelenmiştir.   

Figen Zaif’in yaptığı çalışmada muhasebe betası hesaplama modelleri, 

çeşitli işletmeler için hesaplanarak, bu işletmelere ait CAPM’ye göre 

hesaplanan pazar betası arasındaki ilişki korelasyon katsayısı hesaplanarak 

ortaya konulmuştur. Söz konusu çalışmanın sonucunda, menkul kıymet 

getirileri ve pazar betası ile muhasebe değişkenleri arasında ve pazar betası 

ile muhasebe betası modelleri arasında anlamlı ilişki olduğu ortaya 

konmuştur (Zaif, 2007: 181). 

Seçil Akça’nın 2008 yılında yaptığı yüksek lisans tez çalışmasında; 

beta katsayısı ile finansal oranlar arasındaki ilişki sektörler bazında 

incelenmiş ve bir risk ölçüsü olan beta katsayısı ile yine bir işletmenin riskliliği 

ile ilgili fikirler veren Faiz Karşılama Oranı ve Finansal Borçların Toplam 

Borçlara Oranı arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (Akça, 2008: 91). 

Yapılan çeşitli çalışmalarda riskin ölçümüne yönelik olarak bir takım 

muhasebe betaları geliştirilmiştir. Bu betaların risk alanlarının belirli 

kısımlarına odaklandığından kısıtlı bilgiler sağladığı görülmektedir. 

Çalışmamızda kullanılacak olan bazı muhasebe betaları ilerleyen kısımlarda 

açıklanmıştır. 
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Muhasebe verilerine dayalı risk ölçüm modellerinde, tüm muhasebe 

verilerinin işletmeye ilişkin toplam riskin ölçümünde kullanılabileceği iddia 

edilmektedir (Bildersee, 1975: 81-98). 

Riskin ölçümü konusunda yapılan bazı model çalışmalarında, finansal 

veri ve muhasebe verilerini içeren karma nitelikli model öngörüleri de 

bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan model çalışmalarında incelenen piyasa, 

sektör ve firma bazında anlamlı sonuçların elde edildiği çalışmalar mevcuttur.  

Bu çalışmada da muhasebe verileri ile finansal verilerin birlikte 

kullanımı ile oluşturulacak karma bir model uygulanacaktır. Bu amaçla, 

Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli(CAPM) ile riskin bir ölçüsü olarak 

kullanılan beta katsayıları esas alınarak yine literatürde geliştirilen muhasebe 

betaları ile ilişkileri incelenecek ve anlamlı olan muhasebe betaları ile 

oluşturulacak bir denklemle (beta karması ile) riskin sayısal olarak ölçümü 

yapılacaktır.   

 Değerleme konusunda yapılan çalışmalarda ise daha çok değerleme 

yaklaşımları esas alınmıştır. Bu konuda çalışmaların birçoğunun Uluslararası 

Değerleme Standartları’nda öngörülen değerleme yaklaşımlarını esas aldığı 

görülmektedir. Muhasebe verileri ile firma değerinin tespiti konusunda daha 

çok Piyasa Değeri/Defter Değeri yaklaşımı(PD/DD) esas alınmakla birlikte, 

muhasebe verilerinin değerleme işleminde gelir, maliyet ve piyasa(pazar) 

yaklaşımlarında da kullanıldığı yapılan çalışmalarda görülmektedir. 

 Frankel ve Lee’nin yaptığı çalışmada Değer/Fiyat(V/P) oranını esas 

alarak muhasebe verileri ile firma değerinin tespiti konusunda bir model 

çalışması yapmışlardır. Çalışmada; 
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formülasyonu ile muhasebe sistemi içinde elde edilebilecek; defter değeri(B) 

ile özkaynak karlılığı(ROE) veya dönem net karı(NI) iskonto oranı ile 

indirgenerek değer tespit edilmiş bulunan değer hisse senedi fiyatına 

oranlanarak yapılan istatistikî çalışmalar sonucunda kullanılan modelin 

değerin tespiti konusunda anlamlı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir (Frankel, 

Lee: 286 ve 313). 

Murat Düzer’in 2008 yılında yaptığı yüksek lisans tez çalışmasında; 

firmaların alacakları kararlarda onlara yol gösterici olacağı düşünülen, 

firmanın çeşitli açılardan mevcut durumuna ilişkin gösterge olan oranlar ile 

firma değeri ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Analize dâhil edilen 21 orandan 

16 tanesi ile firma değeri arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde; firmanın likidite 

durumu, mali yapısı ve borsa performansı firma değeri üzerinde etkilidir                   

(Düzer, 2008: 70-71). 

Ferhat Arkan’ın 2010 yılında yaptığı yüksek lisans tez çalışmasında; 

finansal yapı ile firma değeri arasında ilişkinin var olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla firmaların, kısa vadeli yabancı kaynaklarının, uzun 

vadeli yabancı kaynaklarının ve özkaynaklarının firma değerine etkisi 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda firmaların finansal yapısının firma değerine 

etkisinin oldukça yüksek olduğu, özellikle özkaynakların değerin üzerinde 

önemli etkisinin olduğu istatistiki yöntemlerle açıklanmıştır (Arkan, 2010: 88). 

 

 



III. BÖLÜM 

MUHASEBE VERĠLERĠ VE FĠNANSAL VERĠLER KULLANILARAK RĠSKĠN 

ÖLÇÜLMESĠ VE FĠRMA DEĞERĠNĠN TESPĠTĠNE ĠLĠġKĠN MODEL 

ÇALIġMASI   

 

Bu bölümde tez için yapılan literatür çalışması sonucu elde edilen 

bilgilerle bir istatistiki model çalışması yapılacaktır. Bu çalışma İMKB Ulusal 

Endekste işlem gören “Taşa ve Toprağa Dayalı Sanayi” sektörü üzerine 

yapılamaktır. İlk olarak kurulacak istatistiki modelle riskin ölçümü 

sağlanacaktır.  

Daha sonra ise elde edilen risk ölçütü olan beta katsayısı ile 

özkaynağa serbest nakit akımları ile firma değerlemesi işlemi yapılacaktır. 

Yapılan işlemlerin istatistiki olarak testleri de yine bu bölümde yapılacaktır. 

3.1. Firma Değerini Hesaplamada Kullanılacak Beta Katsayısı 

Değerlerinin Panel Modellerle Saptanması 

Risk ölçüm modellerini esas alarak finansal beta katsayısı ile 

muhasebe betalarının birbiriyle ilişkisini ölçen bir istatistiki model çalışması 

yapılacaktır. Modelin amacı, finansal beta ile anlamlı ilişki içinde bulunan 

muhasebe betalarını kullanarak riski tanımlayan bir tahmin beta katsayısı 

elde etmektir. Bunun için panel veri analizi yöntemi kullanılacaktır. 

 3.1.1. Modelde Ġncelenecek Sektör Hakkında Bilgiler 

 Taşa toprağa dayalı sanayi sektörü geniş ürün yelpazesine dayalı bir 

sektördür. Sektörde borsaya kayıtlı olan şirketler dışında önemli bir sayıda 

borsaya kote olmayan işletmeler de mevcuttur.  

 Sektörde borsaya kayıtlı işletmelerin faaliyet alanlarına bakıldığında 

çok sayıda çimento ve türevi ürünler üreten işletmeler göze çarpmaktadır. 
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Bunun yanında cam üretim işletmeleri, seramik, vitrifiye, yapı malzemeleri ve 

diğer taşa toprağa dayalı ürünler üreten işletmelerin varlığı dikkat 

çekmektedir.    

 Çimento sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan inşaat 

sektörüne girdi sağlayan önemli bir sektördür. Bu nedenle inşaat sektöründe 

meydana gelen gelişmelerden çimento sektörü de etkilenecektir.  

Türkiye‟de halen 41 adedi entegre tesis, 17 adedi öğütme - paketleme 

tesisi olmak üzere 58 tesis çimento üretmektedir. Fabrikalar yurt sathına 

uygun bir dağılım göstermektedir. Tesislerin tamamı özel sektöre aittir. 

Sektörde ayrıca yabancı sermaye de bulunmaktadır. 

Türk Çimento Sanayi ülkenin güçlü sanayilerinden olup dünyada 

önemli bir yere sahiptir. Üretimde, Dünya‟da 9. Avrupa‟ da 3. sıradadır. 

İhracatta ise Dünya‟da 2. Avrupa‟ da 1. ülke konumundadır. Sektörün inşaat 

sektörüne bağlı olarak ilerleyen yıllarda da gelişme göstereceği 

düşünülmektedir.(9. Kalkınma Planı(2007-2013) Çimento Sanayi Ön Raporu, 

2006: 82) 

Taşa toprağa dayalı sanayi sektöründe çimento firmalarından sonra 

önemli ağırlığa sahip diğer işletmeler cam üretimi yapan firmalardır. Cam 

üretiminde kullanılan en önemli girdiler, kum, soda, dolomit, kuvartz 

maddeleridir. Ülkemizin bu kaynaklar açısından zengin olması nedeniyle, 

Türk cam sanayi % 98 oranında yerli hammadde kullanmaktadır.  

Türkiye cam sanayinin üretim kapasitesi yaklaşık 3,1 milyon ton olup, 

üretim kapasitesinin % 90‟ı Şişecam tarafından karşılanmaktadır. Türkiye 

Cam Sektörünün yurtiçi ve yurtdışı toplam üretim kapasitesi 4 milyon tona 

yaklaşmaktadır. Yurtiçi üretim kapasitesinin % 50‟si düz cam, % 32‟si cam 

ambalaj, % 16‟sı cam ev eşyası, kalan yaklaşık % 2‟lik kesim de cam elyafı 

kapasitesinden oluşmaktadır. (Cam Sektörü Raporu, 2012/1: 6). 



106 
 

 Sektörel raporlardan, ilerleyen yıllarda büyümeye açık bir sektör 

olduğu kanaati oluşmaktadır. Modelde taşa toprağa dayalı sanayi 

işletmelerinin incelenme sebebi, sektörün model kapsamındaki inceleme 

dönemi süresince genelde istikrarlı bir yapıya sahip olmasıdır. 

 Model kapsamında İMKB Taşa Toprağa Dayalı Sanayi 

Sektöründe(İMKB-XTAST) yer alan firmalar ve bunlara ilişkin bazı bilgiler 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 3.1: Taşa ve Toprağa Dayalı Sanayi Sektörünün İMKB Kotunda Yer 
Alan Firmalar 

ġĠRKET ADI MERKEZĠ 
HALKA 

AÇIKLIK ORANI 

AKÇANSA ÇĠMENTO SAN. VE TĠC. Aġ. İSTANBUL % 20,22 

AFYON ÇĠMENTO SAN. Aġ İSTANBUL % 48,20 

ADANA ÇĠMENTO SAN. Aġ. ADANA % 36,88 

ANADOLU CAM SAN. Aġ. İSTANBUL % 20,72 

ASLAN ÇĠMENTO Aġ. KOCAELİ % 2,40 

BOLU ÇĠMENTO SAN. Aġ. BOLU % 29,34 

BATISÖKE SÖKE ÇĠMENTO SAN. Aġ. İZMİR % 14,96 

BATI ÇĠM.  BATI ANADOLU ÇĠMENTO SAN. Aġ. İZMİR % 13,98 

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI Aġ.  BURSA % 27,38 

ÇĠMSA ÇĠMENTO SAN. VE TĠC. Aġ.   İSTANBUL % 30,35 

ÇĠMBETON HAZIRBETON VE PREFAB. YAPI ELE. Aġ. İZMİR % 49,12 

ÇĠMENTAġ ĠZMĠR ÇĠMENTO FABRĠKASI Aġ. İZMİR % 1,52 

DENĠZLĠ CAM SAN. VE TĠC. Aġ.   DENİZLİ % 34,80 

DOĞUSAN BORU SAN. VE TĠC. Aġ. ERZİNCAN %42,10 

ECZACIBAġI YAPI GEREÇLERĠ SAN. VE TĠC. Aġ.    İSTANBUL % 8,31 

EGE SERAMĠK SAN. VE TĠC. Aġ.    İZMİR % 32,86 

GÖLTAġ GÖLLER BÖLGESĠ ÇĠMENTO SAN. TĠC. Aġ. İSTANBUL % 32,95 

HAZNEDAR REFRAKTER SAN. Aġ. İSTANBUL % 12,87 

ĠZOCAM TĠC. VE SAN. Aġ.   İSTANBUL % 4,78 

KONYA ÇĠMENTO SAN. Aġ.  KONYA % 15,21 

KÜTAHYA PORSELEN SAN. Aġ. KÜTAHYA % 20,19 

MARDĠN ÇĠMENTO SAN. VE TĠC. Aġ. MARDİN % 34,86 

NUH ÇĠMENTO SAN. Aġ İSTANBUL % 11,97 

TRAKYA CAM SAN. Aġ. İSTANBUL % 30,44 

ÜNYE ÇĠMENTO SAN. VE TĠC. Aġ. ORDU % 8,54 

UġAK SERAMĠK SAN. Aġ. UŞAK % 80,82 
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 Yapılan model çalışmasında 2005-2010 dönemi incelenmiştir. Bu 

dönemlerin esas alınmasındaki amaç, 2003 yılından itibaren mali tabloların 

enflasyon düzeltmesine tabi tutulması ve mali tablo formatının bu 

dönemlerden sonra yapısında meydana gelen değişikliklerdir. Model, 2005 

yılı ve takip eden dönemleri esas almıştır. Çünkü modelde kullanılacak 

finansal betalar ve muhasebe betaları kümülatif olarak değerlendirilmiş ve 

enflasyon düzeltmesi sonrasında 2003 ve 2004 verilerinin tek başlarına veya 

çift olarak analizde kullanıma uygun bilgi sağlamama riski göz önüne 

alınmıştır. Bu iki döneme ilişkin veriler de kullanılarak 2005 yılından itibaren 

kümülatif dönemler itibariyle veriler kullanılarak bir risk ölçütü olarak finansal 

betalar ve muhasebe betaları model yardımıyla hesaplanmıştır.  

 Söz konusu muhasebe betaları ile finansal betanın ilişkisi incelenecek 

ve E-views istatistik programı kullanılarak panel istatistik çalışması 

yapılacaktır. Modelin amacı muhasebe betaları ile finansal beta arasındaki 

ilişkileri ölçmek ve modelle muhasebe betalarının anlamlı olanları için 

belirlenen katsayılarla oluşturulan muhasebe betası karması ile bir beta 

katsayısı oluşturmaktır. Bu beta katsayısı daha sonra modelde incelenen 

firmaların değerinin tespitinde ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin 

belirlenmesinde kullanılacaktır. 

  3.1.2. Beta Katsayılarını Hesaplamada Kullanılan Veriler 

 Modelin bağımsız değişkenini finansal beta oluşturmaktadır. Finansal 

betalar sermaye varlıklarını fiyatlama modeli(CAPM) esas alınarak 

hesaplanmıştır. Bu model hakkında 2. Bölüm‟de detaylı bilgiler verilmiştir. 

Model beta katsayısını(βf); menkul kıymet getirisi ve pazar getirisi arasındaki 

kovaryansın, pazar portföyünün varyansına bölümü ile ifade etmektedir. Söz 

konusu beta katsayısı denklemi aşağıda yer almaktadır. 

   
   (       )
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Beta katsayısı hesaplanırken sektör endeksi esas alınmıştır. Yani 

şirket getirileri ile pazar portföyünün getirisi olarak sektör getirisinin 

kovaryansı alınmıştır. Bunun nedeni sektöre ilişkin piyasa verilerinin beta 

katsayısının tahmini ile daha ilgili olduğunun kabulüdür. Modelde kullanılmak 

üzere taşa toprağa dayalı sanayi sektöründe yer alan işletmeler için 

hesaplanan beta katsayıları yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 3.2: Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli ile Hesaplanan Beta 
Katsayıları(βf) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKÇANSA 1,3148 1,4475 1,4069 1,3426 1,3523 1,2906 

AFYON 0,8837 0,9294 0,9497 0,9679 0,9377 1,4158 

ADANA 1,1496 1,1766 1,1538 1,0874 1,0517 1,0183 

ANADOLU CAM 0,9521 0,8596 0,8850 0,9728 0,9812 0,9381 

ASLAN ÇĠM. 0,4358 0,6722 0,6941 0,8837 0,8254 0,9199 

BOLU  -0,0651 -0,0734 -0,0321 -0,0313 -0,0294 -0,0139 

BATISÖKE 1,0499 1,0539 1,0394 1,0124 1,0234 1,0121 

BATI ÇĠM. 0,7029 0,7584 0,7684 0,9433 0,9450 0,9319 

BURSA 0,4669 0,4985 0,5044 0,5090 0,5477 0,5649 

ÇĠMSA 1,1709 1,2249 1,2366 1,2425 1,2306 1,1778 

ÇĠMBETON 0,6251 0,8532 0,8965 1,0307 1,0407 1,0994 

ÇĠMENTAġ 1,0419 1,0222 1,0458 0,9909 1,0091 0,9954 

DENĠZLĠ CAM 0,7772 0,7428 0,7805 0,7969 0,7704 0,7523 

DOĞUSAN 0,4652 0,7139 0,7427 0,9037 0,8695 0,8920 

ECZACIBAġI YAPI 0,9133 1,0654 1,0915 1,0670 1,0575 1,0005 

EGE SERAMĠK 0,7963 0,8891 0,9600 1,1911 1,2024 1,1987 

GÖLTAġ 0,7679 0,7586 0,7487 0,9000 0,9512 1,0533 

HAZNEDAR 0,7616 0,8595 0,8667 1,0331 1,0017 0,9708 

ĠZOCAM 0,7027 0,6392 0,6216 0,7892 0,7710 0,7671 

KONYA 1,0065 1,0124 1,0022 0,9543 0,9027 1,0235 

KÜTAHYA 0,7135 0,7796 0,8383 1,0331 0,9927 0,9539 

MARDĠN 1,0113 1,0116 1,0043 0,9904 0,9663 0,9178 

NUH 0,5454 0,5549 0,5370 0,5501 0,5307 0,6202 

TRAKYA CAM 0,8624 0,9350 0,9633 1,0572 1,0758 1,0413 

ÜNYE 1,0069 1,0330 0,9948 0,9802 0,9320 0,9069 

UġAK SERAMĠK 0,7429 0,8581 0,9220 0,9554 0,9856 0,9845 
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 Yukarıda hesaplanan finansal betalar, modelde bağımsız değişken 

olarak kullanılacaktır. Modelde bu betalar ile muhasebe betaları arasındaki 

ilişkiler incelenecektir. Bu amaçla kullanılacak muhasebe betalarına ilişkin 

bilgiler ve hesaplanan muhasebe betası katsayıları(βm) ise aşağıda 

açıklanmıştır. 

 Muhasebe betalarından ilki; işletmenin faiz ve vergi sonrası karı ve 

satışlarını piyasa değeri ile ilişkilendiren modelde kullanılan beta 

katsayısıdır(   ). Bu model elde edilen satışın ne kadarlık kısmının kar 

olarak işletmede kaldığını belirleyen ve piyasa değerinin işletmenin satışları 

üzerine etkisini esas alarak faaliyet riski ve finansal riski bir arada dikkate 

alan bir beta katsayısı öngörmüştür. Söz konusu beta katsayısı aşağıdaki 

bağıntı ile hesaplanacaktır.  

    

   (
        
         

 
       

                
      )

     
  

Söz konusu beta katsayısının taşa toprağa dayalı sanayi sektöründe 

yer alan firmalar için yıllar itibariyle hesaplanmış değerleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 3.3: Muhasebe Betası-0 (   ) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKÇANSA 1,1419 1,2951 1,2677 1,6579 -0,7706 -0,6365 

AFYON 2,0194 1,9599 2,0440 1,8937 0,4488 0,5847 

ADANA 1,0543 0,9583 2,2298 2,6713 -0,8811 -0,7364 

ANADOLU CAM -6,1243 -6,4781 -5,9571 -5,7962 0,8158 0,9711 

ASLAN ÇĠM. 0,0815 0,2500 1,7816 1,8698 0,4518 0,6570 

BOLU 4,0480 4,0567 4,3872 4,5739 -0,2932 -0,1604 

BATISÖKE 4,0419 4,2619 5,0360 4,8517 1,1260 1,2110 

BATI ÇĠM. -0,1753 -0,0635 1,7240 1,6222 0,6027 0,7117 

BURSA 2,9380 2,9568 2,5432 2,7012 -0,0271 0,1008 

ÇĠMSA -0,3934 -0,4312 -0,2791 0,5300 -0,1566 -0,0757 

ÇĠMBETON -4,4028 -4,7243 -3,0883 -3,1487 3,6568 3,9283 

ÇĠMENTAġ -0,0633 0,1148 0,3041 1,1321 2,0631 1,9418 

DENĠZLĠ CAM -4,2052 -4,2266 -2,3542 -2,9155 1,2717 1,3539 
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DOĞUSAN -9,0985 -9,1928 -7,6930 -7,6230 0,6772 0,6590 

ECZACIBAġI YAPI -0,8996 -0,9155 0,5939 -0,7031 9,2749 8,4626 

EGE SERAMĠK 1,1729 0,6783 -1,9930 -1,9625 4,5119 4,0994 

GÖLTAġ -3,1882 -3,6023 -3,9587 -5,0436 0,2626 0,4518 

HAZNEDAR -0,9758 -0,8910 1,9612 2,3431 0,5785 0,4874 

ĠZOCAM -1,1212 -1,7628 -2,4174 -2,8856 0,0112 0,2404 

KONYA -5,5354 -5,9453 -4,2856 -4,2747 -0,1963 0,0200 

KÜTAHYA -6,0748 -6,3112 -6,3475 -6,7338 -0,1948 -0,3280 

MARDĠN 2,7554 2,7006 2,5686 2,7714 -0,6042 -0,4486 

NUH 0,3418 0,5806 1,1198 1,2415 0,2596 0,3478 

TRAKYA CAM -0,4419 -0,6341 0,5242 0,6404 -0,8519 -0,6726 

ÜNYE 5,5688 6,0181 5,3662 5,1865 -0,6410 -0,5840 

UġAK SERAMĠK 43,5356 45,3476 30,9222 31,4001 4,6044 3,4133 

    katsayısı ilerleyen kaldıraç derecelerinin bir çarpan olarak 

kullanıldığı kaldıraç etkisini dikkate alan beta katsayısının(   ) tespitinde de 

kullanılacaktır.  

Modelde kullanılacak bir diğer muhasebe betası işletmelerin özkaynak 

karlılığını(ROE) dikkate alan muhasebe betası modelidir(   ). Özkaynak 

getirisi işletmenin elde ettiği karda, özkaynak performansını ölçmektedir. 

Özkaynakların risk üzerine etkisini getiri ile ilişkilendiren bu muhasebe betası 

aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 

    
   (         )

     
  

 Özkaynak karlılığı ortakların işletmeden beklediği getiri açısından 

önemli bir göstergedir. Bu nedenle işletmeye yatırım yapmak isteyenlerce 

dikkate alınan bir göstergedir. Yatırımcıların özkaynak karlılığı ve diğer 

etkenleri dikkate alarak işletmeye gösterdiği itibar piyasa değerini de 

etkileyecektir. ROE‟ye dayalı muhasebe betası(   ) özkaynak getirileri 

arasındaki ilişkiyi esas alarak risk ölçümünü gerçekleştirmektedir. 
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Özkaynak karlılığını esas alan muhasebe betasının taşa toprağa 

dayalı sanayi sektöründe yer alan işletmelere uygulanması sonucu elde 

edilen beta katsayıları yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3.4: Muhasebe Betası-1 (   ) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKÇANSA 1,0904 1,0619 1,2837 0,5659 0,6678 0,7653 

AFYON 3,1783 1,8481 1,5872 1,6537 2,0222 2,1740 

ADANA 1,2543 1,6543 2,0271 0,5536 0,6712 0,6798 

ANADOLU CAM -0,5678 -0,7064 -0,5651 0,3581 0,4622 0,3213 

ASLAN ÇĠM. 2,0538 2,5658 2,6843 1,5136 2,7634 2,6720 

BOLU 1,2441 2,1268 1,9712 0,8664 1,1336 1,2953 

BATISÖKE 1,7425 1,8146 1,6386 1,2041 1,1712 1,1807 

BATI ÇĠM. 1,9386 2,3876 2,2694 1,3208 1,3422 1,3827 

BURSA 1,7119 1,8667 2,0624 0,9970 1,5316 1,7029 

ÇĠMSA 0,6584 0,8458 1,4184 1,0991 1,0382 1,0602 

ÇĠMBETON -0,0710 0,4652 0,4839 1,8105 2,1287 2,2652 

ÇĠMENTAġ 0,7439 0,0515 0,3530 1,1218 0,7436 0,7560 

DENĠZLĠ CAM 0,6456 0,5963 0,2521 0,4936 0,4815 0,3231 

DOĞUSAN 0,3858 -0,8213 -1,1075 -0,3047 -0,1386 -0,1723 

ECZACIBAġI YAPI -0,3528 0,4205 -0,8322 4,9293 3,3242 2,7812 

EGE SERAMĠK -3,3098 -2,4235 -2,0491 0,7417 0,5323 0,3137 

GÖLTAġ 1,7670 1,0157 0,3078 0,4343 0,5725 0,6390 

HAZNEDAR 1,3329 2,9287 3,3778 1,2814 0,7625 0,7109 

ĠZOCAM 0,3731 2,8791 3,0072 0,5950 0,6037 0,6303 

KONYA 2,0466 1,6557 1,4441 0,8527 0,9652 0,9861 

KÜTAHYA 0,6208 -0,4401 -0,5886 -0,0368 -0,3936 -0,3185 

MARDĠN 2,5409 2,2224 2,3776 0,9808 0,6828 0,6964 

NUH 3,0170 2,4189 2,7801 1,0425 1,1544 1,3356 

TRAKYA CAM -0,6250 0,2101 0,3317 0,3324 0,5345 0,4466 

ÜNYE 4,7400 2,7179 2,8186 0,9445 0,9747 1,0486 

UġAK SERAMĠK -2,1593 -3,3621 -3,3337 0,6486 0,2678 0,3239 

  

 Risk ölçümü için önerilen muhasebe betalarından bir diğeri ise aktif 

karlılığı oranının (ROA) kovaryansını esas alan beta modelidir. Aktif karlılığı 

oranı ile işletmelerin çalışma sermayesi unsurlarına ve duran varlık 

unsurlarına yaptıkları yatırımlardan ne kadar kar elde ettikleri ölçülmeye 

çalışılır (Akdoğan, Tenker, 2007: 674). Aktif karlılığı işletme varlıklarının 
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verimliliğinin bir ölçütüdür.  Aktif karlılığını esas alan muhasebe betası 

aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır:  

    
   (        )

     
  

Aktif karlılığını esas alan muhasebe betasının taşa toprağa dayalı 

sanayi sektöründe yer alan işletmelere uygulanması sonucu elde edilen beta 

katsayıları ise yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3.5: Muhasebe Betası-2 (   ) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKÇANSA 1,1738 1,0762 1,1423 1,0118 1,0776 1,1956 

AFYON 2,7725 1,8895 1,5338 2,0154 2,4645 2,6274 

ADANA 2,7880 2,9231 3,4973 1,8799 1,7542 1,7000 

ANADOLU CAM -0,6416 -0,6892 -0,4862 0,2253 0,4302 0,3067 

ASLAN ÇĠM. 1,6476 2,0096 2,0604 1,8564 2,7535 2,5876 

BOLU 1,5358 2,4302 2,1149 1,5436 1,8225 2,0537 

BATISÖKE 1,6857 1,8219 1,5296 1,6450 1,5418 1,5078 

BATI ÇĠM. 1,5430 1,9406 1,8148 1,6285 1,5578 1,5547 

BURSA 1,4462 1,4831 1,7043 1,0889 1,6473 1,8641 

ÇĠMSA -0,0942 0,3746 1,1923 1,4042 1,2568 1,2491 

ÇĠMBETON -0,1338 0,3033 0,3304 1,4827 1,7115 1,7566 

ÇĠMENTAġ -0,0382 -0,2511 0,0703 0,7484 0,3735 0,3853 

DENĠZLĠ CAM 0,5551 0,4906 0,1246 0,3475 0,3122 0,1581 

DOĞUSAN 0,1634 -0,7696 -0,9342 -0,3851 -0,0748 -0,0751 

ECZACIBAġI YAPI -0,1822 0,3067 -0,4981 0,7543 0,2981 0,0729 

EGE SERAMĠK -1,4114 -1,0047 -0,7642 0,3902 0,1746 -0,1548 

GÖLTAġ 1,4768 0,9422 0,0833 0,3383 0,4900 0,5903 

HAZNEDAR 1,2275 1,6912 1,8715 1,0485 0,5772 0,4896 

ĠZOCAM 0,3494 2,7626 2,9503 1,2654 1,0436 1,0279 

KONYA 1,8434 1,6292 1,3006 1,2107 1,2998 1,2782 

KÜTAHYA 0,4405 -0,4330 -0,5763 -0,1947 -0,6679 -0,5165 

MARDĠN 2,6499 2,3842 2,5357 1,7551 1,1544 1,1636 

NUH 2,6938 1,9991 2,4635 1,5447 1,5043 1,6998 

TRAKYA CAM -0,5627 0,0924 0,2339 0,2965 0,5066 0,3275 

ÜNYE 4,9278 2,6186 2,6878 1,5131 1,3369 1,3655 

UġAK SERAMĠK -1,8562 -2,0214 -1,9824 -0,4147 -0,3462 -0,2157 
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 Aktif karlılığını esas alan muhasebe betası modeli(   ); işletmelerin 

aktif getirisinin portföyün aktif getirisi ile ilişkisine dayalı olarak 

oluşturulmuştur.  

 Risk ölçümünde kullanılan muhasebe betalarından birisi de 
       

             
 

oranını esas alır(   ). 
       

             
 oranı işletmenin dönem net karı ile piyasa 

değerini ilişkilendirir. Risk ölçümünde kullanılacak olan söz konusu 

muhasebe betası aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 

    
   (

       
             

      )

     
  

       

             
 oranını esas alan muhasebe betasının taşa toprağa dayalı 

sanayi sektöründe yer alan işletmelere uygulanması sonucu elde edilen beta 

katsayıları ise yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3.6: Muhasebe Betası-3 (   ) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKÇANSA -0,2487 0,2656 1,3527 -1,3825 -1,1530 -0,8807 

AFYON 0,3594 0,9772 0,9255 0,3885 0,5710 0,6997 

ADANA 2,8519 2,4287 3,8381 -1,1376 -0,9223 -0,7080 

ANADOLU CAM 2,3998 -0,4914 0,4338 0,9027 1,0007 0,7925 

ASLAN ÇĠM. -1,7051 2,1964 2,2322 0,5438 0,8552 0,8782 

BOLU 4,0157 4,1689 3,5940 -1,2690 -0,9377 -0,5938 

BATISÖKE -1,1378 3,1654 2,1761 1,3958 1,5400 1,5773 

BATI ÇĠM. -0,8670 3,2628 2,0497 0,7394 0,8802 0,9651 

BURSA 2,1216 0,7795 1,3087 -0,3179 -0,1012 0,0620 

ÇĠMSA 1,5254 1,2176 3,9012 -0,1963 -0,0850 0,1189 

ÇĠMBETON 2,2887 2,2427 2,2240 5,2560 5,3518 5,0796 

ÇĠMENTAġ -0,5996 0,3543 3,2244 2,6700 2,4800 2,4003 

DENĠZLĠ CAM -2,9703 0,6665 -1,1302 1,5900 1,5809 1,3147 

DOĞUSAN -4,3430 -2,8617 -2,0843 0,3780 0,2933 0,2229 

ECZACIBAġI YAPI -0,7028 1,8357 -2,6199 8,7368 7,8124 6,7963 

EGE SERAMĠK 10,4416 -0,2139 0,3408 6,3066 5,6506 4,8455 
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GÖLTAġ 3,5706 -0,3157 -3,1305 0,0135 0,1661 0,3300 

HAZNEDAR -2,7668 2,5678 3,1672 1,0926 0,9640 0,8820 

ĠZOCAM 6,4942 2,5170 1,6461 -0,6671 -0,3913 -0,1214 

KONYA 0,4891 2,7237 3,3113 -0,3897 -0,1546 0,1130 

KÜTAHYA -0,1963 -2,0520 -2,4827 -0,3927 -0,6804 -0,5409 

MARDĠN 0,9056 1,2796 1,8533 -0,7479 -0,6136 -0,3652 

NUH -3,4911 0,1654 0,7478 -0,0976 -0,0010 0,1654 

TRAKYA CAM 4,0665 2,4518 2,4212 -1,3916 -1,1249 -1,0557 

ÜNYE -3,5234 0,8781 0,4767 -1,5193 -1,3139 -1,0064 

UġAK SERAMĠK 7,0217 -4,2100 -3,7772 5,4956 4,3327 4,0287 

    ; muhasebe verisi olan net kar ile piyasadan elde edilen veri olan 

piyasa değerini birlikte ele alır.  

 Kar verilerine göre oluşturulan muhasebe betalarından diğerleri ise 

faaliyet karına dayanan betalardır.  

Faaliyet karına dayanan muhasebe betalarından biri;  
             

           
 oranı 

ile oluşturulmuştur(   ).  

Bu oran, işletmenin net karı yerine sürdürülen esas faaliyetlerine ilişkin 

karı esas alır ve işletme faaliyetlerine dayalı olarak özkaynakların verimliliğini 

ölçer. Söz konusu oranı esas alan muhasebe betası aşağıdaki gibi ifade 

edilmektedir: 

    
   (

             

           
      )

     
  

Muhasebe betası olan    ‟ün taşa toprağa dayalı sanayi sektöründe 

yer alan işletmelere uygulanması sonucu elde edilen beta katsayıları yıllar 

itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 3.7: Muhasebe Betası-4 (   ) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKÇANSA 1,3582 1,2570 1,3043 0,6488 0,8431 1,0781 

AFYON 4,1269 1,6065 1,1603 3,2754 3,5560 3,6896 

ADANA -0,0361 0,2938 1,4735 0,8514 0,3913 0,5156 

ANADOLU CAM -0,9483 -1,4547 -0,9310 -1,3003 0,1190 -0,0236 

ASLAN ÇĠM. 3,0384 2,9388 3,1934 2,9120 4,8385 4,1590 

BOLU 1,7428 2,9387 2,2612 2,2297 2,4913 2,6533 

BATISÖKE 2,4431 2,0021 1,7050 2,1172 1,7762 1,7627 

BATI ÇĠM. 1,6279 2,0519 1,6885 2,5455 1,9787 1,9698 

BURSA 0,2668 0,8408 0,7123 1,5585 2,7503 3,0644 

ÇĠMSA 0,6574 0,8465 0,6674 0,8034 0,6344 0,5957 

ÇĠMBETON -1,5055 -0,3282 -0,3177 2,0254 2,4751 2,6747 

ÇĠMENTAġ 0,8738 -0,0631 0,2816 0,2687 0,1603 0,3788 

DENĠZLĠ CAM 1,3181 1,5211 1,0680 1,0113 0,2811 -0,0634 

DOĞUSAN 0,2604 -0,8897 -1,1562 -0,9077 -0,0754 -0,2011 

ECZACIBAġI YAPI -0,1171 -0,4775 -1,8673 -0,3764 -1,6068 -1,8997 

EGE SERAMĠK -1,2564 -1,6856 -1,3465 -0,5973 -0,7016 -1,1286 

GÖLTAġ 1,7873 1,1328 0,2477 0,8955 1,0846 1,1774 

HAZNEDAR 1,1993 4,4104 5,3539 0,7818 -0,9822 -0,9454 

ĠZOCAM -0,2856 2,7768 2,9001 2,2330 1,4809 1,3858 

KONYA 2,5562 1,3611 1,0697 1,4672 1,7737 1,7676 

KÜTAHYA -1,9940 -2,6751 -3,0383 -1,7402 -1,4390 -0,8794 

MARDĠN 2,4470 2,0826 1,8455 1,6106 0,6032 0,5669 

NUH 2,5115 2,2093 2,5239 2,0461 1,8322 2,1414 

TRAKYA CAM -0,6937 -0,6275 -0,3130 -0,1935 0,6592 0,5824 

ÜNYE 6,9156 6,4533 6,4544 4,8199 2,5306 2,2919 

UġAK SERAMĠK -2,2940 -2,5219 -0,9405 -2,9861 -1,4547 -1,3139 

Faaliyet karına dayanan muhasebe betalarından bir diğeri ise; 

işletmenin varlıkları ile sağladığı faaliyet karlılığını ölçen 
             

           
 oranı ile 

oluşturulan beta katsayıdır(   ). Söz konusu oranı esas alan muhasebe 

betası aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 

    
   (

             
             

      )
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    ‟in taşa toprağa dayalı sanayi sektöründe yer alan işletmelere 

uygulanması sonucu elde edilen beta katsayıları ise yıllar itibariyle aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

Tablo 3.8: Muhasebe Betası-5 (   ) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKÇANSA 1,4151 1,1697 1,1604 0,6742 0,8850 1,0918 

AFYON 3,5141 1,5683 1,5063 3,3381 3,4989 3,5086 

ADANA 3,8592 3,6465 3,7139 3,0824 2,2821 2,3884 

ANADOLU CAM -1,3289 -1,4289 -1,3707 -0,8408 0,0200 -0,0245 

ASLAN ÇĠM. 2,3164 2,0733 2,1652 1,9815 3,0866 2,6878 

BOLU 2,1575 3,2258 3,0945 2,4247 2,7143 2,8376 

BATISÖKE 2,2785 1,8357 1,7975 1,9689 1,8060 1,7553 

BATI ÇĠM. 1,2815 1,6779 1,6254 2,2948 1,9275 1,8692 

BURSA 0,0609 0,9137 0,8904 1,5118 2,4803 2,7310 

ÇĠMSA -0,5236 0,1388 0,1321 0,5120 0,4783 0,4417 

ÇĠMBETON -1,3516 -0,3263 -0,3258 1,6735 1,7217 1,7070 

ÇĠMENTAġ -0,6518 -0,7389 -0,6805 -0,1792 -0,1561 0,0465 

DENĠZLĠ CAM 1,1011 1,1889 1,1224 0,7493 0,2545 0,0305 

DOĞUSAN -0,0067 -0,8246 -0,8678 -0,4005 0,1344 0,0421 

ECZACIBAġI YAPI 0,0227 -0,1543 -0,3209 -0,2406 -0,6409 -0,7438 

EGE SERAMĠK -0,5327 -0,6577 -0,6342 -0,1148 -0,4094 -0,8191 

GÖLTAġ 1,6673 1,0596 0,8575 1,2434 1,2236 1,2609 

HAZNEDAR 1,3932 2,4150 2,5551 0,1291 -0,5852 -0,5759 

ĠZOCAM -0,2141 2,6931 2,8121 1,4948 1,1480 1,0813 

KONYA 2,1587 1,1531 1,1062 1,4057 1,7321 1,6861 

KÜTAHYA -2,0119 -2,3221 -2,4397 -0,8730 -1,1296 -0,6422 

MARDĠN 2,5132 2,1144 2,0969 1,4653 0,6812 0,6762 

NUH 2,3191 1,8477 1,9788 1,2144 1,3273 1,6139 

TRAKYA CAM -0,6298 -0,5458 -0,4852 -0,2934 0,3728 0,2958 

ÜNYE 6,7123 5,5538 5,6690 3,0989 1,9486 1,7342 

UġAK SERAMĠK -1,5196 -1,2767 -1,1588 -1,3205 -0,8018 -0,6803 

Faaliyet karına dayanan muhasebe betalarından kullanılacak son beta 

katsayısı ise; 
             

             
 oranını esas alır(   ). Faaliyet karlılığı ile piyasa 

değeri arasında bağıntı kuran oran, risk ölçüm modeline dayanak olarak 

alınmıştır. Söz konusu muhasebe betası aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 
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   (

             
             

      )

     
  

Muhasebe betası olan    ‟nın taşa toprağa dayalı sanayi sektöründe 

yer alan işletmelere uygulanması sonucu elde edilen beta katsayıları yıllar 

itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3.9: Muhasebe Betası-6 (   ) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKÇANSA 0,1361 0,1307 0,1185 3,6578 3,0118 2,6804 

AFYON 0,6971 0,6867 0,6861 -1,1489 -0,0599 0,3704 

ADANA 1,7711 1,8474 1,8372 0,4082 0,8054 1,1865 

ANADOLU CAM 1,5630 1,2933 1,2645 3,3795 2,8210 1,9408 

ASLAN ÇĠM. -0,4946 -0,2783 -0,2916 -0,3060 0,8531 0,8736 

BOLU 2,1133 2,3908 2,4065 2,1784 2,6058 2,5589 

BATISÖKE 0,8276 0,9542 0,9726 -0,6786 0,8006 1,2374 

BATI ÇĠM. 2,6897 2,7480 2,7928 -1,4242 -0,1166 0,4697 

BURSA 3,0641 2,8783 2,8863 0,2922 1,0775 1,3025 

ÇĠMSA 1,4610 1,4937 1,4903 2,3301 1,7265 1,5632 

ÇĠMBETON 2,8160 2,8034 2,8023 -6,6654 -3,4148 -2,1589 

ÇĠMENTAġ 0,4889 0,4757 0,4198 0,9091 0,9258 1,1545 

DENĠZLĠ CAM -2,4485 -2,0639 -2,0371 -1,6083 -1,2742 -1,2291 

DOĞUSAN -1,6152 -1,7160 -1,7216 -0,7656 -0,6514 -0,5894 

ECZACIBAġI YAPI -0,9210 -0,9919 -0,9222 -2,5946 -2,8425 -2,6847 

EGE SERAMĠK 1,3254 1,0964 1,0878 -1,4420 -2,0498 -2,1982 

GÖLTAġ 3,0266 2,7224 2,7961 -0,4905 0,4310 0,8350 

HAZNEDAR -1,0108 -0,5491 -0,5869 5,0189 3,2228 2,4077 

ĠZOCAM 4,5981 4,3738 4,3950 1,1458 1,6575 1,8127 

KONYA 1,1225 1,1872 1,1592 0,9805 1,7115 1,9415 

KÜTAHYA 3,9116 3,3034 3,3610 0,0829 -0,8475 -0,1777 

MARDĠN 0,9789 0,9894 0,9907 1,3636 1,2178 1,2933 

NUH -0,5105 -0,3923 -0,3947 0,1014 0,4598 0,7694 

TRAKYA CAM 1,7146 1,6043 1,5865 3,6140 3,1595 2,5076 

ÜNYE -3,2937 -2,5973 -2,6031 1,6631 1,4668 1,4540 

UġAK SERAMĠK 1,9888 1,6097 1,5039 15,9986 9,3023 6,6791 

 2. Bölümde açıklandığı gibi muhasebe verilerinden elde edilen kar 

türlerine dayalı olarak oluşturulan muhasebe betaları dışında aktif değişimine 

ve kaldıraç oranlarına dayalı muhasebe betaları da mevcuttur. 
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 Aktif büyümesini esas alan muhasebe betası      net kar ve piyasa 

değerini de beta katsayısı modeline dahil etmektedir. Sözü edilen muhasebe 

betası matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 

    

   (
               ) 
             

   

      )

     
  

 

    ‟nin taşa toprağa dayalı sanayi sektöründe yer alan işletmelere 

uygulanması sonucu elde edilen beta katsayıları ise yıllar itibariyle aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

Tablo 3.10: Muhasebe Betası-7 (   ) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKÇANSA 0,0511 0,5300 0,1981 0,3882 0,3687 0,3906 

AFYON 2,5332 1,3004 0,9124 0,9322 1,0229 1,0556 

ADANA 30,1797 3,4522 2,1331 2,3485 2,2297 2,2194 

ANADOLU CAM 3,1799 1,0480 0,8886 0,5368 0,7191 0,6634 

ASLAN ÇĠM. 2,5856 -0,1624 0,0425 0,0327 0,1950 0,1833 

BOLU 0,6945 0,2794 0,5755 0,5338 0,6217 0,6369 

BATISÖKE 3,4427 1,8562 1,8401 1,8247 1,8801 1,8849 

BATI ÇĠM. 0,1933 0,5540 1,0220 1,0257 1,1048 1,1322 

BURSA 4,2114 0,9554 0,5519 0,5984 0,6759 0,7040 

ÇĠMSA -6,9070 1,4130 0,6859 0,9724 0,8590 0,9412 

ÇĠMBETON 4,5838 1,3526 1,1442 1,3858 1,5514 1,5569 

ÇĠMENTAġ -34,7438 -0,8838 0,8535 2,0083 2,4827 2,4813 

DENĠZLĠ CAM 6,7191 0,1713 0,4027 0,2687 0,1191 0,0053 

DOĞUSAN 19,1568 0,0226 -0,0927 -0,2065 -0,1351 -0,1774 

ECZACIBAġI YAPI 9,2690 0,6743 1,8045 0,5494 0,7208 0,7580 

EGE SERAMĠK 10,1057 1,8282 1,2317 1,5216 1,7533 1,6451 

GÖLTAġ 13,3172 3,0901 2,6236 2,1993 2,2325 2,2020 

HAZNEDAR -15,0150 -2,6609 -1,9409 -1,2260 -0,6705 -0,7114 

ĠZOCAM -8,8400 1,6680 1,9449 1,8912 1,9778 2,0372 

KONYA 10,7733 1,8462 1,3164 1,0213 1,1099 1,1284 

KÜTAHYA 0,4545 1,1138 1,1166 0,8338 0,6475 0,6738 

MARDĠN -1,1262 1,3312 1,1471 1,1088 1,0338 1,0825 

NUH 4,4232 1,3654 1,0006 0,9648 1,0308 1,0729 

TRAKYA CAM 5,4744 0,2538 0,2336 0,2982 0,2281 0,2214 

ÜNYE -9,7397 0,1874 0,5880 0,7762 0,8105 0,8476 

UġAK SERAMĠK -28,9766 3,4134 3,7762 3,4115 1,4305 1,3649 
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 Modelde kullanılacak olan son muhasebe betası; bileşik kaldıraç 

derecesinin bir çarpan olarak kullanıldığı    ‟dir.    ; finansal kaldıraç 

derecesi ve faaliyet kaldıracı derecesinin    ile çarpımı ile elde edilir. Söz 

konusu muhasebe betası aşağıda yer almaktadır.  

    
     
    
   

       

         
        

 

   (
        
     

    

 
     

  

             
   

      )

     
  

    ‟in taşa toprağa dayalı sanayi sektöründe yer alan işletmelere 

uygulanması sonucu elde edilen beta katsayıları ise yıllar itibariyle aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

Tablo 3.11: Muhasebe Betası-8 (   ) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKÇANSA -0,0961 -0,1465 -0,1462 -0,1845 -0,1879 -0,1934 

AFYON 0,0441 -0,1508 -0,1454 -0,1320 -0,1175 -0,1124 

ADANA -0,2370 -0,1766 -0,1949 0,0469 0,1105 0,0773 

ANADOLU CAM -0,0036 0,0043 0,0247 -0,0116 -0,0103 0,0177 

ASLAN ÇĠM. -0,0502 -0,0655 -0,1291 -0,0853 -0,0633 -0,1194 

BOLU -0,1988 -0,1878 0,1542 0,0644 0,1138 0,0102 

BATISÖKE -0,4121 -0,3508 0,4200 0,3454 0,5110 0,3633 

BATI ÇĠM. -3,8752 -3,8921 -3,6155 -3,7420 -2,2155 -2,0634 

BURSA -0,2378 -0,2809 -0,2447 -0,1517 -0,0803 -0,1191 

ÇĠMSA -0,0586 -0,0915 0,0285 -0,1811 -2,0011 -1,9033 

ÇĠMBETON -0,0722 -0,0189 -0,0479 0,0412 0,0910 0,0877 

ÇĠMENTAġ -0,2794 -0,3175 -0,1414 -0,6123 0,3520 0,4340 

DENĠZLĠ CAM 0,4608 0,3695 1,2053 1,0794 1,0792 0,9036 

DOĞUSAN -0,4258 -0,2880 -0,2149 -0,2056 -0,1475 -0,1377 

ECZACIBAġI YAPI 0,2925 0,3645 0,9600 0,8507 0,1235 0,0403 

EGE SERAMĠK 29,4439 30,0014 28,7056 29,1785 18,0469 17,2621 

GÖLTAġ -0,1927 -0,2785 -0,4165 -0,4378 -0,2277 -0,1432 

HAZNEDAR -0,0841 -0,0567 -0,0579 0,0937 0,2385 0,1508 

ĠZOCAM -0,0125 0,1442 0,0021 0,0301 0,0399 -0,0067 

KONYA -0,0605 -0,0505 -1,4610 -1,2398 -1,3420 -1,0338 

KÜTAHYA -0,4349 -0,5135 -0,3768 -0,3617 2,5061 2,5794 

MARDĠN -0,1744 -0,1387 -0,1352 -0,1735 -0,2141 1,3583 

NUH 0,0250 0,0072 0,0319 0,0054 -0,0366 -0,1817 

TRAKYA CAM 0,2890 0,2838 0,2196 0,1931 -0,1122 -0,0052 

ÜNYE -0,2475 -0,3146 -0,3137 -0,1954 -0,0563 -0,1602 

UġAK SERAMĠK 2,5982 2,1445 1,8892 1,7854 9,5999 8,8950 
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 Yapılan risk ölçüm modeli çalışmalarında; β
  

‟de bileşik kaldıraç 

derecesini kullanılarak hem faaliyet riskinin hem de finansal riskin ölçümde 

dikkate alınması hedeflenmiştir.  

3.1.3. Panel Veri Analizi Yöntemi ile Modelin Uygulanması: 

İMKB kotunda “Taşa ve Toprağa Dayalı Sanayi” sektöründe yer alan 

şirketlere ait yukarıdaki tablolarda sunulan finansal betalar ile 9 adet 

muhasebe betası arasındaki ekonometrik ilişki panel veri analizi yardımıyla 

incelenmiştir.  

3.1.3.1. Panel Veri Analizinin Kısa Tanıtımı: 

İstatistiksel analizlerde veriler zaman kriteri dikkate alınarak üç sınıfa 

ayrılabilir. Bunlar;  

 zaman serisi verileri (time series data),  

 yatay-kesit verileri (cross-section data) ve  

 karma verilerdir (mixed data).  

Eğer aynı kesit birimi(birey, aile veya işletme) zaman içinde izleniyorsa 

bu tür karma verilere panel veri(panel data) adı verilir(Altunkaynak, 2007:11). 

Panel veri; birden çok kesite ait zaman serilerinin bir arada bulunduğu 

veri seti ya da zaman boyutuna sahip kesit verileri olarak tanımlanmaktadır. 

Panel veri yöntemi; ülkeler, firmalar, hane halkları ve bireylerin kesit 

gözlemlerinin belli bir zaman aralığı içinde bir araya 

getirilmesidir(Wooldridge, 2002: 408). Diğer bir ifadeyle, panel veri yatay 

kesit verileri ile zaman serisi verilerinin birleştirilmesinden elde edilen bir 

analiz yöntemidir.  

Panel araştırmalarda genellikle üç amaç söz konusudur. Bunlar;  
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 birimler arası değişkenliği ve/veya her bir birimin zaman 

boyunca değişkenliğini tanımlamak,  

 söz konusu değişkenlikleri diğer bazı değişkenler bakımından 

açıklamak ve 

 her bir birimin ilgili değişken bakımından kestirimini 

yapmaktır(Hsiao, 1985:124). 

Panel veri setinde eksik veri genel görünen bir durumdur. Panel veri 

setleri her bir kesit için eşit uzunlukta zaman serisi içeriyorsa bu tür panel 

verilerine dengeli(balanced) panel veri, farklı uzunluklarda zaman serisi 

içeriyorsa dengesiz(unbalanced) panel veri denilmektedir(Greene, 2002:293). 

Panel veri analizi bir takım üstünlüklere sahiptir ve kısaca aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir: (Gujarati, 2003: 637-638 ve Baltagi, 2005) 

 Panel veri zaman boyunca bireyler, firmalar, ülkeler vd. ile ilgili 

olduğundan bu birimlerdeki heterojenliği kesite özgü bazı değişkenlere 

izin vererek hesaba katabilmektedir. Panel veri seti heterojenliğe karşı 

kontrol edilmektedir. Zaman serileri ve yatay kesit çalışmalarında 

heterojenlik kontrol edilememekte ve sapmalı sonuçlara ortaya 

çıkmaktadır. 

 Panel veri analizinde hem birimler arası hem de zamana bağlı olarak 

her birimin kendi içinde meydana gelen farklılıkları incelemek 

mümkündür. 

 Panel data analizinde daha çok değişken kullanıldığı için çoklu 

bağlantı sorunu daha az olmaktadır ve gözlem sayısının çok olması 

oluşturulacak regresyon modelinin serbestlik derecesinin yüksek 

olmasını sağlamaktadır. 

 Regresyon modelinin serbestlik derecesinin yüksek olması elde edilen 

sonuçların güvenirliğini arttırmaktadır. 

 Panel veri analizi, zaman seri ve yatay kesit verilerine göre daha 

karmaşık modelleri test etmemize, davranışlarını ölçmemize olanak 

sağlamaktadır. 
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Panel veri analizi kapsamında bazı panel regresyon modelleri 

geliştirilmiştir. Yatay kesit ve zaman serisi bileşimini içeren veri setlerinin 

kullanıldığı panel regresyon modelleri arasında, tek yönlü ve çift yönlü sabit 

etkiler ile tesadüfi etkiler modeli, dinamik panel analizi, genelleştirilmiş EKK 

gibi bir çok yöntem yer almaktadır. 

„k‟ değişkenli panel veri regresyon modelinin genel gösterimi şu 

şekildedir: 

   =      +     + …... +          +     

Burada; i kesit birimini, t ise zaman dönemini göstermektedir. Ayrıca 

olasılıklı olmayan hata terimi Ɛ‟nun ortalamasının sıfır ve sabit varyanslı 

olduğu varsayılmaktadır. Yani, E [   ] = 0 ve Var [   ] = σε 
2‟dir.     ‟den     ‟ye 

kadar olan eğim katsayıları ise bilinmeyen tepki katsayılarıdır. Bunlar farklı 

birimler ve farklı zaman dönemleri için farklılaşabilirler. Bununla birlikte, 

model tahmin edilirken modelin sabit terimi, eğim katsayıları ve hata terimi ile 

ilgili çeşitli varsayımlar yapılmaktadır. Bunlarla ilgili yapılan varsayımlara 

bağlı olarak farklı modeller tahmin etmek mümkündür (Özer, Biçerli, 2003: 

71).  

Bu modellerde: 

 Hem sabit hem de eğim katsayıları hem birimlere hem de zamana 

göre değişmez ve hata terimi zaman ve birimlere göre oluşan 

farklılıkları temsil edebilir. 

  Eğim katsayıları sabitken, sabit terim birimlere göre değişir, ancak 

zamana göre sabit kalabilir. 

 Eğim katsayıları sabitken, sabit terim birimlere ve zamana göre 

değişebilir. 

 Hem sabit hem de eğim katsayıları birimlere göre değişebilir. 

 Tüm katsayılar hem zamana hem de birimlere göre değişebilir. 
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Panel veri analizi hakkında bu özet bilgiler verildikten sonra, söz 

konusu model tez kapsamında oluşturulan veri setine uygulanacaktır. 

3.1.3.2. Modelin Uygulanması ve Bulgular: 

Bu çalışmada 9 adet muhasebe betasının finansal beta üzerindeki 

etkisi panel veri analizinde sabit etkiler modeli yardımıyla incelenmiştir. Analiz 

zaman boyutu 2005 – 2010 döneminde 26 çimento firmasının 6 yıllık verileri 

kullanılarak yapılmıştır. Sabit etkiler modelinde şirket etkilerini ölçmek için 

panel veri modeline şirket kukla değişkenleri dahil edilerek tahminler 

gerçekleştirilmiştir. Finansal betaları açıklayacak karma muhasebe betalarını 

belirlenmesinde tahmin aşamasında genelden özele tahmin prosedürü 

kullanılarak istatistiksel olarak anlamlı muhasebe betaları belirlenmiştir.  

Sabit etkiler tahmin yöntemi sonucunda finansal betalar üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bulunan muhasebe betaları;                   ve 

   ‟dir. Bu göstergelerden    ; %10 anlamlılık düzeyinde, diğer göstergeler 

ise %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Finansal 

betalar üzerinde hem istatistiksel olarak hem de katsayı büyüklüğü açısından 

en fazla etkiye sahip gösterge    ‟tir. Aynı zamanda;    ,     ve     

muhasebe betalarının finansal beta üzerinde pozitif etkisi varken, diğer iki 

muhasebe betası negatif etkiye sahip bulunmuştur.  

Tablo 3.12: Panel Veri Analizi Sonuçları 

Açıklayıcı DeğiĢkenler Katsayı Standart Hata t-değeri p_değeri   

Sabit Terim 0,8506 0,0056 152,29 0,0000 

    0,0034 0,0015 2,24 0,0136 

    0,0370 0,0026 14,27 0,0000 

    0,0031 0,0021 1,48 0,0714 

    -0,0009 0,0004 -2,20 0,0150 

    -0,0072 0,0032 -2,26 0,0128 

ġirketler Sabit Etki Değerleri    

AKCANSA 0,4645    

AFYON 0,0567    

ADANA 0,1371    

ANADOLUCAM 0,1034    
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ASLANCIM -0,2034    

BOLU -1,0048    

BATISOKE 0,1067    

BATICIM -0,1049    

BURSA -0,3965    

CIMSA 0,3418    

CIMBETON 0,0456    

CIMENTAS 0,1684    

DENIZLICAM -0,0959    

DOGUSAN -0,0648    

ECZACI 0,1931    

EGESERAMIK 0,3793    

GOLTAS -0,0357    

HAZNEDAR 0,0214    

IZOCAM -0,2053    

KONYA 0,0648    

KUTAHYA 0,0961    

MARDIN- 0,0707    

NUH -0,3550    

TRAKYACAM 0,1382    

UNYE -0,0243    

USAKSERAMIK 0,1026    

                                                         F İstatistiği=546,1849 

Düzeltilmiş                                        p_değeri (F-istatistiği)=0,0000 

Yukarıdaki tablodan hareketle tahmin sonucunda elde edilen 

ekonometrik model aşağıdaki gibi elde edilmiştir:  

 ̂                                                          

Parametreleri tahmin edilen ekonometrik modelin istatistiksel açıdan 

bütün olarak anlamlı olup olmadığı F testi ile incelenmiş ve F istatistiğine ait 

p_değeri %5 anlamlılık düzeyinden düşük bulunduğu için “Kurulan model 

bütün olarak anlamsızdır” sıfır hipotezi reddedilerek model anlamlı 

bulunmuştur. Aynı zamanda modelde anlamlı bulunan beş muhasebe 

betasının finansal betayı açıklama oranını gösteren belirleme katsayısı 

değeri de %99.24 ile oldukça yüksek bulunmuştur.  

Aşağıdaki tabloda ise yukarıda parametreleri tahmin edilen 

ekonometrik modelde anlamlı bulunan karma muhasebe betaları kullanılarak 
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tahmin edilen finansal beta değerleri hem şirket bazında hem de yıllar itibari 

ile yer almaktadır.  

Tablo 3.13: Modelle Tahmin Edilen Beta Katsayıları ( ̂ ) 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKÇANSA 1,2621 1,5349 1,4501 1,3378 1,3505 1,2195 

AFYON 0,7294 0,8882 0,9310 0,9073 0,8371 1,7912 

ADANA 1,1793 1,2186 1,1644 1,0783 1,0349 0,9620 

ANADOLU CAM 0,9891 0,8166 0,8623 1,0096 0,9961 0,9150 

ASLAN ÇĠM. 0,1482 0,6133 0,6534 1,0454 0,8838 1,0870 

BOLU -0,0767 -0,1345 -0,0424 0,0005 -0,0084 0,0162 

BATISÖKE 1,0598 1,0682 1,0494 0,9962 1,0203 0,9972 

BATI ÇĠM. 0,5797 0,6620 0,6903 1,0319 1,0554 1,0304 

BURSA 0,4630 0,4964 0,5073 0,5078 0,5466 0,5703 

ÇĠMSA 1,1523 1,2442 1,2589 1,2666 1,2324 1,1289 

ÇĠMBETON 0,3910 0,8071 0,8933 1,1075 1,1158 1,2308 

ÇĠMENTAġ 1,0561 1,0470 1,0852 0,9550 0,9984 0,9636 

DENĠZLĠ CAM 0,7860 0,6939 0,7838 0,8188 0,7831 0,7545 

DOĞUSAN 0,1788 0,6855 0,7425 1,0357 0,9480 0,9965 

ECZACIBAġI YAPI 0,7977 1,0927 1,1713 1,0840 1,0785 0,9708 

EGE SERAMĠK 0,5631 0,7869 0,9161 1,3501 1,3081 1,3134 

GÖLTAġ 0,6484 0,6566 0,6522 0,9394 1,0408 1,2424 

HAZNEDAR 0,5980 0,7478 0,7558 1,1698 1,1409 1,0810 

ĠZOCAM 0,7236 0,5140 0,4767 0,8784 0,8525 0,8456 

KONYA 1,0220 1,0551 1,0239 0,9315 0,8125 1,0566 

KÜTAHYA 0,5406 0,6925 0,8166 1,1511 1,1040 1,0064 

MARDĠN 1,0000 1,0165 1,0006 1,0034 0,9838 0,8974 

NUH 0,5270 0,5478 0,5051 0,5605 0,5159 0,6819 

TRAKYA CAM 0,7472 0,8904 0,9443 1,1318 1,1425 1,0789 

ÜNYE 0,9510 1,0373 0,9585 1,0190 0,9660 0,9220 

UġAK SERAMĠK 0,5511 0,8381 0,9588 0,9544 1,0744 1,0718 

 Yapılan model çalışmasında muhasebe betaları ile finansal beta 

tanımlanmaya çalışılmıştır. Tez kapsamında tanımlanan muhasebe 

betalarından istatistiki açıdan kullanılabilir olanları ile elde edilen beta tezin 

ilerleyen kısımlarında firma değerinin hesabında kullanılacaktır. Modelle 

tahmin edilen beta katsayısı firma değerinin belirlenmesinde kullanılacak 

ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin tespiti açısından önemlidir. İzleyen 
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kısımda tez kapsamında araştırmaya konu işletmelerin firma değerinin 

belirlenmesi üzerine çalışılacaktır. 

3.2. Modelle Saptanan Beta Katsayısı Değerlerini Kullanarak 

Özkaynağa Serbest Nakit Akımları Yöntemiyle Firma 

Değerinin Tespiti   

Tez kapsamında ele alınan İMKB‟ye kote taşa ve toprağa dayalı 

sanayi sektöründe yer alan 26 firmanın firma değerinin tespiti bu kısımda 

yapılacaktır. Firma değerinin tespiti çalışmaları aşağıda yer alan aşamalarda 

gerçekleştirilecektir. 

 Firma değerinin tespiti için işletme verilerinin hazırlanması 

 Proforma mali tablo bilgilerinin hazırlanması 

 Özkaynağa serbest nakit akımlarının yıllar itibariyle belirlenmesi 

 Özkaynak maliyetinin tespiti 

 Özkaynağa serbest nakit akımları yöntemiyle taşa ve toprağa 

dayalı sanayi sektöründe yer alan işletmelerin firma değerinin 

tespiti 

 Hesaplanan değer ile piyasa değerinin karşılaştırılması 

 Hesaplanan değerlerin istatistiki açıdan değerlendirilmesi 

Firma değerleme süreci geniş çapta çalışma ve analiz yapma 

gerektiren bir süreçtir. Firma değerlemesi, işletmelerin geçmişte gösterdiği 

performansları ve işletmelerin içinde bulunduğu çevrenin etkilerini ve firmanın 

gelecekte elde etmesi beklenen nakitler dikkate alınarak yürütülen bir 

süreçtir. Firma değerlemesi işleminde işletmenin geçmiş dönemlere ait 

muhasebe içi ve muhasebe dışı olaylar değerin belirlenmesinde kullanılan 

girdilerdir.  

Firma değerlemesi işleminde öncelikle firma değerleme yönteminin 

belirlenmesi gerekir. Belirlenen yönteme göre verilerin değerleme işlemine 

uygun hale getirilmesi gerekir. Firma değerlemesi geleceğe yönelik 
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projeksiyon yapmayı gerektirir. Değerleme süreci, işletme verileriyle 

gelecekte sağlanacak değerlerin tahmin edilmesi ve uygun yöntemle firma 

değerinin belirlenmesi esasına dayanır. 

Değerleme işlemi ile ilgili olarak kullanılabilecek değerleme yöntemleri 

tez çalışmasının 1. Bölümü‟nde açıklanmıştı. Bu yöntemlerden gelir 

indirgeme yaklaşımı kapsamında işletmelerin gelecekte elde edeceği nakit 

akımlarının bugünkü değerini esas alan modellerin günümüzde yapılan firma 

değeri çalışmalarında yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu tez 

çalışmasında, gelir indirgeme modellerinden özkaynağa serbest nakit 

akımları(FCFE) modeli kullanılarak firma değerlerinin tespiti yapılacaktır. 

Özkaynağa serbest nakit akımları yöntemi; özkaynak sahibi 

hissedarların gelecekte sağlamayı bekledikleri nakit akımlarını esas alan 

yöntemdir. Özkaynağa serbest nakit akımları çeşitli mali tablo kalemlerinden 

oluşan bileşenlerle hesaplanabilmektedir. Genel olarak hesaplamalara 

bakıldığında özkaynağa serbest nakit akımlarını tespit eden benzer 

kalemlerin kullanıldığı görülmektedir. Tez kapsamında uygulamaya dahil 

işletmelerin özkaynağa serbest nakit akımları aşağıdaki şekilde 

hesaplanacaktır. 

Net Kar 

- Toplam Aktiflerdeki Değişim 

+ Toplam Borçlardaki Değişim   

=Özkaynağa Serbest Nakit Akımı(FCFE) 

FCFE = Net Kar – Δ ∑Aktifler + Δ ∑Borçlar 

Yukarıdaki bağıntıya göre tespit edilecek nakit akımları uygun iskonto 

oranı ile bugüne indirgenecektir. İskonto oranı uygulanmadan önce, 

özkaynağa serbest nakit akımlarının tespiti için yukarıda belirtilen kalemlere 

ilişkin projeksiyonlar yapılacaktır. Özkaynağa serbest nakit akımları yöntemi 
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esas alınarak yapılacak değerleme süreci, tez kapsamında yer alan taşa ve 

toprağa dayalı sanayi sektöründe yer alan bir firma ele alınarak ilerleyen 

kısımlarda aşama aşama gerçekleştirilecektir. Buna göre; önce Akçansa 

Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ. ele alınarak değerleme işlemi detaylı şekilde 

anlatılacak, daha sonra ise aynı metotlar diğer işletmeler içinde özet şekilde 

uygulanarak firma değerleri tespit edilecektir.  

3.2.1. Firma Değerinin Tespiti Ġçin Kullanılacak Verilerin 

Hazırlanması 

Firma değerinin tespitinde ilk olarak değerleme ile ilgili verilerin 

toplanması gerekmektedir. Bu amaçla işletmelerin geçmiş yıllara ait aktif 

toplamları, borç toplamları, net kar veya zararı gibi veriler elde edilmiştir. 

2004-2010 dönemleri için sözü edilen veriler toplanmıştır. Bu veriler ile 

işletmelerin aktif büyüme oranları, özkaynak karlılığı oranları ve finansal 

kaldıraç oranları hesaplanmıştır. 

Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin yukarıda sözü edilen bilanço ve 

gelir tablosu verileri ile hesaplanan yine yukarıda belirtilen oranlar ve bunlara 

ilişkin ortalamalar ise aşağıda yer almaktadır. 

(%) 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 ORT. 

Aktif Büyüme Oranı 6,04 2,46 -3,07 25,99 8,43 17,02 23,57 11,49 

Finansal Kaldıraç Oranı 31,72 29,48 32,56 27,00 13,65 12,44 14,21 22,01 

Özkaynak Karlılığı Oranı 7,14 9,28 13,85 22,07 18,55 15,38 10,23 13,79 

 Yıllar itibariyle ele alınarak ortalamaları hesaplanan bu oranlar; 

özkaynağa serbest nakit akımlarına temel olmak üzere geleceğe yönelik 

projeksiyon yapılmak üzere proforma mali tablo verilerinin tahmininde 

kullanılacaktır. 
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3.2.2. Proforma Mali Tablo Bilgilerinin Hazırlanması: 

Bir önceki başlıkta hesaplanan oranlara ilişkin ortalamalar esas 

alınarak işletmelere ilişkin gelecek dönemlere ilişkin aktif toplamı, borç 

toplamı, özkaynak toplamı ve dönem net karı değerleri tahmin edilecektir. 

Düzenlenen verilerle 2011-2016 zaman aralığında yer alan dönemler için 

projeksiyon yapılacaktır.  

İşletmelerin yıllar itibariyle her döneme ilişkin aktif toplamları; 2010 yılı 

aktif toplamı baz alınarak her yıl için yukarıda hesaplanan ortalama aktif 

büyüme oranında artırılarak hesaplanacaktır. Belirli bir döneme ait proforma 

aktif toplamı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

(Aktif Toplamı)t = (Aktif Toplamı)t-1 X (1 + Aktif Büyüme Oranı) 

İşletmelerin her bir döneme ait borç toplamı ise proforma aktif toplamı 

değeri ile yine bir önceki başlıkta hesaplanan finansal kaldıraç oranının 

ortalama değeri ile çarpılarak hesaplanacaktır. 

(Toplam Borçlar)t = (Aktif Toplamı)t X (Finansal Kaldıraç Oranı) 

Çalışma kapsamındaki işletmelerin gelecek dönemlere ilişkin tahmin 

edilecek öz kaynakları ise her bir dönem için hesaplanan toplam aktiflerden 

yine her bir dönem için hesaplanan toplam borçlar çıkarılarak elde edilecektir. 

(Toplam Özkaynaklar)t = (Aktif Toplamı)t - (Toplam Borçlar)t 

Son olarak her bir dönem için tahmin edilmesi gereken net kar ise 

yukarıdaki şekilde hesaplanan özkaynaklar ile bir önceki başlıkta hesaplanan 

ortalama özkaynak karlılığı oranının çarpımı ile elde edilecektir. 

 (Dönem Net Karı)t = (∑Özkaynaklar)t  X (Özkaynak Karlılığı Oranı) 

Yapılacak uygulamada sektörde yer alan işletmelerin önemli bir 

kesiminin özkaynak karlılığı oranının negatif olduğu görülmektedir. Özkaynak 
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maliyetinin tespiti için de gerekli olan bu oranın pozitif olması ve 

yatırımcılarca tatmin edici bir oran olması gerekir. Bu nedenle sektörde 

bulunan işletmelerin özkaynak karlılığı negatif oranlı olanlar ve düşük oranda 

olanlar dikkate alınmamıştır. Özkaynağa serbest nakit akımlarının 

hesaplanmasında, proforma dönem net karının firma değerinin tespitinde 

önemli bir yeri olduğundan % 16,75‟lik özkaynak karlılığı beklendiği 

varsayımıyla tüm işletmeler için proforma özkaynak değerleriyle bu oran 

çarpılmıştır. Hesaplama sonucunda da proforma dönem net karları elde 

edilmiştir. 

Sözü edilen sıra ile Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin 2011-2016 

dönemleri için tahmin edilen aktif toplamları, borç toplamları, özkaynak 

toplamları ve dönem net kar toplamlarına ilişkin projeksiyon aşağıda 

yapılmıştır. 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

1.231.806.821,00     271.120.681,30     960.686.139,70     160.900.636,02     

2011 1.373.359.021,97     302.276.320,74     1.071.082.701,24     179.390.417,68     

2012 1.531.177.593,01     337.012.188,22     1.194.165.404,79     200.004.939,39     

2013 1.707.131.772,42     375.739.703,11     1.331.392.069,31     222.988.364,14     

2014 1.903.305.600,66     418.917.562,71     1.484.388.037,96     248.612.912,73     

2015 2.122.022.604,26     467.057.175,20     1.654.965.429,06     277.182.088,01     

2016 2.365.873.316,10     520.728.716,87     1.845.144.599,22     309.034.269,67     

(*)
 Projeksiyon için baz alınan yıl 

Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ. için özkaynağa serbest nakit 

akımlarının tespitinde kullanılmak amacıyla 2011-2016 dönemlerine ait 

tahmini mali tablo kalemleri yukarıdaki gibi olacaktır. Bu veriler kullanılarak 

dönemler itibariyle özkaynağa serbest nakit akımları bir sonraki başlıkta 

hesaplanacaktır.  
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3.2.3. Özkaynağa Serbest Nakit Akımlarının Yıllar Ġtibariyle 

Belirlenmesi 

Ana mali tablo kalemlerinin tahmin edilerek proforma değerlerinin 

tespiti sonrasında yıllar itibariyle özkaynağa serbest nakit akımlarının 

belirlenmesi gerekir. Bu işlemi yapmak için daha önce açıklandığı üzere net 

kardan toplam aktiflerdeki değişim değerinin çıkarılıp toplam borçlardaki 

değişim değerinin eklenmesi ile özkaynağa serbest nakit akımlarının 

hesaplanması gerekecektir.  

FCFE = Net Kar – Δ ∑Aktifler + Δ ∑Borçlar 

Dönemler itibariyle bulunan değerler firma değerlemesine esas olacak 

özkaynağa serbest nakit akımlarıdır. Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin 

2011-2016 dönemleri için tahmin edilen özkaynağa serbest nakit akımları 

aşağıda yer almaktadır. 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 179.390.417,68     141.552.200,97 31.155.639,43 68.993.856,14 

2012 200.004.939,39     157.818.571,04 34.735.867,49 76.922.235,84 

2013 222.988.364,14     175.954.179,40 38.727.514,89 85.761.699,62 

2014 248.612.912,73     196.173.828,25 43.177.859,60 95.616.944,08 

2015 277.182.088,01     218.717.003,60 48.139.612,49 106.604.696,91 

2016 309.034.269,67     243.850.711,84 53.671.541,68 118.855.099,51 

Söz konusu dönemler için Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin 

özkaynağa serbest nakit akımları yukarıdaki gibi hesaplanacaktır. Ancak 

2016 yılından sonraki dönemlerde sağlanacak nakit akımlarının da tespit 

edilmesi gerekmektedir. Bunun için uç değerin hesaplanması gerekir. Uç 

değer; projeksiyon için alınan son dönemin değeri esas alınarak 

hesaplanacaktır. Bunun için sektöre ait özkaynağa serbest nakit akımlarının 

değişim oranının ortalaması ve ilgili işletmenin özkaynak maliyetinin(ke) tespit 

edilmesi gerekir. Bu tespitler yapıldıktan sonra uç değer aşağıdaki gibi 

hesaplanacaktır. 
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               (           )

(            )
 

Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin son dönem(2016 yılı) 

özkaynağa serbest nakit akımı tutarı 118.855.099,51 TL‟dir. Şirkete ait 

özkaynak maliyeti % 14,64 olup bu değerin nasıl hesaplandığı bir sonraki 

başlıkta anlatılacaktır. Şirketin bulunduğu sektör olan taşa ve toprağa dayalı 

sanayi sektöründe yapılan projeksiyon sonrası özkaynağa serbest nakit 

akımı büyüme oranlarının ortalaması % 9,74‟dur. Bu verilere göre Akçansa 

Çimento San. ve Tic. AŞ. için uç değer aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

         
                 (        )

(             )
                     

Bu hesaplama sonrasında Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin uç 

değeri de dikkate alarak oluşturulan yıllar itibariyle özkaynağa serbest nakit 

akımları aşağıdaki gibi oluşacaktır. 

Yıllar FCFE 

2011 68.993.856,14 

2012 76.922.235,84 

2013 85.761.699,62 

2014 95.616.944,08 

2015 106.604.696,91 

2016 118.855.099,51 

2016 Uç Değer 2.701.695.058,85 

Projeksiyon dönemleri itibariyle hesaplanan özkaynağa serbest nakit 

akımları, özkaynak maliyeti ile iskonto edilerek ilerleyen kısımlarda firma 

değerinin tespiti için kullanılacaktır. 

3.2.4. Özkaynak Maliyetinin Tespiti 

Özkaynağa serbest nakit akımları yöntemiyle firma değerlemesi 

işleminde nakit akımlarının indirgenmesini sağlayacak iskonto oranı 
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özkaynak maliyetidir. Özkaynak maliyeti aşağıdaki bağıntı ile 

hesaplanacaktır: 

         (      ) 

Burada rrf; risksiz faiz oranını ifade etmektedir. Risksiz faiz oranı 

projeksiyon dönemi için uygun olan Devlet Tahvili faiz oranıdır. Bu oran için 

uygun olan Devlet Tahvili ihracı 08.12.2010 tarihinde yapılan 1667 ihale nolu, 

2513 gün vadeli, vade tarihi 25.10.2017 olan TRT251017T18 kodlu tahvil 

ihalesinde geçerli bileşik faiz oranıdır. Söz konusu tahvile ilişkin faiz oranı 

%7,77‟dir. Formülde yer alan rm ise; sektörde hissedarların beklediği getiriyi 

ifade eden özkaynak karlılığına ilişkin ortalamadır. Sektöre ait özkaynak 

karlılığı ortalaması % 13,40‟tır. Formülde yer alan βi ise Tezin 3.1. başlığı 

altında uygulanan model ile muhasebe betalarından bir karma yapılarak 

bulunan beta katsayısıdır. Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin modelle 

hesaplanan beta katsayısı değeri 1,21954‟tir. Bu verilere, özkaynak maliyetini 

ifade eden söz konusu formül uygulandığında Akçansa Çimento San. ve Tic. 

AŞ.‟ye ait özkaynak maliyeti aşağıdaki gibi oluşacaktır. 

  (  ç    )                (            )                  

Bulunan bu değer, özkaynak maliyeti olarak özkaynağa serbest nakit 

akımlarının indirgenmesinde kullanılacaktır.  

3.2.5. Özkaynağa Serbest Nakit Akımlarının Ġndirgenmesi ile 

Firma Değerinin Tespiti 

Yukarıdaki başlıklarda projeksiyon dönemleri için bulunan özkaynağa 

serbest nakit akımları ve özkaynak maliyeti ile firma değerinin tespiti 

yapılacaktır. Özkaynağa serbest nakit akımları yöntemi ile firma değeri 

projeksiyon dönemleri için aşağıdaki formülle hesaplanacaktır. 

             
        
(    )

  
        
(    )

  
        
(    )

  
        
(    )

  
        
(    )

  
          ç   ğ  

(    )
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Bu formül özkaynağa serbest nakit akımlarını özkaynak maliyeti ile 

bugünkü değere indirgeyerek firma değerinin tespitine imkan vermektedir. 

Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin özkaynağa serbest nakit akımları 

yöntemine göre firma değeri ise aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

            
(  ç    )

 
             

(         )
 
 
             

(         )
 
 
             

(         )
 
 

 
             

(         ) 
 
              

(         ) 
 
                               

(         ) 
 

            (  ç    )                      

Yapılan hesaplamada Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin firma 

değeri 1.509.110.288,66 TL çıkmıştır. Söz konusu firma değeri, piyasa değeri 

ile kıyaslanacaktır.  

3.2.6.  Hesaplanan Firma Değeri ile Piyasa Değerinin 

KarĢılaĢtırılması 

Buraya kadar yapılan çalışma sürecinde firma değeri tespit edilmiştir. 

Bu değer kendi başına firma değeri olarak addedilecektir. Ancak bu değerin 

piyasa değeri ile karşılaştırılması gerekir. Çünkü işletme verileri esas alınarak 

hesaplanan bu değer ile işletmenin piyasada kendisine atfedilen değeri farklı 

çıkabilecektir. İki değer arasında oluşabilecek fark; spekülatif değer farkıdır. 

Çünkü piyasa değeri yatırımcıların bir işletmeye gösterdiği itibarın parasal 

göstergesidir.  

Hesaplanan firma değeri ile piyasa değerinin karşılaştırılması 

sonucunda eğer firma değeri piyasa değerinden düşük ise bu durumda söz 

konusu işletmenin piyasada yüksek değerlendiği anlamı çıkacaktır. Zira; 

hesaplanan firma değerinin, işletmenin sahip olması gereken gerçek değeri 

olduğu kabulü ile hareket edilmektedir.  
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Firma değeri piyasa değerinden yüksek ise bu durumda işletmenin 

piyasada düşük değerlendiği anlamı çıkacaktır. Bu şekilde verilecek 

hükümler işletme hisse senetlerine yatırım yapma kararlarını da 

etkileyecektir. Çünkü yukarıda dile getirilen hesaplanan firma değerinin, 

işletmenin sahip olması gereken gerçek değeri olduğu kabulü; düşük 

değerlenen işletme hisselerine yatırım yapılarak getiri sağlama düşüncesini 

oluşturacaktır. 

Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ.‟ye ait firma değeri ve piyasa değeri 

bilgileri aşağıdaki gibidir. 

Piyasa Değeri(FD) Firma Değeri(FD) PD ile FD Oransal Farkı 

1.397.563.598,22 1.509.110.288,66 - % 7,39 

Bu durum, Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin piyasada düşük 

değerlendiğini göstermektedir. Piyasa değerinin; firma değerinden % 7,39 

oranında düşük değerlendiğini göstermektedir. 

İşletmelerin 2010 yılı bilançosundaki özkaynak tutarı ile firmanın 

piyasa değeri kullanılarak PD/DD oranı hesaplanmıştır. Akçansa Çimento 

San. ve Tic. AŞ.‟nin PD/DD oranı 1,66‟dır. Aynı şekilde sektördeki diğer 

firmaların PD/DD oranları hesaplanmış ve sektörün PD/DD oranı ortalaması 

1,84 bulunmuştur. Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin PD/DD oranı 

sektöre göre daha düşük seviyededir. Bu yönüyle bakıldığında PD/DD oranı 

da Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin iskontolu olarak İMKB‟de işlem 

görmesini açıklamaktadır. 

3.2.7. TaĢa ve Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Yer Alan Diğer 

ĠĢletmelerin Firma Değerinin Tespiti 

Önceki kısımlarda özkaynağa serbest nakit akımları yöntemiyle firma 

değerinin tespiti süreci anlatılmıştır. Bu kısımda, taşa ve toprağa dayalı 

sanayi sektöründe yer alan diğer işletmelerin firma değerleri tablolar halinde 

özet bir şekilde belirlenecektir. Bu firmalardan ilk bir kaçına ilişkin hesaplanan 
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değer ile piyasa değeri arasındaki ilişki yorumlanacaktır. Diğer firmaların 

sadece hesaplamaya ilişkin tabloları verilecektir. Daha sonra firmalar topluca 

değerlendirilerek yorumlanacaktır. 

3.2.7.1. Afyon Çimento San. Aġ’nin Firma Değerinin Tespiti 

Afyon Çimento San. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde kullanılacak 

veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: AFYON ÇĠMENTO SANAYĠ Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 15,60 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 18,31 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 14,42 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 1,7912 

Özkaynak Maliyeti(%) 13,41 

 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

64.405.715,00     18.659.166,75     45.746.548,25     7.661.866,25     

2011 70.815.765,15     20.516.240,99     50.299.524,16     8.424.421,98     

2012 77.863.782,64     22.558.142,61     55.305.640,03     9.262.871,91     

2013 85.613.261,89     24.803.266,75     60.809.995,14     10.184.769,50     

2014 94.134.016,64     27.271.839,36     66.862.177,29     11.198.419,97     

2015 103.502.808,96     29.986.099,39     73.516.709,57     12.312.955,13     

2016 113.804.040,70     32.970.499,16     80.833.541,55     13.538.415,63     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 8.424.421,98     6.410.050,15 1.857.074,25 3.871.446,07 

2012 9.262.871,91     7.048.017,49 2.041.901,62 4.256.756,03 

2013 10.184.769,50     7.749.479,25 2.245.124,14 4.680.414,39 

2014 11.198.419,97     8.520.754,75 2.468.572,61 5.146.237,82 

2015 12.312.955,13     9.368.792,31 2.714.260,03 5.658.422,84 

2016 13.538.415,63     10.301.231,75 2.984.399,77 6.221.583,65 

2016 Uç Değer  
  

185.911.078,98 
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Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 3.871.446,07 0,8818 3.413.741,36 

2012 4.256.756,03 0,7775 3.309.737,57 

2013 4.680.414,39 0,6856 3.208.902,38 

2014 5.146.237,82 0,6045 3.111.139,26 

2015 5.658.422,84 0,5331 3.016.354,61 

2016 6.221.583,65 0,4701 2.924.457,69 

2016 Uç Değer 185.911.078,98 0,4701 87.387.571,23 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 106.371.904,09 

Piyasa Değeri(PD) 544.500.000,00 

PD ile FD Oransal Farkı + %411,88 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 10,20 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

Afyon Çimento San. AŞ.‟nin firma değerinin 106.371.904.09 TL 

hesaplanmıştır. İşletmenin piyasa değeri oldukça yüksek gerçekleşmiş ve 

piyasa primli olarak işlem görmüştür. Bu durum tespit edilen firma değerine 

göre Afyon Çimento San. AŞ.‟nin piyasada yüksek değerlendiğini 

göstermektedir. İşletmenin PD/DD oranı da sektöre göre oldukça yüksek 

seyretmektedir. Söz konusu işletmenin fiyat hareketlerinin özellikle 2010 yılı 

içinde radikal düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durum hisse senedinin 

spekülatif hareketlerde bulunduğunu göstermektedir. 

3.2.7.2. Adana Çimento San. Aġ’nin Firma Değerinin Tespiti: 

Adana Çimento San. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde kullanılacak 

veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: ADANA ÇĠMENTO SANAYĠ Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 15,66 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 8,42 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 18,66 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 0,9620 

Özkaynak Maliyeti(%) 13,19 
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Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

243.247.637,33     20.478.410,47     222.769.226,86     37.310.531,30     

2011 281.350.642,23     23.686.207,19     257.664.435,04     43.154.959,53     

2012 325.422.210,69     27.396.482,36     298.025.728,33     49.914.875,69     

2013 376.397.275,55     31.687.945,64     344.709.329,92     57.733.684,43     

2014 435.357.220,22     36.651.635,98     398.705.584,24     66.777.253,71     

2015 503.552.819,07     42.392.852,96     461.159.966,11     77.237.433,53     

2016 582.430.771,37     49.033.390,56     533.397.380,81     89.336.125,79     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 37.310.531,30     38.103.004,90 3.207.796,73 8.259.751,35 

2012 43.154.959,53     44.071.568,46 3.710.275,17 9.553.582,40 

2013 49.914.875,69     50.975.064,86 4.291.463,27 11.050.082,84 

2014 57.733.684,43     58.959.944,66 4.963.690,34 12.780.999,39 

2015 66.777.253,71     68.195.598,85 5.741.216,98 14.783.051,65 

2016 77.237.433,53     78.877.952,30 6.640.537,61 17.098.711,10 

2016 Uç Değer  
  

543.462.959,80 

 

Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 8.259.751,35 0,8835 7.297.378,18 

2012 9.553.582,40 0,7805 7.457.032,13 

2013 11.050.082,84 0,6896 7.620.179,03 

2014 12.780.999,39 0,6093 7.786.895,30 

2015 14.783.051,65 0,5383 7.957.259,03 

2016 17.098.711,10 0,4756 8.131.350,02 

2016 Uç Değer 543.462.959,80 0,4756 258.445.652,72 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 304.695.746,40 

Piyasa Değeri(PD) 298.963.162,15 

PD ile FD Oransal Farkı - %1,88 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 0,47 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

Adana Çimento San. AŞ.‟nin firma değerinin 304.695.746,40 TL 

olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin piyasa değerinin ise daha düşük olduğu 
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görülmektedir. Bu durum işletmenin piyasada iskontolu olarak 

değerlendiğinin göstergesidir. Sektöre göre oldukça düşük PD/DD oranına 

sahip olan işletmenin bu durumu da İMKB‟de iskontolu olarak değerlendiği 

görüşünü desteklemektedir.  

3.2.7.3. Anadolu Cam Sanayi Aġ’nin Firma Değerinin Tespiti: 

Anadolu Cam Sanayi AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde kullanılacak 

veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: ANADOLU CAM SANAYĠ Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 15,73 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 42,85 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 7,73 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 1,2195 

Özkaynak Maliyeti(%) 12,92 

 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

1.744.324.791,00     747.377.760,76     996.947.030,24     166.973.795,72     

2011 2.018.682.161,70     864.929.605,71     1.153.752.555,99     193.236.388,45     

2012 2.336.192.027,42     1.000.970.676,55     1.335.221.350,87     223.629.711,83     

2013 2.703.641.659,16     1.158.409.064,39     1.545.232.594,77     258.803.470,79     

2014 3.128.885.868,69     1.340.610.261,51     1.788.275.607,18     299.509.559,56     

2015 3.621.014.917,47     1.551.469.104,08     2.069.545.813,39     346.618.134,57     

2016 4.190.548.835,20     1.795.493.030,30     2.395.055.804,90     401.136.215,44     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 193.236.388,45     274.357.370,70 117.551.844,94 36.430.862,69 

2012 223.629.711,83     317.509.865,72 136.041.070,84 42.160.916,95 

2013 258.803.470,79     367.449.631,74 157.438.387,84 48.792.226,89 

2014 299.509.559,56     425.244.209,53 182.201.197,13 56.466.547,15 

2015 346.618.134,57     492.129.048,78 210.858.842,56 65.347.928,35 

2016 401.136.215,44     569.533.917,73 244.023.926,23 75.626.223,94 

2016 Uç Değer  
  

2.745.176.883,09 
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Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 36.430.862,69 0,8856 32.261.525,57 

2012 42.160.916,95 0,7842 33.062.899,51 

2013 48.792.226,89 0,6945 33.884.179,53 

2014 56.466.547,15 0,6150 34.725.860,08 

2015 65.347.928,35 0,5446 35.588.447,91 

2016 75.626.223,94 0,4823 36.472.462,36 

2016 Uç Değer 2.745.176.883,09 0,4823 1.323.923.836,52 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 1.529.919.211,48 

Piyasa Değeri(PD) 1.004.120.302,00 

PD ile FD Oransal Farkı - %34,37 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 1,12 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

Anadolu Cam Sanayi AŞ. piyasada iskontolu olarak değerlenmiştir. 

Sektöre göre PD/DD oranının düşük olması da bu durumu açıklamaktadır. 

İşletmenin özkaynak maliyetinin ortalamadan düşük olması, firma değerinin 

piyasa değerinden yüksek çıkmasında önemli rol oynamıştır. Diğer yandan, 

işletme sektöre göre daha düşük oranda büyüdüğünden uç değerin 

hesaplanmasında işletmeye ait FCFE büyüme oranı alınmıştır. Sonuç olarak 

modelimiz kapsamında uygulanan özkaynağa serbest nakit akımları 

yöntemine göre işletme piyasada düşük değerlenmiştir. 

3.2.7.4. Aslan Çimento Aġ’nin Firma Değerinin Tespiti 

Aslan Çimento AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde kullanılacak veriler 

aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: ASLAN ÇĠMENTO Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 5,09 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 32,50 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 4,61 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 1,0870 

Özkaynak Maliyeti(%) 13,89 
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Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

275.659.670,00     89.603.104,66     186.056.565,34     31.161.706,68     

2011 289.681.186,30     94.160.794,92     195.520.391,38     32.746.756,75     

2012 304.415.911,46     98.950.313,54     205.465.597,92     34.412.430,89     

2013 319.900.123,08     103.983.452,53     215.916.670,55     36.162.830,07     

2014 336.171.944,01     109.272.603,73     226.899.340,28     38.002.263,86     

2015 353.271.436,27     114.830.789,28     238.440.646,99     39.935.261,03     

2016 371.240.699,61     120.671.693,69     250.569.005,91     41.966.580,71     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 32.746.756,75     14.021.516,30 4.557.690,26 23.282.930,71 

2012 34.412.430,89     14.734.725,16 4.789.518,61 24.467.224,34 

2013 36.162.830,07     15.484.211,62 5.033.138,99 25.711.757,44 

2014 38.002.263,86     16.271.820,94 5.289.151,20 27.019.594,12 

2015 39.935.261,03     17.099.492,26 5.558.185,55 28.393.954,32 

2016 41.966.580,71     17.969.263,34 5.840.904,42 29.838.221,79 

2016 Uç Değer  
  

787.705.686,20 

 

Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 23.282.930,71 0,8780 20.442.964,24 

2012 24.467.224,34 0,7709 18.862.408,71 

2013 25.711.757,44 0,6769 17.404.054,42 

2014 27.019.594,12 0,5943 16.058.453,35 

2015 28.393.954,32 0,5218 14.816.887,94 

2016 29.838.221,79 0,4582 13.671.314,63 

2016 Uç Değer 787.705.686,20 0,4582 360.911.998,95 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 462.168.082,25 

Piyasa Değeri(PD) 3.919.663.860,00 

PD ile FD Oransal Farkı + % 748,10 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 21,54 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

Aslan Çimento AŞ.‟nin firma değeri 462.168.082 TL hesaplanmıştır. 

İşletmenin piyasa değeri oldukça yüksek gerçekleşmiş ve piyasada %748 

primli olarak işlem görmüştür. Bu durum tespit edilen firma değerine göre 
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Aslan Çimento AŞ.‟nin piyasada aşırı yüksek değerlendiğini göstermektedir. 

İşletmenin PD/DD oranı da sektörde rekor düzeyde yüksek bir düzeye 

çıkmıştır. Söz konusu işletmenin fiyat hareketlerinin radikal düzeyde olduğu 

görülmektedir. Bu durum hisse senedinin spekülatif hareketlerde 

bulunduğunu göstermektedir. 

3.2.7.5. Bolu Çimento Sanayi Aġ.’nin Firma Değerinin Tespiti 

Bolu Çimento San. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde kullanılacak 
veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: BOLU ÇĠMENTO SANAYĠ Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 5,90 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 9,79 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 18,31 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 0,0162 

Özkaynak Maliyeti(%) 13,41 

 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

215.813.134,00     21.126.431,19     194.686.702,81     32.607.126,32     

2011 228.546.496,45     22.372.928,57     206.173.567,88     34.531.005,32     

2012 242.031.150,16     23.692.971,53     218.338.178,63     36.568.396,65     

2013 256.311.422,64     25.090.899,40     231.220.523,25     38.725.997,72     

2014 271.434.256,85     26.571.307,52     244.862.949,33     41.010.901,12     

2015 287.449.365,43     28.139.062,38     259.310.303,06     43.430.617,93     

2016 304.409.394,18     29.799.317,59     274.610.076,59     45.993.102,38     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 34.531.005,32     12.733.362,45 1.246.497,38 23.044.140,25 

2012 36.568.396,65     13.484.653,70 1.320.042,96 24.403.785,90 

2013 38.725.997,72     14.280.272,49 1.397.927,87 25.843.653,10 

2014 41.010.901,12     15.122.834,21 1.480.408,12 27.368.475,04 

2015 43.430.617,93     16.015.108,58 1.567.754,86 28.983.264,21 

2016 45.993.102,38     16.960.028,75 1.660.255,21 30.693.328,85 

2016 Uç Değer  
  

432.955.533,98 
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Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 23.044.140,25 0,8818 20.319.728,90 

2012 24.403.785,90 0,7775 18.974.572,74 

2013 25.843.653,10 0,6856 17.718.465,27 

2014 27.368.475,04 0,6045 16.545.511,50 

2015 28.983.264,21 0,5331 15.450.206,70 

2016 30.693.328,85 0,4701 14.427.410,54 

2016 Uç Değer 432.955.533,98 0,4701 203.510.908,41 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 306.946.804,07 

Piyasa Değeri(PD) 232.041.234,60 

PD ile FD Oransal Farkı + %24,40 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 1,21 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

 

3.2.7.6. Batısöke Söke Çimento San. Aġ.’nin Firma Değerinin 

Tespiti 

Batısöke Söke Çimento San. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde 

kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: BATISÖKE SÖKE ÇĠMENTO SAN. Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 4,61 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 10,46 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 6,63 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 0,9972 

Özkaynak Maliyeti(%) 13,39 
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Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

214.391.293,00     22.424.339,69     191.966.953,31     32.151.608,74     

2011 224.265.864,59     23.457.174,30     200.808.690,29     33.632.468,14     

2012 234.595.245,53     24.537.579,87     210.057.665,66     35.181.533,92     

2013 245.400.383,72     25.667.747,45     219.732.636,27     36.801.947,55     

2014 256.703.191,89     26.849.969,02     229.853.222,88     38.496.995,24     

2015 268.526.592,05     28.086.642,10     240.439.949,95     40.270.114,53     

2016 280.894.561,95     29.380.274,67     251.514.287,28     42.124.901,27     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 33.632.468,14     9.874.571,59 1.032.834,61 24.790.731,16 

2012 35.181.533,92     10.329.380,94 1.080.405,57 25.932.558,54 

2013 36.801.947,55     10.805.138,19 1.130.167,58 27.126.976,95 

2014 38.496.995,24     11.302.808,17 1.182.221,56 28.376.408,64 

2015 40.270.114,53     11.823.400,15 1.236.673,08 29.683.387,46 

2016 42.124.901,27     12.367.969,90 1.293.632,56 31.050.563,94 

2016 Uç Değer  
  

432.955.533,98 

 

Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 24.790.731,16 0,8819 21.863.981,12 

2012 25.932.558,54 0,7778 20.170.895,66 

2013 27.126.976,95 0,6860 18.608.918,00 

2014 28.376.408,64 0,6050 17.167.895,52 

2015 29.683.387,46 0,5336 15.838.461,77 

2016 31.050.563,94 0,4706 14.611.975,66 

2016 Uç Değer 369.926.800,34 0,4706 174.082.551,68 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 282.344.679,41 

Piyasa Değeri(PD) 124.425.000,00 

PD ile FD Oransal Farkı - %55,93 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 0,65 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 
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3.2.7.7. Batı Anadolu Çimento San. Aġ.’nin Firma Değerinin 

Tespiti 

Batı Anadolu Çimento San. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde 

kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: BATI ANADOLU ÇĠMENTO SAN. Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 7,25 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 18,01 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 10,03 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 1,0304 

Özkaynak Maliyeti(%) 13,57 

 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

524.799.216,00     94.516.338,80     430.282.877,20     72.065.980,50     

2011 562.832.164,90     101.366.072,90     461.466.092,00     77.288.705,06     

2012 603.621.415,93     108.712.217,01     494.909.198,92     82.889.927,93     

2013 647.366.722,26     116.590.746,68     530.775.975,58     88.897.079,42     

2014 694.282.313,43     125.040.244,65     569.242.068,78     95.339.577,76     

2015 744.597.944,52     134.102.089,81     610.495.854,71     102.248.973,16     

2016 798.560.021,27     143.820.659,83     654.739.361,44     109.659.102,31     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 77.288.705,06     38.032.948,90 6.849.734,10 46.105.490,26 

2012 82.889.927,93     40.789.251,04 7.346.144,11 49.446.821,00 

2013 88.897.079,42     43.745.306,33 7.878.529,67 53.030.302,76 

2014 95.339.577,76     46.915.591,17 8.449.497,97 56.873.484,56 

2015 102.248.973,16     50.315.631,09 9.061.845,16 60.995.187,23 

2016 109.659.102,31     53.962.076,75 9.718.570,02 65.415.595,58 

2016 Uç Değer  
  

1.108.976.002,59 
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Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 46.105.490,26 0,8805 40.595.334,68 

2012 49.446.821,00 0,7753 38.334.105,97 

2013 53.030.302,76 0,6826 36.198.831,52 

2014 56.873.484,56 0,6010 34.182.495,47 

2015 60.995.187,23 0,5292 32.278.472,73 

2016 65.415.595,58 0,4660 30.480.507,28 

2016 Uç Değer 1.108.976.002,59 0,4660 516.729.242,05 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 728.798.989,71 

Piyasa Değeri(PD) 485.962.400,00 

PD ile FD Oransal Farkı - %33,32 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 1,14 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

 

3.2.7.8. Bursa Çimento Fabrikası Aġ.’nin Firma Değerinin Tespiti 

Bursa Çimento Fabrikası AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde 

kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 7,69 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 20,48 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 15,73 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 0,5703 

Özkaynak Maliyeti(%) 10,98 

 

 

 

 



147 
 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

377.732.782,00     77.359.673,75     300.373.108,25     50.308.026,90     

2011 406.767.841,84     83.306.054,01     323.461.787,83     54.175.037,24     

2012 438.034.729,95     89.709.512,69     348.325.217,26     58.339.291,76     

2013 471.704.999,53     96.605.183,90     375.099.815,63     62.823.638,66     

2014 507.963.390,49     104.030.902,37     403.932.488,12     67.652.682,35     

2015 547.008.843,11     112.027.411,07     434.981.432,04     72.852.918,53     

2016 589.055.589,51     120.638.584,73     468.417.004,78     78.452.879,54     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 54.175.037,24     29.035.059,84 5.946.380,26 31.086.357,65 

2012 58.339.291,76     31.266.888,11 6.403.458,68 33.475.862,34 

2013 62.823.638,66     33.670.269,58 6.895.671,21 36.049.040,29 

2014 67.652.682,35     36.258.390,96 7.425.718,47 38.820.009,86 

2015 72.852.918,53     39.045.452,62 7.996.508,70 41.803.974,61 

2016 78.452.879,54     42.046.746,41 8.611.173,66 45.017.306,80 

2016 Uç Değer  
  

790.192.015,04 

 

Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 31.086.357,65 0,9010 28.010.305,40 

2012 33.475.862,34 0,8119 27.178.643,87 

2013 36.049.040,29 0,7315 26.371.675,42 

2014 38.820.009,86 0,6592 25.588.666,88 

2015 41.803.974,61 0,5939 24.828.906,87 

2016 45.017.306,80 0,5352 24.091.705,09 

2016 Uç Değer 790.192.015,04 0,5352 422.883.427,50 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 578.953.331,04 

Piyasa Değeri(PD) 475.112.977,92 

PD ile FD Oransal Farkı - %17,94 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 1,69 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

 

 

 



148 
 

3.2.7.9. Çimsa Çimento San. ve Tic. Aġ.’nin Firma Değerinin 

Tespiti 

Çimsa Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde 

kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: ÇĠMSA ÇĠMENTO SAN. VE TĠC. Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 14,96 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 21,85 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,06 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 1,1289 

Özkaynak Maliyeti(%) 14,13 

 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

1.133.836.800,00     247.700.821,92     886.135.978,08     148.414.593,05     

2011 1.303.426.389,94     284.749.787,71     1.018.676.602,23     170.613.175,75     

2012 1.498.381.737,12     327.340.220,25     1.171.041.516,88     196.132.032,18     

2013 1.722.496.834,09     376.300.964,62     1.346.195.869,47     225.467.780,43     

2014 1.980.133.146,28     432.584.837,47     1.547.548.308,81     259.191.318,44     

2015 2.276.304.489,73     497.287.169,59     1.779.017.320,14     297.958.934,21     

2016 2.616.774.604,12     571.667.121,95     2.045.107.482,17     342.525.077,66     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 170.613.175,75     169.589.589,94 37.048.965,79 38.072.551,60 

2012 196.132.032,18     194.955.347,18 42.590.432,53 43.767.117,54 

2013 225.467.780,43     224.115.096,97 48.960.744,37 50.313.427,83 

2014 259.191.318,44     257.636.312,18 56.283.872,85 57.838.879,11 

2015 297.958.934,21     296.171.343,45 64.702.332,12 66.489.922,88 

2016 342.525.077,66     340.470.114,39 74.379.952,37 76.434.915.63 

2016 Uç Değer  
  

1.909.453.103,13 
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Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 38.072.551,60 0,8762 33.359.501,66 

2012 43.767.117,54 0,7677 33.601.842,05 

2013 50.313.427,83 0,6727 33.845.942,92 

2014 57.838.879,11 0,5894 34.091.817,06 

2015 66.489.922,88 0,5165 34.339.477,36 

2016 76.434.915,63 0,4525 34.588.936,79 

2016 Uç Değer 1.909.453.103,13 0,4525 864.080.926,09 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 1.067.908.443,94 

Piyasa Değeri(PD) 1.367.054.553,04 

PD ile FD Oransal Farkı + %28,01 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 1,55 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

 

3.2.7.10. Çimbeton Hazırbeton ve Prefab. Yapı Ele. Aġ.’nin Firma 

Değerinin Tespiti 

Çimbeton Hazırbeton ve Prefab. Yapı Ele. AŞ.‟nin firma değerinin 

tespitinde kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: ÇĠMBETON HAZIRBETON ve PREFAB. YAPI 
ELE. Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 6,06 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 38,18 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) -5,00 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 1,2308 

Özkaynak Maliyeti(%) 14,70 
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Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

54.871.092,00     20.950.464,49     33.920.627,51     5.681.200,46     

2011 58.194.189,34     22.219.264,33     35.974.925,01     6.025.264,73     

2012 61.718.539,75     23.564.905,09     38.153.634,66     6.390.166,18     

2013 65.456.331,50     24.992.040,41     40.464.291,09     6.777.166,76     

2014 69.420.491,00     26.505.605,75     42.914.885,26     7.187.604,82     

2015 73.624.727,52     28.110.835,47     45.513.892,05     7.622.899,80     

2016 78.083.580,57     29.813.280,95     48.270.299,62     8.084.557,06     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 6.025.264,73     3.323.097,34 1.268.799,84 3.970.967,23 

2012 6.390.166,18     3.524.350,41 1.345.640,76 4.211.456,54 

2013 6.777.166,76     3.737.791,75 1.427.135,32 4.466.510,33 

2014 7.187.604,82     3.964.159,50 1.513.565,34 4.737.010,66 

2015 7.622.899,80     4.204.236,52 1.605.229,72 5.023.893,00 

2016 8.084.557,06     4.458.853,05 1.702.445,48 5.328.149,48 

2016 Uç Değer  
  

65.359.897,90 

 

Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 3.970.967,23 0,8718 3.461.988,84 

2012 4.211.456,54 0,7601 3.201.039,58 

2013 4.466.510,33 0,6627 2.959.759,50 

2014 4.737.010,66 0,5777 2.736.666,04 

2015 5.023.893,00 0,5037 2.530.388,37 

2016 5.328.149,48 0,4391 2.339.658,99 

2016 Uç Değer 65.359.897,90 0,4391 28.700.372,08 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 45.929.873,41 

Piyasa Değeri(PD) 51.507.000,00 

PD ile FD Oransal Farkı + %12,14 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 2,11 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 
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3.2.7.11. ÇimentaĢ Ġzmir Çimento Fabrikası Aġ.’nin Firma 

Değerinin Tespiti: 

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde 

kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: ÇĠMENTAġ ĠZMĠR ÇĠMENTO FABRĠKASI Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 13,61 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 38,81 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 5,76 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 0,9636 

Özkaynak Maliyeti(%) 13,20 

 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

1.103.902.000,00     428.405.967,83     675.496.032,17     113.135.535,86     

2011 1.254.098.906,12     486.694.883,82     767.404.022,30     128.528.756,86     

2012 1.424.731.603,29     552.914.589,71     871.817.013,58     146.016.379,52     

2013 1.618.580.585,23     628.144.148,78     990.436.436,45     165.883.368,12     

2014 1.838.804.659,66     713.609.441,67     1.125.195.217,99     188.453.459,19     

2015 2.088.992.421,65     810.703.142,30     1.278.289.279,35     214.094.436,84     

2016 2.373.220.730,54     921.007.411,84     1.452.213.318,70     243.224.125,92     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 128.528.756,86     150.196.906,12 58.288.915,98 36.620.766,73 

2012 146.016.379,52     170.632.697,17 66.219.705,89 41.603.388,25 

2013 165.883.368,12     193.848.981,94 75.229.559,08 47.263.945,25 

2014 188.453.459,19     220.224.074,43 85.465.292,88 53.694.677,64 

2015 214.094.436,84     250.187.761,99 97.093.700,63 61.000.375,49 

2016 243.224.125,92     284.228.308,89 110.304.269,54 69.300.086,57 

2016 Uç Değer  
  

2.196.690.110,36 
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Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 36.620.766,73 0,8834 32.351.284,62 

2012 41.603.388,25 0,7804 32.468.101,66 

2013 47.263.945,25 0,6894 32.585.340,51 

2014 53.694.677,64 0,6091 32.703.002,70 

2015 61.000.375,49 0,5380 32.821.089,75 

2016 69.300.086,57 0,4753 32.939.603,21 

2016 Uç Değer 2.196.690.110,36 0,4753 1.044.127.131,50 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 1.239.995.553,96 

Piyasa Değeri(PD) 712.579.948,98 

PD ile FD Oransal Farkı - %42,53 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 0,86 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

 

3.2.7.12. Denizli Cam San. ve Tic. Aġ.’nin Firma Değerinin Tespiti 

Denizli Cam San. ve Tic. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde 

kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: DENĠZLĠ CAM SANAYĠ ve TĠC. Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 8,53 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 38,82 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) -1,94 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 0,7545 

Özkaynak Maliyeti(%) 12,02 
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Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

60.907.016,00     23.643.342,27     37.263.673,73     6.241.110,97     

2011 66.099.774,16     25.659.106,08     40.440.668,08     6.773.210,26     

2012 71.735.252,05     27.846.728,16     43.888.523,90     7.350.674,81     

2013 77.851.194,69     30.220.860,64     47.630.334,05     7.977.372,34     

2014 84.488.565,11     32.797.404,87     51.691.160,24     8.657.500,32     

2015 91.691.818,78     35.593.617,90     56.098.200,88     9.395.614,06     

2016 99.509.201,27     38.628.228,07     60.880.973,20     10.196.657,27     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 6.773.210,26     5.192.758,16 2.015.763,81 3.596.215,90 

2012 7.350.674,81     5.635.477,89 2.187.622,07 3.902.819,00 

2013 7.977.372,34     6.115.942,63 2.374.132,48 4.235.562,19 

2014 8.657.500,32     6.637.370,43 2.576.544,23 4.596.674,12 

2015 9.395.614,06     7.203.253,67 2.796.213,03 4.988.573,43 

2016 10.196.657,27     7.817.382,49 3.034.610,17 5.413.884,94 

2016 Uç Değer  
  

168.168.550,06 

 

Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 3.596.215,90 0,8927 3.210.347,97 

2012 3.902.819,00 0,7969 3.110.220,01 

2013 4.235.562,19 0,7114 3.013.214,96 

2014 4.596.674,12 0,6351 2.919.235,41 

2015 4.988.573,43 0,5669 2.828.187,00 

2016 5.413.884,94 0,5061 2.739.978,31 

2016 Uç Değer 168.168.550,06 0,5061 85.110.449,19 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 102.931.632,84 

Piyasa Değeri(PD) 108.000.000,00 

PD ile FD Oransal Farkı + %4,92 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 4,32 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 
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3.2.7.13. Doğusan Boru Sanayi ve Tic. Aġ.’nin Firma Değerinin 

Tespiti: 

Doğusan Boru Sanayi ve Tic. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde 

kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: DOĞUSAN BORU SANAYĠ VE TĠC. Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 4,59 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 24,97 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) -10,36 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 0,9965 

Özkaynak Maliyeti(%) 13,38 

 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

14.289.370,00     3.567.663,96     10.721.706,04     1.795.726,25     

2011 14.945.541,48     3.731.492,00     11.214.049,49     1.878.186,45     

2012 15.631.844,52     3.902.843,05     11.729.001,47     1.964.433,25     

2013 16.349.662,78     4.082.062,59     12.267.600,19     2.054.640,52     

2014 17.100.443,42     4.269.511,94     12.830.931,49     2.148.990,13     

2015 17.885.700,11     4.465.569,00     13.420.131,10     2.247.672,31     

2016 18.707.015,98     4.670.629,06     14.036.386,92     2.350.885,99     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 1.878.186,45     656.171,48 163.828,03 1.385.843,00 

2012 1.964.433,25     686.303,04 171.351,06 1.449.481,26 

2013 2.054.640,52     717.818,25 179.219,54 1.516.041,81 

2014 2.148.990,13     750.780,65 187.449,35 1.585.658,83 

2015 2.247.672,31     785.256,68 196.057,07 1.658.472,69 

2016 2.350.885,99     821.315,87 205.060,06 1.734.630,17 

2016 Uç Değer  
  

20.639.939,19 
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Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 1.385.843,00 0,8820 1.222.275,73 

2012 1.449.481,26 0,7779 1.127.516,53 

2013 1.516.041,81 0,6861 1.040.103,71 

2014 1.585.658,83 0,6051 959.467,73 

2015 1.658.472,69 0,5337 885.083,21 

2016 1.734.630,17 0,4707 816.465,48 

2016 Uç Değer 20.639.939,19 0,4707 9.714.922,64 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 15.765.835,03 

Piyasa Değeri(PD) 24.800.000,00 

PD ile FD Oransal Farkı + %57,30 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 1,91 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

 

3.2.7.14. EczacıbaĢı Yapı Gereçleri San. ve Tic. Aġ.’nin Firma 

Değerinin Tespiti 

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. AŞ.‟nin firma değerinin 

tespitinde kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: ECZACIBAġI YAPI GEREÇLERĠ SAN. VE TĠC. 
Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 14,01 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 57,58 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) -20,54 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 0,9708 

Özkaynak Maliyeti(%) 13,24 
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Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

509.209.289,00     293.181.645,71     216.027.643,29     36.181.416,35     

2011 580.543.445,99     334.252.902,65     246.290.543,34     41.250.001,88     

2012 661.870.668,82     381.077.753,54     280.792.915,28     47.028.635,88     

2013 754.590.867,01     434.462.208,39     320.128.658,62     53.616.787,68     

2014 860.300.060,72     495.325.189,58     364.974.871,14     61.127.861,09     

2015 980.817.853,52     564.714.349,59     416.103.503,94     69.691.146,43     

2016 1.118.218.753,81     643.824.104,53     474.394.649,27     79.454.046,06     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 41.250.001,88     71.334.156,99 41.071.256,93 10.987.101,83 

2012 47.028.635,88     81.327.222,83 46.824.850,89 12.526.263,94 

2013 53.616.787,68     92.720.198,19 53.384.454,85 14.281.044,34 

2014 61.127.861,09     105.709.193,71 60.862.981,19 16.281.648,57 

2015 69.691.146,43     120.517.792,81 69.389.160,01 18.562.513,63 

2016 79.454.046,06     137.400.900,28 79.109.754,94 21.162.900,72 

2016 Uç Değer  
  

663.052.699,69 

 

Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 10.987.101,83 0,8831 9.702.676,57 

2012 12.526.263,94 0,7799 9.768.735,91 

2013 14.281.044,34 0,6887 9.835.245,01 

2014 16.281.648,57 0,6082 9.902.206,92 

2015 18.562.513,63 0,5371 9.969.624,74 

2016 21.162.900,72 0,4743 10.037.501,56 

2016 Uç Değer 663.052.699,69 0,4743 314.483.945,03 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 373.699.935,73 

Piyasa Değeri(PD) 323.824.683,00 

PD ile FD Oransal Farkı - %13,35 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 3,74 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 
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3.2.7.15. Ege Seramik San. ve Tic. Aġ.’nin Firma Değerinin Tespiti 

Ege Seramik San. ve Tic. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde 

kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: EGE SERAMĠK SAN. VE TĠC. Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 5,65 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 54,40 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 4,11 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 1,3134 

Özkaynak Maliyeti(%) 15,17 

 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

198.817.918,00     108.150.463,20     90.667.454,80     15.185.449,79     

2011 210.045.488,98     114.257.895,64     95.787.593,34     16.042.996,83     

2012 221.907.099,15     120.710.224,72     101.196.874,42     16.948.970,93     

2013 234.438.553,72     127.526.927,31     106.911.626,40     17.906.106,87     

2014 247.677.679,89     134.728.580,17     112.949.099,72     18.917.293,83     

2015 261.664.441,04     142.336.922,08     119.327.518,96     19.985.584,16     

2016 276.441.057,33     150.374.919,42     126.066.137,91     21.114.202,58     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 16.042.996,83     11.227.570,98 6.107.432,44 10.922.858,29 

2012 16.948.970,93     11.861.610,16 6.452.329,08 11.539.689,85 

2013 17.906.106,87     12.531.454,57 6.816.702,59 12.191.354,89 

2014 18.917.293,83     13.239.126,18 7.201.652,86 12.879.820,52 

2015 19.985.584,16     13.986.761,15 7.608.341,91 13.607.164,91 

2016 21.114.202,58     14.776.616,29 8.037.997,34 14.375.583,63 

2016 Uç Değer  
  

159.531.210,06 
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Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 10.922.858,29 0,8683 9.484.350,02 

2012 11.539.689,85 0,7540 8.700.349,21 

2013 12.191.354,89 0,6547 7.981.155,93 

2014 12.879.820,52 0,5684 7.321.413,01 

2015 13.607.164,91 0,4936 6.716.206,15 

2016 14.375.583,63 0,4286 6.161.027,25 

2016 Uç Değer 159.531.210,06 0,4286 68.371.215,87 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 114.735.717,43 

Piyasa Değeri(PD) 147.750.000,00 

PD ile FD Oransal Farkı + %28,77 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 1,04 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

 

3.2.7.16. GöltaĢ Göller Bölgesi Çimento San. Tic. Aġ.’nin Firma 

Değerinin Tespiti 

Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. Tic. AŞ.‟nin firma değerinin 

tespitinde kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: GÖLTAġ GÖLLER BÖLGESĠ ÇĠMENTO SAN. 
TĠC. Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 7,08 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 19,49 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 6,70 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 1,2424 

Özkaynak Maliyeti(%) 14,77 
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Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

429.559.451,00     83.705.028,52     345.854.422,48     57.925.470,40     

2011 459.953.850,44     89.627.757,18     370.326.093,26     62.024.111,18     

2012 492.498.870,74     95.969.561,20     396.529.309,54     66.412.760,08     

2013 527.346.683,70     102.760.093,15     424.586.590,55     71.111.937,23     

2014 564.660.228,33     110.031.103,74     454.629.124,59     76.143.614,73     

2015 604.613.972,77     117.816.590,27     486.797.382,50     81.531.319,36     

2016 647.394.730,02     126.152.955,58     521.241.774,44     87.300.242,57     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 62.024.111,18     30.394.399,44 5.922.728,66 37.552.440,40 

2012 66.412.760,08     32.545.020,30 6.341.804,02 40.209.543,79 

2013 71.111.937,23     34.847.812,95 6.790.531,95 43.054.656,23 

2014 76.143.614,73     37.313.544,63 7.271.010,59 46.101.080,69 

2015 81.531.319,36     39.953.744,44 7.785.486,53 49.363.061,44 

2016 87.300.242,57     42.780.757,24 8.336.365,31 52.855.850,63 

2016 Uç Değer  
  

735.803.703,26 

 

Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 37.552.440,40 0,8713 32.720.473,96 

2012 40.209.543,79 0,7592 30.527.552,47 

2013 43.054.656,23 0,6615 28.481.600,27 

2014 46.101.080,69 0,5764 26.572.767,48 

2015 49.363.061,44 0,5022 24.791.864,40 

2016 52.855.850,63 0,4376 23.130.317,19 

2016 Uç Değer 735.803.703,26 0,4376 321.996.010,77 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 488.220.586,55 

Piyasa Değeri(PD) 430.200.000,00 

PD ile FD Oransal Farkı - %11,88 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 1,49 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 
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3.2.7.17. Haznedar Refrakter San. Aġ.’nin Firma Değerinin Tespiti 

Haznedar Refrakter San. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde 

kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: HAZNEDAR REFRAKTER SAN. Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 9,75 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 61,80 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) -4,44 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 1,0810 

Özkaynak Maliyeti(%) 13,86 

 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

34.298.299,00     21.197.125,35     13.101.173,65     2.194.251,68     

2011 37.643.945,71     23.264.810,77     14.379.134,94     2.408.291,18     

2012 41.315.945,39     25.534.189,71     15.781.755,68     2.643.209,29     

2013 45.346.132,33     28.024.936,49     17.321.195,84     2.901.042,61     

2014 49.769.446,10     30.758.644,55     19.010.801,55     3.184.026,43     

2015 54.624.234,48     33.759.013,69     20.865.220,79     3.494.614,06     

2016 59.952.585,90     37.052.055,51     22.900.530,39     3.835.498,14     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 2.408.291,18     3.345.646,71 2.067.685,42 1.130.329,89 

2012 2.643.209,29     3.671.999,68 2.269.378,94 1.240.588,55 

2013 2.901.042,61     4.030.186,94 2.490.746,78 1.361.602,45 

2014 3.184.026,43     4.423.313,77 2.733.708,06 1.494.420,72 

2015 3.494.614,06     4.854.788,38 3.000.369,14 1.640.194,82 

2016 3.835.498,14     5.328.351,42 3.293.041,82 1.800.188,54 

2016 Uç Değer  
  

48.147.745,00 
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Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 1.130.329,89 0,8783 992.752,71 

2012 1.240.588,55 0,7714 956.972,61 

2013 1.361.602,45 0,6775 922.482,07 

2014 1.494.420,72 0,5950 889.234,62 

2015 1.640.194,82 0,5226 857.185,44 

2016 1.800.188,54 0,4590 826.291,37 

2016 Uç Değer 48.147.745,00 0,4590 22.099.943,99 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 27.544.862,82 

Piyasa Değeri(PD) 32.760.000,00 

PD ile FD Oransal Farkı + %18,93 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 2,69 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

 

3.2.7.18. Ġzocam Ticaret ve San. Aġ.’nin Firma Değerinin Tespiti 

İzocam Ticaret ve San. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde kullanılacak 

veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: ĠZOCAM TĠCARET ve SAN.  Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 10,67 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 21,72 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 24,39 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 0,8456 

Özkaynak Maliyeti(%) 12,53 
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Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

185.047.725,00     40.193.259,17     144.854.465,83     24.260.967,99     

2011 204.799.762,80     44.483.497,13     160.316.265,67     26.850.589,43     

2012 226.660.137,78     49.231.676,11     177.428.461,67     29.716.627,68     

2013 250.853.894,34     54.486.676,83     196.367.217,51     32.888.587,53     

2014 277.630.098,18     60.302.597,56     217.327.500,62     36.399.123,12     

2015 307.264.400,33     66.739.311,04     240.525.089,28     40.284.374,10     

2016 340.061.874,88     73.863.080,84     266.198.794,03     44.584.337,69     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 26.850.589,43     19.752.037,80 4.290.237,96 11.388.789,59 

2012 29.716.627,68     21.860.374,98 4.748.178,97 12.604.431,68 

2013 32.888.587,53     24.193.756,56 5.255.000,72 13.949.831,69 

2014 36.399.123,12     26.776.203,84 5.815.920,73 15.438.840,01 

2015 40.284.374,10     29.634.302,15 6.436.713,48 17.086.785,43 

2016 44.584.337,69     32.797.474,55 7.123.769,80 18.910.632,94 

2016 Uç Değer  
  

741.913.103,50 

 

Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 11.388.789,59 0,8886 10.120.451,48 

2012 12.604.431,68 0,7897 9.953.318,56 

2013 13.949.831,69 0,7017 9.788.945,73 

2014 15.438.840,01 0,6236 9.627.287,42 

2015 17.086.785,43 0,5541 9.468.298,79 

2016 18.910.632,94 0,4924 9.311.935,76 

2016 Uç Değer 741.913.103,50 0,4924 365.331.355,25 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 423.601.592,99 

Piyasa Değeri(PD) 657.515.041,78 

PD ile FD Oransal Farkı + %55,22 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 4,43 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

 

 

 

 



163 
 

3.2.7.19. Konya Çimento San. Aġ.’nin Firma Değerinin Tespiti 

Konya Çimento San. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde kullanılacak 

veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: KONYA ÇĠMENTO SANAYĠ Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 12,16 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 11,86 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 13,59 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 1,0566 

Özkaynak Maliyeti(%) 13,72 

 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

412.504.058,00     48.902.356,08     363.601.701,92     60.897.875,67     

2011 462.676.337,28     54.850.279,78     407.826.057,50     68.304.797,30     

2012 518.950.999,22     61.521.640,96     457.429.358,26     76.612.612,21     

2013 582.070.267,90     69.004.430,26     513.065.837,64     85.930.894,79     

2014 652.866.643,05     77.397.340,53     575.469.302,52     96.382.546,76     

2015 732.273.880,18     86.811.068,50     645.462.811,69     108.105.418,24     

2016 821.339.306,12     97.369.774,74     723.969.531,38     121.254.125,82     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 68.304.797,30     50.172.279,28 5.947.923,71 24.080.441,72 

2012 76.612.612,21     56.274.661,94 6.671.361,17 27.009.311,45 

2013 85.930.894,79     63.119.268,68 7.482.789,30 30.294.415,41 

2014 96.382.546,76     70.796.375,16 8.392.910,27 33.979.081,88 

2015 108.105.418,24     79.407.237,13 9.413.727,96 38.111.909,07 

2016 121.254.125,82     89.065.425,94 10.558.706,25 42.747.406,13 

2016 Uç Değer  
  

1.177.005.218,63 
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Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 24.080.441,72 0,8793 21.175.048,12 

2012 27.009.311,45 0,7732 20.884.949,34 

2013 30.294.415,41 0,6800 20.598.824,93 

2014 33.979.081,88 0,5979 20.316.620,42 

2015 38.111.909,07 0,5258 20.038.282,13 

2016 42.747.406,13 0,4623 19.763.757,08 

2016 Uç Değer 1.177.005.218,63 0,4623 544.174.426,86 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 666.951.908,55 

Piyasa Değeri(PD) 743.199.600,00 

PD ile FD Oransal Farkı + %11,43 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 2,00 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

 

3.2.7.20. Kütahya Porselen Sanayi Aġ.’nin Firma Değerinin Tespiti 

Kütahya Porselen Sanayi AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde 

kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: KÜTAHYA PORSELEN SANAYĠ Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 3,82 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 27,40 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 4,44 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 1,0064 

Özkaynak Maliyeti(%) 13,44 
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Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

143.923.749,00     39.431.509,13     104.492.239,87     17.500.895,62     

2011 149.415.879,26     40.936.215,52     108.479.663,74     18.168.729,80     

2012 155.117.589,21     42.498.341,51     112.619.247,71     18.862.048,53     

2013 161.036.876,42     44.120.078,22     116.916.798,20     19.581.824,30     

2014 167.182.043,62     45.803.700,40     121.378.343,22     20.329.066,71     

2015 173.561.710,41     47.551.569,61     126.010.140,80     21.104.823,90     

2016 180.184.825,28     49.366.137,51     130.818.687,77     21.910.183,98     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 18.168.729,80     5.492.130,26 1.504.706,39 14.181.305,92 

2012 18.862.048,53     5.701.709,95 1.562.125,98 14.722.464,56 

2013 19.581.824,30     5.919.287,20 1.621.736,71 15.284.273,80 

2014 20.329.066,71     6.145.167,20 1.683.622,18 15.867.521,69 

2015 21.104.823,90     6.379.666,78 1.747.869,21 16.473.026,32 

2016 21.910.183,98     6.623.114,87 1.814.567,90 17.101.637,00 

2016 Uç Değer  
  

184.513.867,09 

 

Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 14.181.305,92 0,8815 12.501.353,02 

2012 14.722.464,56 0,7771 11.440.950,44 

2013 15.284.273,80 0,6851 10.470.494,41 

2014 15.867.521,69 0,6039 9.582.355,40 

2015 16.473.026,32 0,5324 8.769.551,02 

2016 17.101.637,00 0,4693 8.025.691,17 

2016 Uç Değer 184.513.867,09 0,4693 86.591.202,59 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 147.381.598,05 

Piyasa Değeri(PD) 97.396.992,00 

PD ile FD Oransal Farkı - %33,92 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 0,85 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 
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3.2.7.21. Mardin Çimento San. ve Tic. Aġ.’nin Firma Değerinin 

Tespiti 

Mardin Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde 

kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: MARDĠN ÇĠMENTO SAN. VE TĠC. Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 7,10 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 11,52 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 33,96 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 0,8974 

Özkaynak Maliyeti(%) 12,82 

 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

291.573.089,00     33.590.133,12     257.982.955,88     43.208.307,03     

2011 312.287.252,74     35.976.469,66     276.310.783,07     46.277.945,42     

2012 334.473.008,32     38.532.338,20     295.940.670,12     49.565.659,46     

2013 358.234.901,72     41.269.782,74     316.965.118,98     53.086.941,86     

2014 383.684.906,17     44.201.702,97     339.483.203,20     56.858.385,95     

2015 410.942.949,76     47.341.914,97     363.601.034,79     60.897.763,94     

2016 440.137.480,63     50.705.216,37     389.432.264,26     65.224.110,58     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 46.277.945,42     20.714.163,74 2.386.336,54 27.950.118,22 

2012 49.565.659,46     22.185.755,58 2.555.868,53 29.935.772,41 

2013 53.086.941,86     23.761.893,40 2.737.444,55 32.062.493,00 

2014 56.858.385,95     25.450.004,44 2.931.920,23 34.340.301,74 

2015 60.897.763,94     27.258.043,59 3.140.212,00 36.779.932,35 

2016 65.224.110,58     29.194.530,87 3.363.301.40 39.392.881,10 

2016 Uç Değer  
  

1.399.560.868,99 
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Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 27.950.118,22 0,8863 24.773.190,07 

2012 29.935.772,41 0,7856 23.517.277,27 

2013 32.062.493,00 0,6963 22.325.034,79 

2014 34.340.301,74 0,6172 21.193.234,77 

2015 36.779.932,35 0,5470 20.118.812,99 

2016 39.392.881,10 0,4848 19.098.860,59 

2016 Uç Değer 1.399.560.868,99 0,4848 678.549.452,91 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 809.575.863,38 

Piyasa Değeri(PD) 825.810.960,00 

PD ile FD Oransal Farkı + %2,01 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 3,30 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

3.2.7.22. Nuh Çimento San. Aġ.’nin Firma Değerinin Tespiti 

Nuh Çimento San. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde kullanılacak 

veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: NUH ÇĠMENTO SANAYĠ Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 16,24 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 25,42 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 18,64 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 0,6819 

Özkaynak Maliyeti(%) 11,61 

 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

1.064.781.088,00     270.654.042,81     794.127.045,19     133.004.465,63     

2011 1.237.655.903,22     314.596.659,90     923.059.243,32     154.598.690,66     

2012 1.438.598.179,50     365.673.674,75     1.072.924.504,75     179.698.892,37     

2013 1.672.164.869,65     425.043.407,80     1.247.121.461,84     208.874.291,10     

2014 1.943.652.780,27     494.052.241,08     1.449.600.539,18     242.786.524,22     

2015 2.259.218.692,38     574.265.151,37     1.684.953.541,01     282.204.650,62     

2016 2.626.018.984,36     667.501.200,59     1.958.517.783,77     328.022.591,40     
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Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 154.598.690,66     172.874.815,22 43.942.617,09 25.666.492,54 

2012 179.698.892,37     200.942.276,29 51.077.014,85 29.833.630,93 

2013 208.874.291,10     233.566.690,14 59.369.733,05 34.677.334,01 

2014 242.786.524,22     271.487.910,62 69.008.833,28 40.307.446,88 

2015 282.204.650,62     315.565.912,11 80.212.910,28 46.851.648,80 

2016 328.022.591,40     366.800.291,98 93.236.049,22 54.458.348,63 

2016 Uç Değer  
  

3.186.939.030,08 

 

Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 25.666.492,54 0,8960 22.996.478,26 

2012 29.833.630,93 0,8028 23.949.460,18 

2013 34.677.334,01 0,7193 24.941.933,99 

2014 40.307.446,88 0,6444 25.975.536,26 

2015 46.851.648,80 0,5774 27.051.971,37 

2016 54.458.348,63 0,5173 28.173.014,31 

2016 Uç Değer 3.186.939.030,08 0,5173 1.648.703.663,44 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 1.801.792.057,81 

Piyasa Değeri(PD) 1.644.838.920,00 

PD ile FD Oransal Farkı - %8,71 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 2,04 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

 

3.2.7.23. Trakya Cam Sanayi Aġ.’nin Firma Değerinin Tespiti 

Trakya Cam Sanayi AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde kullanılacak 

veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: TRAKYA CAM SANAYĠ Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 9,38 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 30,49 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 11,57 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 1,0789 

Özkaynak Maliyeti(%) 13,85 
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Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

2.047.063.248,00     624.149.584,32     1.422.913.663,68     238.316.869,61     

2011 2.239.111.898,38     682.705.217,82     1.556.406.680,57     260.674.963,92     

2012 2.449.177.912,98     746.754.345,67     1.702.423.567,31     285.130.620,12     

2013 2.678.951.620,85     816.812.349,20     1.862.139.271,65     311.880.624,47     

2014 2.930.281.932,08     893.442.961,09     2.036.838.970,99     341.140.225,05     

2015 3.205.191.215,34     977.262.801,56     2.227.928.413,79     373.144.863,83     

2016 3.505.891.571,20     1.068.946.340,06     2.436.945.231,14     408.152.071,14     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 260.674.963,92     192.048.650,38 58.555.633,50 127.181.947,04 

2012 285.130.620,12     210.066.014,60 64.049.127,85 139.113.733,37 

2013 311.880.624,47     229.773.707,87 70.058.003,53 152.164.920,13 

2014 341.140.225,05     251.330.311,23 76.630.611,89 166.440.525,72 

2015 373.144.863,83     274.909.283,26 83.819.840,47 182.055.421,04 

2016 408.152.071,14     300.700.355,85 91.683.538,50 199.135.253,79 

2016 Uç Değer  
  

4.878.591.652,07 

 

Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 127.181.947,04 0,8784 111.713.603,67 

2012 139.113.733,37 0,7715 107.332.486,44 

2013 152.164.920,13 0,6777 103.123.185,25 

2014 166.440.525,72 0,5953 99.078.961,91 

2015 182.055.421,04 0,5229 95.193.342,50 

2016 199.135.253,79 0,4593 91.460.106,98 

2016 Uç Değer 4.878.591.652,07 0,4593 2.240.670.629,35 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 2.848.572.316,09 

Piyasa Değeri(PD) 1.737.216.000,00 

PD ile FD Oransal Farkı - %39,01 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 1,12 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 
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3.2.7.24. Ünye Çimento San. ve Tic. Aġ.’nin Firma Değerinin 

Tespiti 

Ünye Çimento San. ve Tic. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde 

kullanılacak veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: ÜNYE ÇĠMENTO SAN. VE TĠC. Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 7,09 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 22,71 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 24,71 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 0,9220 

Özkaynak Maliyeti(%) 12,96 

 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

295.991.936,00     67.221.173,10     228.770.762,90     38.315.699,30     

2011 316.983.034,63     71.988.351,20     244.994.683,43     41.032.964,62     

2012 339.462.775,92     77.093.607,11     262.369.168,81     43.942.932,44     

2013 363.536.731,14     82.560.916,57     280.975.814,57     47.059.268,79     

2014 389.317.958,43     88.415.955,62     300.902.002,81     50.396.608,87     

2015 416.927.533,80     94.686.221,19     322.241.312,61     53.970.625,79     

2016 446.495.119,67     101.401.160,23     345.093.959,44     57.798.104,15     

Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 41.032.964,62     20.991.098,63 4.767.178,10 24.809.044,09 

2012 43.942.932,44     22.479.741,29 5.105.255,91 26.568.447,06 

2013 47.059.268,79     24.073.955,22 5.467.309,46 28.452.623,03 

2014 50.396.608,87     25.781.227,30 5.855.039,05 30.470.420,62 

2015 53.970.625,79     27.609.575,37 6.270.265,57 32.631.316,00 

2016 57.798.104,15     29.567.585,87 6.714.939,04 34.945.457,33 

2016 Uç Değer  
  

637.412.325,31 
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Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 24.809.044,09 0,8852 21.962.102,40 

2012 26.568.447,06 0,7837 20.820.633,18 

2013 28.452.623,03 0,6937 19.738.491,25 

2014 30.470.420,62 0,6141 18.712.593,10 

2015 32.631.316,00 0,5437 17.740.015,50 

2016 34.945.457,33 0,4813 16.817.987,12 

2016 Uç Değer 637.412.325,31 0,4813 306.763.542,31 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 422.555.364,86 

Piyasa Değeri(PD) 547.487.799,53 

PD ile FD Oransal Farkı + %29,57 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 2,17 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

3.2.7.25. UĢak Seramik San. Aġ.’nin Firma Değerinin Tespiti 

Uşak Seramik San. AŞ.‟nin firma değerinin tespitinde kullanılacak 

veriler aşağıda verilmiştir. 

Firma Adı: UġAK SERAMĠK SAN. Aġ. 

İşletmenin Ortalama Aktif Büyüme Oranı(%) 19,07 

İşletmenin Ortalama Finansal Kaldıraç Oranı(%) 63,43 

İşletmenin Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 5,66 

Risksiz Faiz Oranı(%) 7,77 

Sektörün Ortalama Özkaynak Karlılığı Oranı(%) 16,75 

Piyasa Risk Primi(%) 5,63 

Beta Katsayısı 1,0718 

Özkaynak Maliyeti(%) 13,81 

 

Proforma Mali Tablo Bilgileri 

Yıllar Aktif Toplamı Borç Toplamı Özkaynak Toplamı Dönem Net Karı 

2010
(*) 

131.281.365,00     83.272.896,22     48.008.468,78     8.040.704,29     

2011 156.312.723,49     99.150.501,69     57.162.221,81     9.573.821,73     

2012 186.116.799,79     118.055.483,00     68.061.316,79     11.399.258,00     

2013 221.603.605,84     140.565.068,56     81.038.537,28     13.572.749,36     

2014 263.856.665,14     167.366.546,61     96.490.118,53     16.160.659,34     

2015 314.166.096,16     199.278.250,36     114.887.845,79     19.242.004,95     

2016 374.068.003,63     237.274.544,24     136.793.459,39     22.910.869,34     
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Dönemlere Ait FCFE Değerinin Hesaplanması 

Yıllar 
Dönem Net Karı 

(I) 
Aktif DeğiĢimi 

(II) 
Borç DeğiĢimi 

(III) 
FCFE 

(I)-(II)+(III) 

2011 9.573.821,73     25.031.358,49 15.877.605,46 420.068,71 

2012 11.399.258,00     29.804.076,30 18.904.981,32 500.163,02 

2013 13.572.749,36     35.486.806,05 22.509.585,55 595.528,87 

2014 16.160.659,34     42.253.059,31 26.801.478,05 709.078,09 

2015 19.242.004,95     50.309.431,01 31.911.703,75 844.277,69 

2016 22.910.869,34     59.901.907,47 37.996.293,87 1.005.255,74 

2016 Uç Değer  
  

27.095.994,91 

 

Firma Değerinin Hesaplanması 

Yıllar FCFE 
ġimdiki Değer 

Faktörü 
ĠndirgenmiĢ 

Değer 

2011 420.068,71 0,8787 369.107,71 

2012 500.163,02 0,7721 386.168,76 

2013 595.528,87 0,6784 404.018,42 

2014 709.078,09 0,5961 422.693,14 

2015 844.277,69 0,5238 442.231,05 

2016 1.005.255,74 0,4603 462.672,04 

2016 Uç Değer 27.095.994,91 0,4603 12.471.014,96 

Hesaplanan Firma Değeri(FD) 14.957.906,08 

Piyasa Değeri(PD) 28.457.261,19 

PD ile FD Oransal Farkı + %90,25 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı(PD/DD) 0,65 

Sektörün Ortalama PD/DD Oranı 1,84 

 

3.2.8. Firma Değeri Tespit Edilen ĠĢletmelerle Ġlgili Ġstatistiki Analiz 

Taşa ve toprağa dayalı sanayi sektöründe yer alan işletmelerin her 

birinin özkaynağa serbest nakit akımları yöntemiyle yapılan değerlemeleri 

önceki başlıklarda yapılmıştır. Yapılan değerleme işlemi sonucunda 

işletmelere ilişkin hesaplanan değerler ile piyasa değerine ilişkin bilgiler toplu 

şekilde aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 3.14: Hesaplanan Firma Değerleri ve Piyasa Değeri 

  
Hesaplanan 

Firma Değeri(FD) Piyasa Değeri(PD) 
FD-PD Oransal 

Farkı PD/DD 

ADANA 304.695.746,40 298.963.162,15 -1,88% 0,47 

AFYON 106.371.904,09 544.500.000,00 411,88% 10,20 

AKÇANSA 1.509.110.288,66 1.397.563.598,22 -7,39% 1,66 

ANADOLU CAM 1.529.919.211,48 1.004.120.302,00 -34,37% 1,12 

ASLAN ÇİM. 462.168.082,25 3.919.663.860,60 748,10% 21,54 

BOLU 306.946.804,07 232.041.234,60 -24,40% 1,21 

BATISÖKE 282.344.679,41 124.425.000,00 -55,93% 0,65 

BATI ÇİM. 728.798.989,71 485.962.400,00 -33,32% 1,14 

BURSA 578.953.331,04 475.112.977,92 -17,94% 1,69 

ÇİMSA 1.067.908.443,94 1.367.054.553,04 28,01% 1,55 

ÇİMBETON 45.929.873,41 51.507.000,00 12,14% 2,11 

ÇİMENTAŞ 1.239.995.553,96 712.579.948,98 -42,53% 0,86 

DENİZLİ CAM 102.931.632,84 108.000.000,00 4,92% 4,32 

DOĞUSAN 15.765.835,03 24.800.000,00 57,30% 1,91 

ECZACIBAŞI YAPI 373.699.935,73 323.824.683,00 -13,35% 3,74 

EGE SERAMİK 114.735.717,43 147.750.000,00 28,77% 1,04 

GÖLTAŞ 488.220.586,55 430.200.000,00 -11,88% 1,49 

HAZNEDAR 27.544.862,82 32.760.000,00 18,93% 2,69 

İZOCAM 423.601.592,99 657.515.041,78 55,22% 4,43 

KONYA 666.951.908,89 743.199.600,00 11,43% 2,00 

KÜTAHYA 147.381.598,05 97.396.992,00 -33,92% 0,85 

MARDİN 809.575.863,38 825.810.960,00 2,01% 3,30 

NUH 1.801.792.057,81 1.644.838.920,00 -8,71% 2,04 

TRAKYA CAM 2.848.572.316,09 1.737.216.000,00 -39,01% 1,12 

ÜNYE 422.555.364,86 547.487.799,53 29,57% 2,17 

UŞAK SERAMİK 14.957.906,08 28.457.261,19 90,25% 0,65 

İnceleme dönemleri itibariyle Çimbeton, Denizli Cam, Doğusan Boru, 

Eczacıbaşı Yapı ve Haznedar‟ın ortalama özkaynak karlılığı negatif değerlere 

sahiptir. Bu firmanın analize dahil edilebilmeleri için özkaynak karlılıklarının 

sektörün ortalama özkaynak karlılığı olan %16,75 olarak gerçekleştiği 

varsayılacaktır. Aksi halde önemli tutarda varlığı(mal, arsa, tesis vd.) olan 

işletmelerin değeri negatif olarak gerçekleşecek bu durum ise firma 

değerlemesi yönünden gerçeği yansıtmayacaktır. Sektördeki diğer 21 

işletmenin özkaynak karlıkları, pozitif değerlere sahip olduğundan en başta 
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modelde kullanıldığı gibi her birinin ortalama özkaynak karlılıkları esas 

alınmıştır.  

Değerleme işlemi sonucunda söz konusu işletmelerin belirlenen 

değerlere göre bazılarının piyasada iskontolu, bazılarının ise primli olarak 

değerlendiği görülmektedir. Hesaplanan değerle piyasa değeri arasında 

oluşan farklılıkların bazılarını işletmelerin PD/DD oranı açıklayabilmektedir.  

Yapılan değerleme süreci sonunda özellikle; Adana Çimento, 

Akçansa, Denizli Cam, Mardin Çimento, Nuh Çimento, Göltaş Çimento, 

Konya Çimento, Çimbeton gibi firmaların piyasa değeri ile hesaplanan firma 

değeri arasındaki farkın oransal olarak oldukça küçük olduğu görülmektedir. 

Diğer yandan, özellikle Aslan Çimento ve Afyon Çimento olmak üzere Uşak 

Seramik, Doğusan Boru ve Batısöke Çimento firmalarının piyasa değeri ile 

hesaplanan firma değeri arasındaki oransal farkın yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

Oransal farkın yüksek olduğu işletmeler incelendiğinde, bu firmalardan 

özellikle Aslan Çimento ve Afyon Çimento‟nun piyasada spekülatif hareketler 

izlediği görülmektedir. Bu işletmelere ait PD/DD oranları da sektör ortalaması 

ile kıyaslandığında oldukça farklı değerlere sahip olduğunu göstermektedir. 

Diğer işletmelerin ise hesaplanan değer sonrası piyasada primli veya 

iskontolu olarak değerlendiği tespit edilmiştir. Bu işletmelerin spekülatif 

hareket noktasında Aslan Çimento, Afyon Çimento ve Uşak Seramik‟e göre 

daha az volatil(dalgalı) olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca firma değerinin tespiti sırasında uç değerin hesaplanmasında; 

birçok firmanın sektöre göre daha yüksek oranda büyüme göstermesi 

nedeniyle sektörün ortalama özkaynağa serbest nakit akımı büyümesi 

alınmıştır. Diğer firmaların uç değer hesaplamasında ise kendi FCFE büyüme 

oranları alınmıştır. 
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Grafik 3.1.: IMKB Taşa Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründeki Firmaların Piyasa Değerleri ve Uygulanan Model Sonrası Bulunan 

Firma Değerleri 
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İMKB Taşa ve Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe yer alan işletmelerin 

modelin uygulanması sonucu bulunan firma değerleri ile oluşan piyasa 

değerleri bir arada yukarıda yer alan Grafik 3.1.‟de de gösterilmiştir. 

Piyasa değeri ile hesaplanan firma değeri arasındaki ilişkiyi açıklama 

açısından istatistiki olarak t-testi uygulaması yapılması gereklidir. Bu sayede 

hesaplanan firma değeri ile piyasa değeri arasında farklılık olup olmadığı 

anlaşılabilecektir. 

İki bağımlı örneklemin ortalamalarının karşılaştırılmasında örneklem 

sayısı küçük olduğu durumlarda(N<30 için) parametrik olmayan(non-

parametric) testlerin kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada 

hesaplanan firma değeri ile piyasa değerinin karşılaştırılmasında iki bağımlı 

örnek için Wilcoxon işaret testi kullanılacaktır.  

Bu test için öngörülen hipotez; hesaplanan firma değerinin piyasa 

değeriyle aynı olduğudur. 

H0 : μ Hesaplanan Değer = μ Piyasa Değeri 

H1 : μ Hesaplanan Değer ≠ μ Piyasa Değeri 

Bu hipotezi ölçmek amacıyla uygulanan Wilcoxon işaret testi sonucu 

aşağıda yer alan tablodaki gibi oluşmuştur. 

Tablo 3.15: Wilcoxon İşaret Testi Sonucu  

 

Yukarıdaki tablo sonuçlarına göre; P değeri (0.395) > α (0.05) tablo 

değeri olduğu için “hesaplanan değer ile piyasa değeri arasında ortalama 

sıralara göre istatistiksel olarak fark yoktur” sonucu çıkmıştır. (H0 hipotezi red 

edilememiştir). Yani hesaplanan firma değeri; piyasa değerinin 

belirlenmesinde alternatif olarak kullanılabilir sonucuna ulaşılmıştır. 

 
N Ortalama Z değeri P Değeri 

Hesaplanan Değer 26 636.024.413 
-0,851 0,395 

Piyasa Değeri 26 690.875.050 
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Uygulanan değerleme yöntemi ve kullanılan verileriyle hesaplanan 

firma değeri piyasa değerini açıklamakta olup değerler arasında istatistiksel 

olarak fark yoktur. 

Görüldüğü gibi modelin kullanımında ilk önce muhasebe verileriyle 

hesaplanan risk değerlerinin anlamlılığı ölçülmüş ve anlamlılık düzeyini ifade 

eden determinasyon katsayısının % 99,24 olması nedeniyle bu risk ölçütleri 

değerlemede kullanılabilmiştir. Daha sonra ise özkaynağa serbest nakit 

akımları yöntemi ile firma değerleme işlemi her bir işletme bazında 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçta istatistiksel olarak hesaplanan firma değeri ile 

piyasa değeri arasında fark olmadığı sunucuna ulaşılmıştır. 

 



SONUÇ 

Değerleme süreci oldukça yoğun çalışma gerektiren bir süreçtir. 

Değerleme işlemi yapılırken değere etki eden ölçülebilen ve ölçülemeyen tüm 

unsurların dikkate alınması gerekir. Ölçülebilen unsurlar değerlemenin 

objektif faktörü kabul edilirken, ölçülemeyen unsurlar subjektif faktör olarak 

kabul edilir. Değerleme işleminin mümkün olduğunca objektif faktörler esas 

alınarak yapılması temel ilkedir. 

Objektif faktörler değerlendirildiğinde objektif bilgi niteliğine sahip 

muhasebe bilgileri önem kazanmaktadır. Özellikle firma değerlemesi 

işleminde işletmelerin finansal yapısını gösteren mali tablolar ve ekleri 

muhasebe bilgi sistemi içinde hazırlanan araçlardır. Bu bilgilerin değerleme 

sürecine dahil edilmesi değerlemenin ölçülebilirlik düzeyini artırmaktadır.  

Dünyadaki gelişmeler, klasik muhasebe anlayışı olan “tarihi verilere 

dayalı muhasebe anlayışından”, “cari verilere dayalı muhasebe anlayışına” 

yönelme olduğunu göstermektedir. Ulusal işletmelerin globalleşme eğilimi 

muhasebe bilgilerinin yaygın, anlaşılabilir ve kullanılabilir olmasını 

gerekmektedir. Bu nedenle dünyada Uluslararası Muhasebe Standartları‟nın 

yaygınlığı artmaktadır. Standartların amaçlarından biri, doğru muhasebe 

bilgisinin bilgi kullanıcılarının ihtiyacını karşılayabilmesi ve herkese aynı 

bilgiyi sağlamasıdır.  

Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları değer ve 

değerleme konusuna önem vermekte ve birçok yerde değerleme işlemine 

ilişkin kriterler getirmektedir. Ayrıca genel olarak Standartların bütününe 

yaygın olan “gerçeğe uygun değer” anlayışı varlıkların kaynakların değerinin 

belirlenmesinde tarihi değer yerine gerçek değerlerinin alınmasını 

gerektirmektedir. Ayrıca yine bu değer kavramı gereği bazı varlıkların 

değerleme uzmanlarınca, değerleme işlemine tabi tutulması da 

Standartlar‟da öngörülen düzenlemelerdendir. 
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Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere değerleme açısından muhasebe 

bilgileri önem taşımaktadır. Değerin tespitinde gerekli olan girdilerin de 

muhasebe sistemi içinden elde edilmesi önemlidir. Geleceğe yönelik 

projeksiyonların yapılmasında muhasebe verileri önemli rol oynayacaktır. Bu 

süreçte özellikle gelir indirgeme modellerine göre değerlemenin yapılmasında 

indirgeme oranının tespiti önem taşımaktadır. İndirgeme oranı, gelirleri(nakit 

akımlarını) iskonto eden orandır.  

Yatırımlarda risk ve getiri ilişkisi önemlidir. Bir yatırımın değerinin 

tespitinde risk ve getiri belirleyicidir. Geçmiş dönemlerde elde edilen getiriler 

değerin belirlenmesinde etkindir. Ancak getiri elde edememe riski de mutlaka 

göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle risk ve getiri kavramları birbirinden 

bağımsız düşünülemeyecektir.  

Değerleme işleminde girdi olarak kullanılacak unsurlardan indirgeme 

oranının belirlenmesinde risk ve getiri dikkate alınmalıdır. Özellikle, riskin 

belirlenmesi önem arz etmektedir. Riskin belirlenmesi için literatürde bir takım 

risk ölçüm modelleri geliştirilmiştir. Risk ölçüm modelleri portföy teorileri 

kapsamında bir iç unsur olarak değerlendirilmiştir.  

Risk ölçüm modellerine genel olarak bakıldığında, geleneksel risk 

ölçüm modelleri ile istatistik temelli risk ölçüm modelleri şeklinde bir sınıflama 

yapılabilir. İstatistik temelli risk ölçüm modelleri modern portföy teorisi içinde 

geliştirilmiş ve literatürde bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan 

çalışmalar muhasebe bilgileri ve piyasa verilerine dayalıdır. Risk ölçüm 

modelleri açısından sermaye varlıklarını fiyatlama modeli kabul gören bir 

modeldir. Bunun yanında muhasebe verilerine dayalı risk ölçüm modelleri de 

istatistiki temelde geliştirilmiştir.  

Bu tez çalışmasında firma değerlemesi işlemine girdi sağlamak 

amacıyla önce risk ölçüm modelleri incelenmiş ve bu konuda bir model 

çalışması yapılmıştır. Çalışmanın bu kısmında bir risk ölçütü olan sermaye 

varlıkları fiyatlama modelince üretilen beta katsayısı ve muhasebe verileri ile 
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üretilmiş muhasebe beta katsayıları arasındaki ilişki incelenerek anlamlı ilişki 

mevcut olan muhasebe betaları ile bir karma oluşturarak alternatif bir beta 

katsayısı türetilmiştir. Bu model hem finansal betayı hem de muhasebe 

betalarını işleme tabi tutan karma bir modeldir. Model İMKB Ulusal Endeks 

içinde yer alan “Taşa ve Toprağa Dayalı Sanayi” sektöründe yer alan 26 

firmaya uygulanmıştır. 

Model oluşturulurken muhasebe betalarının yanında risk üzerinde etkili 

olabilecek bazı finansal oranlar ve yine risk üzerinde etkili olabilecek tutara 

dayalı bazı mali tablo kalemleri ile finansal beta arasındaki ilişki istatistiki 

olarak incelenmiştir. İstatistik yazılım programları ile yapılan bu incelemede 

finansal oranlara, tutara dayalı mali tablo kalemlerine ve muhasebe 

betalarına; yatay kesit(cross section) analizi ve panel veri analizi yöntemleri 

uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; finansal beta ile ilişki konusunda 

anlamlılık düzeyi en yüksek çıkan değişken grubu panel veri analizi yapılan 

muhasebe betalarıdır(R2=0,9924). 

Yüksek anlamlılık düzeyi nedeniyle panel veri analizi uygulanan 

muhasebe betaları Tezin model çalışması kapsamına alınarak riskin ölçütü 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Yapılan model çalışması sonucunda önerilen 9 

adet muhasebe betasından finansal beta ile ilişki düzeyi yüksek olanlar tespit 

edilmiştir. Buna göre; muhasebe betalarından dönem net karı ve faaliyet 

karını piyasa değeri ile ilişkilendiren     ve    , yine faaliyet karını aktiflerle 

ilişkilendiren     ile aktif değişimini ve kaldıraç etkisini kar ve piyasa 

değeriyle ilişkilendiren     ve    ‟in finansal beta ile anlamlı ilişki içinde 

olduğu tespit edilmiştir. Model kapsamına uygun bir hata terimi de dahil 

edilerek, söz konusu muhasebe betalarına ağırlıklarını ifade eden katsayılar 

hesaplanarak bir karma beta denklemi oluşturulmuştur. Oluşturulan bu beta 

katsayısı daha sonra değerleme işleminde kullanılmıştır. 

Tez çalışmasının firma değerlemesi kısmında ise üzerine risk 

belirleme çalışması yapılan taşa ve toprağa dayalı sanayi sektöründe yer 
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alan 26 firmanın özkaynağa serbest nakit akımları yöntemiyle firma değerinin 

tespiti çalışması yapılmıştır. İlgili firmaların mali tablolarından alınan verilerin 

ve modelle türetilen karma beta katsayısının girdi olarak kullanıldığı bu 

kısımda söz konusu beta katsayısı özkaynak maliyetinin belirlenmesinde 

kullanılmıştır. 

Değerleme sürecinde değerin tespitini mümkün kılmak için sektör 

verileri ve sektördeki firmaların eğilimini dikkate alarak bir takım 

varsayımlarda da bulunulmuştur. Değerleme kapsamına alınan firmaların 

özkaynağa serbest nakit akımları yöntemiyle değeri hesaplanmıştır. Yapılan 

bu çalışma sonunda tespit edilen değer esas alındığında sektörde yer alan 

işletmelerin bazılarının piyasa değerinin iskontolu bazılarının ise primli olarak 

gerçekleştiği görülmektedir.  

Özellikle; Adana Çimento, Akçansa, Denizli Cam, Mardin Çimento, 

Nuh Çimento,  Göltaş Çimento, Konya Çimento, Çimbeton gibi firmaların 

piyasa değeri ile hesaplanan firma değeri arasındaki farkın oransal olarak 

oldukça küçük olduğu görülmektedir. Diğer yandan, özellikle Aslan Çimento 

ve Afyon Çimento olmak üzere Uşak Seramik, Doğusan Boru ve Batısöke 

Çimento firmalarının piyasa değeri ile hesaplanan firma değeri arasındaki 

oransal farkın yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Oransal farkın yüksek olduğu işletmeler incelendiğinde, bu firmalardan 

özellikle Aslan Çimento ve Afyon Çimento‟nun piyasada spekülatif hareketler 

izlediği görülmektedir. Bu işletmelere ait PD/DD oranları da sektör ortalaması 

ile kıyaslandığında oldukça farklı değerlere sahip olduğunu göstermektedir. 

Bu yönüyle, kullanılan değerleme yöntemi diğer firmalar için anlamlı sonuçlar 

verirken, sözü edilen firmalar için değerleme işlemleri spekülatif etkiler de 

alınarak çeşitli varsayımlar altında yapılmasında fayda olacaktır. Kullanılan 

değerleme yöntemi, firmalara yatırım yapma konusu değerlendirilirken ilgili 

firmaların piyasada yüksek veya düşük değerlendikleri konusunda fikir 

verecektir.  
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Özkaynağa serbest nakit akımları yöntemiyle yapılan bu değerleme 

işlemi sonucunda, hesaplanan firma değerleri ile piyasa değerlerinin istatistiki 

açıdan ilişkisi t-testi yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Uygulan t-testi 

parametrik olmayan niteliğe sahip Wilcoxon işaret testidir.  

Testin hipotezi hesaplanan firma değeri ile piyasa değerinin aynı 

olduğudur(H0). Wilcoxon işaret testi uygulanması sonucunda P değeri  

(0,395) > α (0,05) çıkmıştır. Bu sonuç; hesaplanan firma değeri ile piyasa 

değerinin farklı olmadığı anlamına gelmektedir. Bu yönüyle hesaplanan firma 

değerinin, piyasa değerinin belirlenmesinde alternatif olarak kullanılabilir 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu tez çalışmasının amacı; muhasebe verileri esas alınarak firma 

değerinin ve riskin belirlenip belirlenmediğinin tespitidir. Çalışma sadece 

muhasebe verilerini değil finansal bütün verilerin değer ve risk üzerine etkili 

olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle özellikle riskin ölçümünde karma bir 

model önerilmiştir. Sonuç olarak kullanılan modellerin varsayımları altında 

firma değeri ve riskin ölçümü istatistiki olarak yapılmaya çalışılmıştır. Model 

bir öneri olup farklı dönemler ve farklı sektörler/işletmeler için kullanılabilir 

nitelikte olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Ancak 2005-2010 dönem 

aralığında taşa ve toprağa dayalı sanayi sektörü için riskin belirlenmesi ve 

firma değerinin tespiti konusunda anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. 

Firma değerinin tespiti konusunda birçok çalışma ve modeller 

geliştirilmektedir. Değerin değişkenlik özelliği gereği alternatif değerleme 

yöntemleri, araştırmaları ve uygulamalarının geliştirilmesi gerçek değerin 

tespitine katkıda bulunacaktır. 

Bu çalışmanın bilimsel amacı, ileride yapılacak olan risk ölçümü ve 

firma değerinin tespiti çalışmaları konusunda bir fikir verme veya açılım 

sağlamaktır. İleride yapılacak çalışmalarla, bu Tez çalışması konusunda 

ulaşılan sonuçların test edilmesi ve/veya alternatif modeller geliştirilmesi 

literatüre katkı yapacaktır. 
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 EKLER 

EK-I: İMKB Taşa Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Yer Alan Firmaların Yıllar İtibariyle Dönem Net Karı Tutarları: 

 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Akçansa 59.367.872 74.538.994 104.515.992 187.177.224 146.465.575 113.565.095 63.331.801 35.748.074 

Afyon Çimento 567.424 -709.891 3.658.113 11.522.323 12.717.945 10.304.629 3.921.038 1.018.894 

Adana Çimento 34.076.166 26.242.260 35.742.380 61.481.403 44.411.655 27.901.746 17.736.821 5.121.289 

Anadolu Cam 100.988.749 1.256.887 -2.199.605 89.214.682 37.025.898 53.207.158 61.080.557 71.239.556 

Aslan 844.413 -36.460.579 6.477.601 35.161.225 39.897.861 18.435.506 4.674.750 1.544.829 

Bolu Çimento 13.861.401 17.361.366 39.281.163 48.355.328 71.128.086 38.004.617 24.096.915 6.576.789 

Batısöke Çimento 4.998.530 1.674.428 578.423 19.032.220 34.629.096 20.256.945 5.781.398 380.087 

Batı Çimento 16.169.612 10.607.207 18.847.355 60.448.023 87.251.057 42.067.637 13.853.096 8.579.007 

Bursa Çimento 8.721.644 5.730.541 56.063.376 80.419.967 57.410.506 37.559.089 21.917.007 2.402.506 

Çimsa 103.249.803 108.132.777 76.154.807 290.274.845 136.096.434 109.511.474 65.053.862 57.777.816 

Çimbeton -4.379.494 -5.442.185 -5.843.373 2.435.646 2.797.792 1.163.573 1.226.678 1.906.596 

Çimentaş 27.773.000 53.764.000 -32.755.000 105.962.000 34.704.000 31.988.000 14.459.000 10.445.000 

Denizli Cam 1.016.592 -1.341.877 -1.823.746 -1.796.768 776.345 305.179 -548.017 1.312.080 

Doğusan -1.083.634 -1.237.390 -1.168.903 -1.262.705 -1.206.207 -454.501 -789.142 903.686 

Eczacıbaşı Yapı -4.394.211 -16.555.393 -85.410.454 -42.567.115 1.565.283 -8.066.535 -5.372.004 -1.743.934 

Ege Seramik 18.217.523 3.608.046 -15.327.790 7.656.159 -1.229.418 723.692 10.433.795 6.162.640 

Göltaş Çimento 6.191.933 8.178.052 12.915.696 -4.526.599 42.724.310 41.025.519 19.193.879 9.696.161 

Haznedar -528.092 -70.763 -1.094.283 1.076.478 699.472 -1.222.618 -2.141.457 -383.362 

İzocam 31.562.858 30.652.349 44.265.666 51.691.160 60.986.703 20.282.500 12.166.371 10.318.229 

Konya Çimento 35.930.319 22.835.898 35.242.969 46.626.034 61.646.587 45.053.335 21.868.308 17.075.904 

Kütahya Porselen 2.413.925 14.550.104 1.429.120 237.135 788.194 6.773.574 3.956.388 7.588.603 

Mardin Çimento 78.042.495 89.027.774 68.401.818 94.023.734 89.067.160 65.124.410 29.805.477 12.919.093 

Nuh Çimento 52.707.109 95.601.383 149.596.995 230.808.195 146.537.562 122.211.303 34.405.610 20.662.653 

Trakya Cam 222.889.009 68.447.523 123.534.312 175.177.191 144.522.567 82.924.927 102.915.773 87.273.614 

Ünye Çimento 46.025.614 49.600.877 66.481.381 87.889.025 80.199.174 67.237.053 16.229.622 1.334.728 

Uşak Seramik 956.155 4.385.953 -2.826.474 1.338.884 -739.711 3.208.843 3.095.601 -5.694.367 
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 EK-II: İMKB Taşa Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Yer Alan Firmaların Yıllar İtibariyle Özkaynak Tutarları: 

 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Akçansa 841.136.039 819.226.574 764.576.170 853.911.791 789.724.806 738.476.239 627.729.666 572.916.024 

Afyon Çimento 53.359.402 53.535.978 54.989.869 53.638.156 44.755.833 34.557.888 26.462.996 19.801.398 

Adana Çimento 210.400.117 199.124.617 172.597.828 210.494.294 555.770.857 503.357.552 340.416.652 285.864.312 

Anadolu Cam 898.615.146 736.860.146 692.981.466 735.153.757 699.920.425 644.186.044 618.862.028 567.043.645 

Aslan 181.951.736 116.238.224 149.816.604 171.969.214 171.796.442 148.358.879 171.078.257 146.172.839 

Bolu Çimento 192.246.523 190.613.099 205.906.039 207.086.887 217.342.394 178.431.457 156.195.146 116.038.263 

Batısöke Çimento 192.477.786 187.479.256 185.804.828 190.396.766 196.084.620 174.774.603 171.761.633 145.943.001 

Batı Çimento 425.076.406 411.654.316 403.813.395 401.118.291 415.923.004 346.406.135 334.006.268 323.937.111 

Bursa Çimento 280.521.495 292.304.433 305.603.960 293.318.320 242.770.312 202.277.335 182.925.532 155.751.787 

Çimsa 879.807.348 932.100.768 758.908.440 926.572.046 702.697.758 616.285.929 516.193.742 460.974.696 

Çimbeton 24.380.656 26.381.526 31.823.711 37.667.084 35.231.438 32.433.646 31.270.073 26.390.841 

Çimentaş 826.631.000 692.835.000 570.093.000 742.218.000 616.094 348.041 248.906 247.920 

Denizli Cam 24.992.330 23.975.738 25.317.615 27.141.361 28.938.129 28.161.784 27.856.605 28.404.622 

Doğusan 12.983.043 9.843.126 11.080.516 7.602.978 8.865.683 10.071.890 12.459.959 9.699.327 

Eczacıbaşı Yapı 86.502.110 104.047.288 112.302.705 134.056.676 176.623.791 175.058.508 182.547.244 165.072.782 

Ege Seramik 142.508.869 124.291.349 120.683.303 77.986.423 70.071.762 69.390.201 62.609.355 45.833.638 

Göltaş Çimento 288.269.187 285.542.592 283.931.090 277.877.055 299.353.183 280.798.524 262.963.784 248.037.384 

Haznedar 12.173.620 12.701.712 12.772.475 13.727.387 12.790.279 9.923.266 11.505.808 11.989.014 

İzocam 148.285.620 144.700.053 153.047.704 165.782.038 159.090.878 128.516.249 86.773.398 69.379.640 

Konya Çimento 372.098.031 340.759.244 324.953.611 301.716.697 270.938.308 228.822.868 218.106.744 199.832.102 

Kütahya Porselen 114.806.933 112.393.006 86.692.903 85.263.783 85.026.648 84.238.454 77.429.069 73.472.681 

Mardin Çimento 249.925.414 252.881.039 220.542.961 229.349.351 219.463.135 184.234.956 127.615.316 83.020.760 

Nuh Çimento 804.660.973 797.428.571 756.486.956 699.983.741 608.029.094 530.803.340 392.146.796 372.674.912 

Trakya Cam 1.550.432.847 1.366.833.962 1.279.240.636 1.137.562.945 992.209.142 869.590.977 821.998.650 771.810.418 

Ünye Çimento 252.355.220 254.054.297 258.772.791 266.240.940 255.824.562 199.114.297 142.421.544 110.850.021 

Uşak Seramik 43.589.332 40.515.566 21.306.352 23.172.650 21.833.766 23.533.652 12.992.027 8.483.100 
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 EK-III: İMKB Taşa Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Yer Alan Firmaların Yıllar İtibariyle Toplam Aktif Tutarları: 

 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Akçansa 1.231.806.821 1.161.640.318 1.133.787.654 1.169.707.063 928.437.848 856.253.477 731.739.835 592.188.452 

Afyon Çimento 64.405.715 61.666.650 64.905.036 64.545.139 53.691.493 45.981.293 34.032.466 24.822.841 

Adana Çimento 243.247.637 212.665.818 186.802.262 223.314.933 196.509.258 178.095.711 220.550.731 95.138.872 

Anadolu Cam 1.744.324.791 1.584.581.853 1.633.141.444 1.294.989.763 1.228.427.380 1.041.664.549 800.055.475 648.716.806 

Aslan 275.659.670 239.940.880 294.331.388 249.301.217 253.766.785 214.098.961 218.477.991 205.390.001 

Bolu Çimento 215.813.134 205.155.568 223.850.887 220.964.930 233.127.146 191.267.202 174.136.436 149.194.349 

Batısöke Çimento 214.391.293 204.494.410 203.711.943 214.345.274 225.868.181 208.126.910 185.748.495 159.378.489 

Batı Çimento 524.799.216 507.371.563 512.763.611 489.285.506 521.624.819 435.738.513 386.374.238 327.069.782 

Bursa Çimento 377.732.782 365.069.886 376.461.643 376.176.335 297.127.984 265.029.032 232.909.153 168.537.460 

Çimsa 1.133.836.800 1.199.741.387 1.085.020.922 1.131.674.275 975.393.015 901.359.555 580.015.128 461.132.402 

Çimbeton 54.871.092 51.771.316 51.564.876 54.610.128 55.645.142 51.418.701 43.989.886 37.173.677 

Çimentaş 1.103.902.000 910.009.000 1.140.562.000 1.222.872.000 1.132.575.000 683.545.000 298.472.000 266.733.000 

Denizli Cam 60.907.016 52.168.097 46.271.561 42.596.678 41.914.541 38.748.104 39.507.521 34.754.067 

Doğusan 14.289.370 11.945.841 13.487.062 12.361.976 12.230.332 12.534.817 18.490.349 15.366.615 

Eczacıbaşı Yapı 509.209.289 516.688.218 524.384.886 321.187.603 361.458.051 313.877.400 289.671.441 231.041.586 

Ege Seramik 198.817.918 193.584.961 211.703.468 223.565.548 208.660.883 197.405.897 176.551.539 140.066.814 

Göltaş Çimento 429.559.451 348.797.904 340.568.979 333.745.652 353.990.901 346.076.513 317.017.068 272.855.670 

Haznedar 34.298.299 32.889.873 46.457.957 44.109.012 36.674.412 25.574.224 22.302.944 25.192.411 

İzocam 185.047.725 173.888.078 182.662.868 196.220.238 204.231.740 174.630.194 118.786.863 99.010.573 

Konya Çimento 412.504.058 379.293.343 383.672.453 344.986.015 311.568.048 276.918.556 242.155.694 188.133.431 

Kütahya Porselen 143.923.749 134.079.053 134.516.450 129.235.405 131.024.225 119.816.088 100.984.159 86.145.611 

Mardin Çimento 291.573.089 283.617.444 247.008.241 253.303.945 244.212.870 209.349.521 143.985.841 95.837.640 

Nuh Çimento 1.064.781.088 1.010.837.308 995.528.465 904.006.902 849.254.111 739.852.771 579.626.777 399.166.876 

Trakya Cam 2.047.063.248 1.942.389.158 1.798.671.337 1.656.041.485 1.526.101.724 1.300.617.922 1.199.854.204 971.197.044 

Ünye Çimento 295.991.936 297.998.639 308.308.455 330.150.247 332.448.112 247.604.026 208.048.548 193.077.675 

Uşak Seramik 131.281.365 108.397.239 80.511.963 75.798.498 78.264.897 60.222.138 24.532.258 18.849.678 
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 EK-IV: İMKB Taşa Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Yer Alan Firmaların Yıllar İtibariyle Toplam Piyasa Değeri Tutarları: 

 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Akçansa 1.397.563.598 1.129.537.703 455.644.022 1.359.274.185 1.627.300.080 1.365.100.834 792.424.387 670.064.739 

Afyon Çimento 544.500.000 179.400.000 75.000.000 136.200.000 139.800.000 153.600.000 54.600.000 25.080.000 

Adana Çimento 298.963.162 228.363.046 128.286.714 278.266.586 291.830.523 280.671.270 97.493.055 69.305.106 

Anadolu Cam 1.004.120.302 588.622.246 398.185.637 878.454.121 848.017.471 916.161.732 681.442.610 367.367.400 

Aslan 3.919.663.861 459.436.010 330.922.441 469.074.528 420.881.939 475.500.206 285.942.691 106.023.695 

Bolu Çimento 232.041.235 217.274.512 137.564.336 293.127.744 362.552.736 393.408.288 161.280.000 131.241.312 

Batısöke Çimento 124.425.000 88.987.500 53.437.500 165.375.000 186.750.000 191.250.000 63.562.500 38.812.500 

Batı Çimento 485.962.400 400.246.000 373.520.000 676.200.000 515.200.000 479.780.000 181.608.000 142.800.000 

Bursa Çimento 475.112.978 474.054.820 484.636.401 768.928.205 775.982.592 663.112.397 259.248.730 186.941.261 

Çimsa 1.367.054.553 938.836.872 413.358.393 1.168.480.423 1.103.880.960 1.158.468.480 567.710.208 415.471.680 

Çimbeton 51.507.000 29.736.000 14.337.000 34.869.000 38.586.000 61.065.000 24.957.000 14.514.000 

Çimentaş 712.579.949 675.121.590 284.819.880 504.252.000 423.864.000 441.000.000 223.650.000 168.525.000 

Denizli Cam 108.000.000 17.880.000 11.040.000 24.480.000 26.880.000 31.800.000 18.600.000 14.850.000 

Doğusan 24.800.000 29.230.000 11.376.000 23.799.270 14.301.908 26.033.943 10.582.770 8.603.878 

Eczacıbaşı Yapı 323.824.683 262.895.997 98.000.000 200.250.000 177.750.000 216.000.000 115.312.500 94.375.000 

Ege Seramik 147.750.000 61.500.000 30.000.000 106.842.960 161.053.920 97.895.520 72.105.840 61.579.440 

Göltaş Çimento 430.200.000 284.400.000 180.000.000 432.000.000 424.800.000 367.200.000 120.960.000 53.280.000 

Haznedar 32.760.000 29.400.000 11.760.000 36.960.000 23.100.000 34.020.000 29.610.000 8.137.500 

İzocam 657.515.042 502.949.939 214.673.754 407.266.780 407.266.780 217.127.169 68.040.000 44.730.000 

Konya Çimento 743.199.600 309.463.440 179.098.920 250.982.160 358.197.840 428.862.720 196.155.960 84.310.512 

Kütahya Porselen 97.396.992 92.949.120 24.805.440 51.840.000 58.579.200 105.624.000 64.281.600 44.841.600 

Mardin Çimento 825.810.960 633.609.900 287.839.926 493.722.000 533.951.200 479.080.000 201.600.000 130.860.260 

Nuh Çimento 1.644.838.920 1.517.157.360 1.389.475.800 1.982.819.520 1.359.433.080 1.216.730.160 630.897.120 330.469.920 

Trakya Cam 1.737.216.000 1.003.400.000 492.718.664 1.338.909.412 1.143.582.118 1.194.900.000 837.568.000 705.560.000 

Ünye Çimento 547.487.800 392.022.603 234.071.749 637.512.486 447.210.251 435.792.117 150.338.765 117.987.385 

Uşak Seramik 28.457.261 15.023.123 6.355.937 26.001.558 25.857.105 39.002.338 17.728.729 10.119.138 
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 EK-V: İMKB Taşa Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Yer Alan Firmaların Yıllar İtibariyle Faaliyet Karı Tutarları: 

 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Akçansa 71.790.884 100.357.316 175.166.906 182.848.963 173.502.107 143.489.853 87.142.388 30.825.716 

Afyon Çimento -772.033 -2.407.663 787.534 14.398.587 14.627.972 14.183.284 6.399.577 1.462.401 

Adana Çimento 15.335.541 21.445.937 22.895.237 52.287.814 52.702.767 36.108.287 24.921.718 14.910.933 

Anadolu Cam 128.394.747 36.021.478 130.396.883 123.917.235 28.518.130 64.672.447 86.103.494 78.615.980 

Aslan 4.149.911 -33.846.621 19.760.123 47.381.397 45.316.671 29.339.623 12.598.060 3.754.607 

Bolu Çimento 11.799.455 10.297.643 43.027.408 45.540.517 88.940.378 50.019.117 32.665.460 17.549.190 

Batısöke Çimento 1.166.103 -1.731.410 5.666.103 22.834.771 38.075.709 29.241.946 11.595.317 5.768.139 

Batı Çimento 14.188.176 10.457.732 10.954.588 64.876.352 110.396.415 67.678.835 43.044.946 28.034.668 

Bursa Çimento 3.042.190 -263.107 53.392.278 86.274.453 82.600.353 59.088.007 51.441.259 12.870.436 

Çimsa 141.199.284 138.585.884 121.532.617 170.393.335 163.351.728 125.033.050 90.863.182 55.798.927 

Çimbeton -4.892.197 -5.440.355 -6.629.089 2.481.182 2.876.705 1.051.861 2.937.277 3.166.830 

Çimentaş 31.846.000 65.010.000 54.265.000 112.174.000 40.719.000 39.238.000 23.800.000 4.306.000 

Denizli Cam 932.831 -506.860 -1.438.912 -2.010.191 1.029.066 -308.761 427.552 805.829 

Doğusan -939.432 -1.334.835 -1.053.037 -1.153.193 -1.190.825 -574.634 -843.410 -227.217 

Eczacıbaşı Yapı 2.912.312 3.693.987 -28.018.685 -44.494.166 -14.365.656 -9.161.238 -8.679.816 2.109.853 

Ege Seramik 23.362.172 9.235.676 -2.982.304 3.896.984 -3.111.731 1.183.823 4.281.630 3.307.226 

Göltaş Çimento 3.959.024 3.691.650 10.953.804 4.000.907 55.320.292 53.141.324 30.566.755 12.988.289 

Haznedar 1.273.609 2.532.278 4.373.760 2.025.985 1.105.886 -1.743.589 -2.585.333 204.815 

İzocam 35.778.860 32.855.106 45.542.301 60.269.131 69.017.782 28.050.160 19.951.701 9.760.137 

Konya Çimento 31.671.171 15.479.260 43.751.794 58.580.196 66.331.515 61.782.561 36.113.919 19.068.767 

Kütahya Porselen 1.306.113 17.587.230 791.209 7.873.409 362.262 8.576.727 14.190.528 15.862.406 

Mardin Çimento 85.337.231 92.210.999 74.573.394 83.119.663 93.882.816 72.820.000 37.683.973 16.014.703 

Nuh Çimento 40.654.387 86.041.458 169.429.647 224.612.937 172.943.664 130.490.002 56.169.756 -50.481.882 

Trakya Cam 181.763.762 74.306.811 185.455.189 211.827.099 118.670.183 114.367.192 131.400.694 90.059.477 

Ünye Çimento 48.530.270 48.307.127 70.070.427 96.850.411 112.372.767 60.949.034 3.360.106 -8.936.120 

Uşak Seramik 8.452.839 7.589.104 7.908.110 6.554.937 -1.184.869 414.027 1.446.103 -3.810.415 
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 EK-VI: İMKB Taşa Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Yer Alan Firmaların Yıllar İtibariyle Aktif Toplamındaki Değişim Tutarları: 

 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Akçansa 70.166.503 27.852.664 -35.919.409 241.269.215 72.184.371 124.513.642 139.551.383 243.508.554 

Afyon Çimento 2.739.065 -3.238.386 359.897 10.853.646 7.710.200 11.948.827 9.209.625 10.516.497 

Adana Çimento 30.581.819 25.863.556 -36.512.670 26.805.674 18.413.547 -42.455.020 125.411.859 65.351.608 

Anadolu Cam 159.742.938 -48.559.591 338.151.681 66.562.383 186.762.831 241.609.074 151.338.669 203.618.901 

Aslan 35.718.790 -54.390.508 45.030.171 -4.465.568 39.667.824 -4.379.030 13.087.990 93.376.069 

Bolu Çimento 10.657.566 -18.695.319 2.885.957 -12.162.216 41.859.944 17.130.766 24.942.087 132.693.846 

Batısöke Çimento 9.896.883 782.467 -10.633.331 -11.522.907 17.741.271 22.378.415 26.370.006 84.324.337 

Batı Çimento 17.427.653 -5.392.048 23.478.105 -32.339.313 85.886.306 49.364.275 59.304.456 114.100.744 

Bursa Çimento 12.662.896 -11.391.757 285.308 79.048.351 32.098.952 32.119.879 64.371.693 66.882.599 

Çimsa -65.904.587 114.720.465 -46.653.353 156.281.260 74.033.460 321.344.427 118.882.726 231.132.476 

Çimbeton 3.099.776 206.440 -3.045.252 -1.035.014 4.226.441 7.428.815 6.816.209 14.710.863 

Çimentaş 193.893.000 -230.553.000 -82.310.000 90.297.000 449.030.000 385.073.000 31.739.000 84.790.196 

Denizli Cam 8.738.919 5.896.536 3.674.883 682.137 3.166.437 -759.417 4.753.454 25.891.430 

Doğusan 2.343.529 -1.541.221 1.125.086 131.644 -304.485 -5.955.532 3.123.734 8.521.456 

Eczacıbaşı Yapı -7.478.929 -7.696.668 203.197.283 -40.270.448 47.580.651 24.205.959 58.629.855 172.804.238 

Ege Seramik 5.232.957 -18.118.507 -11.862.080 14.904.665 11.254.986 20.854.358 36.484.725 121.116.723 

Göltaş Çimento 80.761.547 8.228.925 6.823.327 -20.245.249 7.914.388 29.059.445 44.161.398 72.856.711 

Haznedar 1.408.426 -13.568.084 2.348.945 7.434.600 11.100.188 3.271.280 -2.889.467 12.867.906 

İzocam 11.159.647 -8.774.790 -13.557.370 -8.011.502 29.601.546 55.843.331 19.776.290 65.223.713 

Konya Çimento 33.210.715 -4.379.110 38.686.438 33.417.967 34.649.492 34.762.862 54.022.263 61.185.583 

Kütahya Porselen 9.844.696 -437.397 5.281.045 -1.788.820 11.208.137 18.831.929 14.838.548 66.966.426 

Mardin Çimento 7.955.645 36.609.203 -6.295.704 9.091.075 34.863.349 65.363.680 48.148.201 53.890.277 

Nuh Çimento 53.943.780 15.308.843 91.521.563 54.752.791 109.401.340 160.225.994 180.459.901 180.210.779 

Trakya Cam 104.674.090 143.717.821 142.629.852 129.939.761 225.483.802 100.763.718 228.657.160 499.099.154 

Ünye Çimento -2.006.703 -10.309.816 -21.841.792 -2.297.865 84.844.086 39.555.478 14.970.873 165.475.086 

Uşak Seramik 22.884.126 27.885.276 4.713.465 -2.466.399 18.042.759 35.689.880 5.682.580 15.523.845 
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 EK-VII: İMKB Taşa Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Yer Alan Firmaların Yıllar İtibariyle Hisse Başına Kazanç Tutarları: 

 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Akçansa 0,3100 0,3900 0,5500 0,9800 0,7700 0,6800 0,3800 0,2100 

Afyon Çimento 0,1891 -5,9158 30,4843 96,0194 105,9829 85,8719 32,6753 8,4908 

Adana Çimento 0,6260 0,4821 0,5167 0,9133 0,8666 0,6126 0,2875 0,2533 

Anadolu Cam 0,2900 0,0449 -0,0100 0,2800 0,2400 0,3500 0,4000 0,4700 

Aslan 0,1314 -5,6742 1,0081 5,4720 6,2091 2,8690 0,7275 0,2404 

Bolu Çimento 0,1000 0,1350 0,3055 0,3761 0,5532 0,2956 0,2152 0,0982 

Batısöke Çimento 0,0635 0,0213 0,0103 0,3384 0,6156 0,3601 0,1028 0,0338 

Batı Çimento 0,2300 0,1500 0,2900 0,9400 1,3500 0,6500 0,2200 0,1500 

Bursa Çimento 0,0800 0,0500 0,5300 1,1400 0,8100 1,0600 0,6200 0,1400 

Çimsa 0,7600 0,8000 0,5600 2,1500 1,1200 0,9000 0,5400 0,4800 

Çimbeton -2,4700 -3,0700 -3,3000 1,3800 1,5807 0,6574 0,6930 1,0772 

Çimentaş 0,3200 0,6200 -0,4300 2,9000 0,9500 1,0200 0,4600 0,3300 

Denizli Cam 0,1700 -0,2200 -0,3000 -0,3000 0,1300 0,0500 -0,0900 0,2200 

Doğusan -0,0542 -0,0783 -0,0740 -0,1130 -0,1080 -0,0407 -0,0917 0,1050 

Eczacıbaşı Yapı -0,0400 -0,1500 -0,8500 -0,7600 0,0278 -0,1434 -0,0955 -0,0698 

Ege Seramik 0,2400 0,0500 -0,2000 0,1500 -0,0200 0,0138 0,1982 0,1171 

Göltaş Çimento 0,8600 1,1400 1,7900 -0,6300 5,9300 5,7000 2,6700 1,3500 

Haznedar -0,0503 -0,0067 -0,1042 0,1025 0,0666 -0,1164 -0,2039 -0,2191 

İzocam 1,2865 1,2494 1,8042 2,1069 2,4858 0,8267 0,5794 0,4913 

Konya Çimento 7,3700 4,6900 7,2300 9,5700 12,6500 9,2400 4,4900 3,5000 

Kütahya Porselen 0,0600 0,5100 0,0500 0,0900 0,3000 2,6100 1,5300 2,9300 

Mardin Çimento 0,7100 0,9836 0,7557 1,2855 1,2177 0,9855 0,5322 0,6220 

Nuh Çimento 0,3500 0,6400 1,0000 1,5400 0,9800 0,8100 0,4600 0,2800 

Trakya Cam 0,3700 0,1200 0,2300 0,3700 0,4900 0,3600 0,4500 0,3800 

Ünye Çimento 0,3700 0,5200 0,7000 0,9200 0,8429 0,7066 0,1706 0,0140 

Uşak Seramik 0,0662 0,3036 -0,1957 0,0927 -0,0512 0,2221 0,3824 -0,4485 
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 EK-VIII: İMKB Taşa Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Yer Alan Firmaların Yıllar İtibariyle Net Satış Tutarları: 

 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Akçansa 817.352.286 709.593.804 804.425.303 696.490.327 577.499.491 415.049.192 371.316.988 322.302.029 

Afyon Çimento 45.076.732 32.732.624 40.298.477 50.863.952 42.866.963 43.914.970 31.106.268 24.258.103 

Adana Çimento 101.702.700 97.584.709 100.330.084 102.497.322 83.631.052 75.898.163 92.154.400 50.506.958 

Anadolu Cam 1.117.272.691 906.690.135 1.054.476.878 893.973.243 679.109.952 533.179.059 484.217.501 378.353.840 

Aslan 126.612.125 153.492.971 226.894.098 244.283.317 234.451.911 151.027.714 130.447.776 112.211.831 

Bolu Çimento 138.578.809 117.959.767 167.601.191 154.129.252 157.785.960 127.887.153 120.074.740 99.741.830 

Batısöke Çimento 67.507.293 62.878.384 82.785.087 95.437.560 96.914.598 82.861.456 67.926.078 54.079.382 

Batı Çimento 324.046.247 317.343.207 339.930.750 309.546.676 325.878.551 266.816.103 263.221.045 193.789.771 

Bursa Çimento 413.961.137 343.953.185 432.241.359 446.159.956 368.941.146 318.864.305 294.930.686 192.494.326 

Çimsa 708.480.015 614.924.831 610.473.254 574.985.695 506.859.062 358.132.894 294.924.716 275.722.664 

Çimbeton 97.063.618 81.937.444 95.792.795 111.823.206 107.866.941 81.389.529 66.892.308 52.533.861 

Çimentaş 478.489.000 446.172.000 468.332.000 453.454.000 388.564.000 243.924.000 224.065 193.083 

Denizli Cam 43.799.573 34.446.606 36.480.203 36.082.170 36.640.114 31.713.214 34.204.255 40.122.390 

Doğusan 1.414.811 1.532.470 1.203.652 2.268.995 2.658.287 3.785.536 3.386.794 2.564.199 

Eczacıbaşı Yapı 538.356.724 484.690.909 382.207.691 362.424.841 383.449.653 336.857.762 327.606.204 233.343.354 

Ege Seramik 160.611.872 134.596.152 152.867.082 176.719.744 160.786.808 130.234.030 130.022.141 111.875.244 

Göltaş Çimento 185.328.258 187.488.405 170.154.426 192.825.833 162.061.763 151.715.820 126.916.903 86.343.244 

Haznedar 53.265.545 41.520.085 50.813.651 51.912.331 40.804.139 28.743.614 25.237.937 20.306.824 

İzocam 251.144.213 206.440.161 247.589.198 253.090.630 229.935.706 192.263.165 132.010.199 105.812.118 

Konya Çimento 215.560.439 179.272.103 187.970.920 196.644.949 195.761.882 163.822.421 107.184.937 71.059.578 

Kütahya Porselen 132.870.555 148.437.165 153.221.301 161.267.994 170.141.310 158.117.021 149.915.707 119.005.653 

Mardin Çimento 236.813.077 237.422.684 208.168.569 179.290.205 143.907.977 119.283.073 85.467.135 60.664.196 

Nuh Çimento 773.963.850 757.601.176 851.367.537 727.085.409 574.083.461 396.820.888 242.688.783 187.735.951 

Trakya Cam 1.046.764.123 892.498.710 976.253.975 871.771.382 713.516.095 585.390.591 561.742.252 500.489.882 

Ünye Çimento 192.780.838 168.051.839 197.410.067 200.131.789 184.941.467 138.818.240 99.111.070 73.375.592 

Uşak Seramik 78.782.351 73.484.532 75.135.482 65.760.458 48.828.808 22.634.683 22.265.404 14.155.863 
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 EK-IX: İMKB Taşa Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Yer Alan Firmaların Yıllar İtibariyle Aktif Büyüme Oranları(%): 

 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Akçansa 6,04 2,46 -3,07 25,99 8,43 17,02 23,57 

Afyon Çimento 4,44 -4,99 0,56 20,21 16,77 35,11 37,10 

Adana Çimento 14,38 13,85 -16,29 13,64 10,34 40,32 33,41 

Anadolu Cam 10,08 -2,97 26,11 5,42 17,93 30,20 23,33 

Aslan 14,89 -18,48 18,06 -1,76 18,53 -2,00 6,37 

Bolu Çimento 5,19 -8,35 1,31 -5,28 21,89 9,84 16,72 

Batısöke Çimento 4,80 0,38 -4,96 -5,10 8,52 12,05 16,55 

Batı Çimento 3,43 -2,43 5,31 -6,20 19,71 12,78 18,13 

Bursa Çimento 3,47 -3,03 0,08 26,60 12,11 6,89 38,19 

Çimsa -5,49 9,91 -3,54 16,02 8,21 53,81 25,78 

Çimbeton 5,99 0,40 -5,58 -1,86 8,22 16,89 18,34 

Çimentaş 21,31 -20,21 -6,73 7,97 65,69 128,33 11,90 

Denizli Cam 16,75 12,74 8,63 1,63 8,17 -1,92 13,68 

Doğusan 19,62 -11,43 9,10 1,08 -2,43 -32,21 20,33 

Eczacıbaşı Yapı -1,45 -1,50 63,26 -11,14 15,16 8,36 25,38 

Ege Seramik 2,70 -8,56 -5,31 7,14 5,70 11,81 26,05 

Göltaş Çimento 23,15 2,42 2,04 -5,72 2,29 9,17 16,18 

Haznedar 4,06 -29,21 5,33 20,27 43,40 14,67 -11,47 

İzocam 6,42 -4,80 -6,91 -3,92 16,95 47,01 19,97 

Konya Çimento 8,76 -1,14 11,21 10,73 12,51 14,36 28,71 

Kütahya Porselen 7,34 -0,33 4,09 -1,37 9,35 18,65 17,22 

Mardin Çimento 2,81 14,82 -2,49 3,72 16,65 45,40 50,24 

Nuh Çimento 5,34 3,93 10,12 16,76 4,65 27,64 45,21 

Trakya Cam 5,39 7,99 8,61 7,90 17,93 8,47 23,54 

Ünye Çimento -0,67 -3,34 -6,62 -0,76 34,27 19,01 7,75 

Uşak Seramik 21,11 34,63 6,22 -3,15 29,96 14,55 30,15 
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 EK-X: İMKB Taşa Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Yer Alan Firmaların Yıllar İtibariyle Finansal Kaldıraç Oranları(%): 

 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Akçansa 31,72 29,48 32,56 27,00 13,65 12,44 14,21 15,02 

Afyon Çimento 17,15 13,18 15,28 16,90 16,64 24,84 22,24 20,23 

Adana Çimento 13,50 6,37 7,60 5,74 5,73 5,79 10,60 12,02 

Anadolu Cam 48,48 53,50 57,57 43,23 43,02 38,16 28,64 30,17 

Aslan 31,89 51,28 47,61 28,60 26,61 27,97 19,41 26,66 

Bolu Çimento 10,92 7,09 8,02 6,28 6,77 6,71 10,30 22,22 

Batısöke Çimento 10,22 8,32 8,79 11,17 13,19 16,02 7,53 8,43 

Batı Çimento 19,00 18,12 21,63 18,02 20,26 20,50 13,55 13,00 

Bursa Çimento 25,74 19,93 18,82 22,03 18,29 18,75 21,46 18,82 

Çimsa 22,40 22,31 29,87 18,12 27,96 30,92 11,00 12,19 

Çimbeton 55,57 49,04 38,28 31,03 36,69 36,92 28,92 29,01 

Çimentaş 25,12 23,87 50,02 39,31 45,60 48,93 16,61 18,35 

Denizli Cam 58,97 54,04 45,28 36,28 30,96 27,32 29,49 28,21 

Doğusan 9,14 17,60 17,84 38,50 27,51 19,65 32,61 36,88 

Eczacıbaşı Yapı 83,01 79,86 78,58 58,26 51,14 44,23 36,98 28,55 

Ege Seramik 28,32 35,79 42,99 65,12 66,29 64,85 64,54 67,28 

Göltaş Çimento 32,89 18,14 16,63 16,74 15,43 18,86 17,05 20,15 

Haznedar 64,51 61,38 72,51 68,88 65,12 61,20 48,41 52,41 

İzocam 19,87 16,79 16,21 15,51 22,10 26,41 26,95 29,93 

Konya Çimento 9,80 10,16 15,30 12,54 13,04 17,37 9,93 6,70 

Kütahya Porselen 20,23 16,17 35,55 34,02 35,11 29,69 23,33 25,08 

Mardin Çimento 14,28 10,84 10,71 9,46 10,13 12,00 11,37 13,37 

Nuh Çimento 24,43 22,93 24,01 22,57 30,82 28,26 32,34 17,99 

Trakya Cam 24,26 29,63 28,88 31,31 34,98 33,18 31,49 30,19 

Ünye Çimento 14,74 14,75 16,07 19,36 23,05 19,58 31,54 42,59 

Uşak Seramik 66,80 62,62 73,54 69,43 72,10 60,92 47,04 55,00 
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 EK-XI: İMKB Taşa Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Yer Alan Firmaların Yıllar İtibariyle Özkaynak Karlılığı(%): 

 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Akçansa 7,14 9,28 13,85 22,07 18,55 15,38 10,23 7,18 

Afyon Çimento 1,06 -1,33 6,65 21,48 28,42 29,82 14,82 5,15 

Adana Çimento 16,20 13,18 20,71 29,21 23,97 16,63 10,71 6,12 

Anadolu Cam 12,97 2,43 1,76 10,82 5,85 8,81 11,49 16,57 

Aslan 0,46 -31,37 4,32 20,45 23,22 12,43 2,73 1,06 

Bolu Çimento 7,21 9,11 19,08 23,35 32,73 21,30 15,43 5,67 

Batısöke Çimento 2,60 0,89 0,31 10,00 17,66 11,59 3,37 0,26 

Batı Çimento 4,01 2,73 5,20 15,76 23,82 13,92 4,77 3,47 

Bursa Çimento 4,90 2,05 18,87 30,64 29,57 22,89 14,81 2,14 

Çimsa 11,85 11,60 9,99 31,33 19,37 15,71 12,60 12,51 

Çimbeton -17,96 -20,63 -18,36 6,47 7,94 3,59 3,92 7,22 

Çimentaş 2,90 7,97 -5,75 14,35 5,74 9,32 5,81 4,80 

Denizli Cam 4,07 -5,60 -7,20 -6,62 2,68 1,08 -1,97 5,26 

Doğusan -8,35 -12,57 -10,55 -16,61 -13,61 -4,51 -6,33 9,32 

Eczacıbaşı Yapı -5,08 -16,78 -83,52 -31,75 0,89 -4,61 -2,94 -1,06 

Ege Seramik 12,81 2,91 -12,73 9,86 -1,75 1,04 16,66 13,45 

Göltaş Çimento 1,81 1,88 4,71 -1,80 15,63 16,51 8,17 4,99 

Haznedar -4,34 -0,56 -8,57 7,84 5,47 -12,32 -18,61 -3,20 

İzocam 21,29 21,18 28,92 31,18 38,33 15,78 14,02 14,87 

Konya Çimento 9,65 6,70 10,85 15,46 22,76 19,69 10,03 9,67 

Kütahya Porselen 2,10 12,95 1,65 0,28 0,93 8,04 5,11 11,76 

Mardin Çimento 31,23 35,21 31,02 41,00 40,58 35,35 23,36 15,56 

Nuh Çimento 6,55 11,99 19,78 32,97 27,36 23,02 8,78 6,31 

Trakya Cam 14,08 4,70 9,75 15,61 14,74 9,57 12,52 12,87 

Ünye Çimento 18,24 19,52 25,69 33,01 31,35 33,77 11,40 1,20 

Uşak Seramik 2,19 10,83 -13,27 5,78 -3,39 13,64 23,83 -67,13 

 



ÖZET 

 

TORUN, Salih. “Muhasebe Verilerinin Firma Değeri ve Risk Belirleme 

Açısından Önemi ve İMKB Üzerine Örnek Bir Uygulama”, Doktora Tezi, 

Ankara, 2012. 

 İşletme çevreleri açısından firma değerinin tespiti önemli bir konudur. 

Bu değerleme yöntemlerinin uygulaması bir takım ölçümleri gerektiren detaylı 

bir süreçtir.  

 Bu tez çalışmasında öncelikle değer, risk ve muhasebe bilgisi 

kavramları tanıtılmış ve bunların birbirleriyle olan ilişkisi anlatılmıştır. Daha 

sonra değerleme yöntemleri ve risk ölçüm yöntemleri hakkında bilgiler 

verilmiştir. Risk ölçüm modelleri için alternatif olabilecek muhasebe verilerine 

dayalı risk ölçüm modelleri tanıtılmıştır.  

 Tezin uygulama bölümünde panel veri analizi yöntemiyle muhasebe 

verilerine dayalı risk ölçüm modelleri kapsamında oluşturulan muhasebe 

betası katsayıları ile sermaye varlıklarını fiyatlama modeli(CAPM) 

kapsamında oluşturulan beta katsayısı arasındaki istatistiki ilişki ölçülmüştür. 

Uygulama İMKB Ulusal Endeksinde yer alan “Taşa ve Toprağa Dayalı 

Sanayi” sektörü(çimento, cam vd.) için yapılmıştır. Bu ölçüm sonucunda 

muhasebe betalarından anlamlı olanları ile CAPM’ye göre oluşturulan beta 

katsayısını tanımlayan bir β denklemi oluşturulmuştur. Bir muhasebe betası 

karması niteliğinde olan bu denklemle firma değerlemesinde özkaynak 

maliyeti olarak kullanılmak üzere bir tahmin beta katsayısı elde edilmiştir. 

 Tezin uygulama kısmının ikinci aşamasında firma değerlemesi 

aşamasına geçilmiştir. Yapılan çalışmada taşa ve toprağa dayalı sanayi 

sektöründe yer alan işletmelerin geçmiş bilgilerini kullanarak firma değerinin 

tespiti için çalışmalar yapılmıştır. Bu anlamda firma değerinin tespiti için 

geleceğe yönelik nakit akım projeksiyonları yapılmıştır. Dönemler itibariyle 
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elde edilen nakit akımları özkaynak maliyeti ile iskonto edilerek sektörde yer 

alan tüm firmaların firma değeri tespit edilmiştir. 

Değerleme sonucunda elde edilen firma değerleri ile piyasa 

değerlerine t-istatistiği uygulanmış ve istatistiki olarak değerlerin birbirinden 

farklı olmadığı tespit edilmiştir. Bu yönüyle yapılan çalışmada hesaplanan 

firma değeri ile piyasa değeri arasında anlamlı ilişkiler olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu durum kullanılan yöntemle bulunan firma değerinin 

piyasa değeri için bir gösterge olabileceği konusunda düşünceler 

oluşturmuştur. 

Bu tez çalışmasının amacı muhasebe verilerinin riskin ölçümü ve firma 

değerinin hesaplanmasındaki önemini göstermek ve uygulanan modelle firma 

değerini tespit etmektir. Çalışma, gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalar için 

de bir çıkış noktası oluşturarak önerilen modelin geliştirilmesinin 

amaçlamaktadır.  

Anahtar Sözcükler:  

1. Muhasebe verisi   

2. Risk ölçüm modelleri 

3. Muhasebe betası 

4. Firma değeri 

5. Özkaynağa serbest nakit akımı 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

TORUN, Salih. “The Importance of Accounting Data for Determining of 

Firm Value and Risk and Empirical Evidence from ISE”, Doctoral 

Thesis, Ankara, 2012. 

Determination of the value of the firm in terms of business 

environments is a major issue. The implementation of these valuation 

methods is a process that requires a number of measurements.  

In this study, first, value, risk and accounting information are 

determined and described the relationship with each other. After that, some 

information about valuation methods and risk measurement methods are 

explained. Risk measurement methods based on accounting data as an 

alternative to risk measurement methods are introduced. 

After, informing valuation methods and risk measurement methods, 

statistical relationship between accounting beta, generated under the risk 

measurement methods based on accounting data by the analysis of panel 

data, and beta, generated under the capital asset pricing model (CAPM), is 

measured.  The application is made in the “Stone and land-based industry” 

within the ISE National Index. After this measurement, β equation is 

generated by the significant accounting beta and beta coefficient created by 

the CAPM.  An estimated of the beta coefficient is obtained to be used as the 

cost of equity in the valuation of the firm by this equation which is a mix of 

accounting beta.  

The second part of the application chapter in this study is about the 

valuation of the firm. In this part, the determination of the valuation of the firm 

is studied using the firms’ historical information. In this sense, the future cash 

flow projections were made to determine the valuation of the firm. By the 
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periodic cost of equity cash flows, the valuation of the all companies by 

discounting in the sector was identified.  

t statistic applied to the value of the firm and the market value obtained 

from the result of the valuation, and values were not statistically different from 

each other. So there is a significant relationship between the calculated value 

of the firm and the market value in this study. This is a significant evidence to 

understand that the method used and value of the firm is indicator for the 

market value.  

The aim of this study is to demonstrate that the accounting data is very 

important for the risk measurement and the calculation of the value of the 

firm and is to determine the value of the firm in this application. This study will 

be a starting point to the future scientific studies and model can be 

enhanced.  

Key Words:  

1. Accounting data 

2. Risk measurement methods 

3. Accounting beta 

4. Firm value 

5. Free cash flow equity 

 

 


