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GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte para, sermaye, mal, hizmet ve bilginin önündeki 

sınırların kalkması işletmelerin günümüz ekonomisinde rekabet anlayışını da 

değiştirmiştir. 

 Bu rekabet anlayışına bağlı olarak işletmeler yaşamlarını sürdürebilmek, 

uzun vadede şirketin değerini maksimize etmek ve ortakların servetlerini artırmak 

amacıyla sahip oldukları varlıkların nerede, ne zaman ve hangi alanlara 

yatırılacağına ve nasıl yöneticiliğine ilişkin kararların alınmasında stratejik hareket 

etmek zorundadırlar.  

 Bu bağlamda işletmeler için kıt olan sermayenin yönetimi ve kullanacakları 

stratejiler şirketin geleceğinin bugünden belirlenmesinde temel faktör olmaktadır. 

             İşletmelerin sahip oldukları varlıklar yabancı kaynak ve özkaynak olmak 

üzere iki kaynaktan sağlanmaktadır. Yabancı kaynaklar işletmede belirli bir vade 

sonunda anapara ve faiz ödemesi gerektirmektedir. Özkaynak yoluyla sağlanan 

fonlar ise işletme için bir vadesi olmaması ve faiz ödemesi gerektirmemesine 

rağmen fon sağlayanlar dönem sonlarında beklentilerine bağlı olarak kar payı elde 

etmek isterler. 

 İşletmelerin üçüncü şahıslardan sağladıkları fonları zamanında ödeyebilmesi 

ve mevcut yatırımcıların beklentilerini karşılayabilmesi için sahip oldukları 

varlıkların yönetimini etkin hale getirmelidir. Çünkü, üçüncü şahıslardan sağlanan 

fonlar zamanında (vadesinde) ödenmediğinde şirketin imajı zedelenebileceği gibi 

iflasa varan bir durumda söz konusu olabilmektedir. Diğer taraftan beklentileri 

karşılanmayan yatırımcılar, yatırımlarından vazgeçmekte ve daha fazla riski göze 

almamaktadırlar. Bu durum işletmelerin gelecek dönemlerde de ek fon ihtiyacını 

karşılamasında sorun yaratabilmektedir. 

 Özkaynak ve yabancı kaynak yoluyla sağlanan fonların bir kısmı işletme 

bünyesinde duran varlılara yatırılmaktadır. Bir kısmı ise dönen varlıklara 

yatırılmaktadır. Bunun sebebi işletmelerin, günlük (rutin) işlerin yerine getirilmesi 

için işlam saiki, kısa vadede beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmak için 
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ihtiyaç saiki ve doğabilecek fırsatlardan yararlanabilmek için spekülatif amaçlı 

ellerinde nakit bulundurmak istemesidir.. 

 Sonuç olarak işletmelerde nakit varlıkların etkin ve verimli yönetimi şirketin 

uzun vadede piyasa değerini ve ortakların servetlerini arttıracağı gibi geleceğini de 

garanti altına alacaktır. Diğer taraftan üçüncü şahıslardan sağlanan yabancı 

kaynaklara ait yükümlülükler ile mevcut yatırımcıların beklentileri karşılanacaktır. 

Bu çalışmanın amacı işletmelerde nakit yönetiminin ve nakit yönetimi için 

geliştirilen stratejilerin, işletmenin karlılığını üzerindeki etkilerini saptamaya 

çalışmaktır. 

Çalışmamızın birinci bölümünde genel olarak işletmelerde nakit yönetimine 

yer verilmiştir. Nakit yönetiminin işletmeler açısından önemi ve amacı, işletmelerin 

para bulundurma nedenleri, nakdin avantajları ve dezavantajları, nakit bulundurma 

ihtiyacını etkileyen faktörler ile işletmelerde finansal planlamanın gerekliliği bu 

bölümde incelenmiştir. 

İkinci bölümde işletmelerde değer zinciri altında fonksiyonel stratejiler ile 

fonksiyonel stratejilerin alt başlığında yer alan finansal stratejiler açıklanmaya 

çalışılmıştır. Çalışmamız itibariyle nakit yönetiminde ödemelerde ve tahsilatlarda 

uygulanabilecek stratejiler ve uygulanan stratejiler sonucu ortaya çıkan nakit 

fazlasının kullanımı, karlılık ilişkisi ile birlikte bu bölümde anlatılmaya 

çalışılacaktır. 

Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sında 

hisse senetleri işlem gören firmaların 2001-2005 yılları arasında uyguladıkları nakit 

yönetimi stratejilerinin belirlenmesi ve firma karlılığı ile ilgili ilişkisini ortaya 

çıkarmaya yönelik olarak yapılan araştırmanın sonuçları verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ 

Finansal açıdan işletmeler incelenirken ilk hareket noktası nakit ve nakit 

benzeri varlıkların durumu ile varlıkların nerede ve nasıl kullanıldığıdır. Nakit ve 

nakit benzeri varlıkların kullanımı, işletmelerin tüm yapısını etkileyebilmektedir. 

Bu yüzden nakit ve benzeri varlıkların etkin kullanımı işletmeler açısından çok 

önemlidir. 

Nakit giriş ve çıkışlarının zamanında ve doğru olarak tahminin çok zor 

olması, işletmelerde nakit yönetiminin önemini bir kat daha arttırmaktadır. Nakit 

giriş ve çıkışlarının tam olarak tahmin edilememesi, işletmelerde nakit 

bulundurmayı zorunlu hale getirmiş ve nakit yönetimi içindeki yerini almıştır. Bu 

sebeple işletmeler uygulayacakları nakit yönetimi politikalarını, nakit giriş ve 

çıkışlarını dengeleyecek şekilde belirlemelidirler.  

1.1. Kavramsal Olarak Nakit Yönetimi 

Nakit yönetimi basit olarak, işletmelerin yükümlülüklerini karşılayabilmek 

için yeterli nakit sağlaması ve yatırım fırsatlarından yararlanabilmek için yeterli 

nakit bulundurması olarak ifade edilmektedir.1  

Nakit yönetimi, nakit girişlerinin hızlandırılması, nakit çıkışlarının 

yavaşlatılması ve mevcut nakdin, kasa, banka ve menkul değerler arasındaki 

dağılımına karar vermek olarak tanımlanabilir.2  

Bu tanımlardan hareketle nakit yönetiminin ödemelerle, tahsilatların uyumlu 

hale getirilmesi için yapılacak faaliyetleri kapsadığı söylenebilir. 

1.2. İşletmelerde Nakit Yönetiminin Önemi ve Amacı 

                                                
1 BÜKER, Semih ve diğerleri,  Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Ders Kitapları Yayın No: 6, 
Eskişehir, 2001, s.132 
2 BOLAK, Mehmet, İşletme Finansı, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000,  s.99 
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Nakit yönetimi nakit fazlası ve eksikliğine meydan vermeden optimum nakit 

tutarının işletmede bulundurulmasını amaçlar.3 Bir başka deyişle nakit yönetimi, 

nakit giriş ve çıkışlarının dengede kalmasını amaçlamaktadır. Bu dengenin 

kurulabilmesi, sürekliliğinin sağlanabilmesi ve gerekli önlemlerin alınması 

işletmelerde nakit yönetimini ön plana çıkarmaktadır.  

İşletmelerin gereğinden fazla ya da az nakit bulundurmaları bazı sakıncalar 

yaratmaktadır. Bu yüzden işletmeler uygulayacakları nakit yönetimi ile bu 

sakıncaları ortadan kaldırabilecek ve işletme karlılıklarını arttıracak şekilde nakit 

düzeylerini belirlemelidirler. 

Bir firmanın nakit yönetimi firmanın operasyonel ve finansal başarısı için 

hayati önem taşımaktadır.4 İşletmelerde nakit giriş ve çıkış dengesinin iyi 

kurulamaması bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Tahsilâtlar 

geciktiğinde, günlük ödemelerin zamanında yapılamaması, ürün veya hizmet 

üretiminde gecikmeler yaşanması ve nakit iskontolarından yararlanılamaması gibi 

sakıncalar ortaya çıkmaktadır. Ödemelerin gecikmesi durumunda ise ürün veya 

hizmet teminin güçleşmesi, maliyetlerin artması ve piyasa itibarının zedelenmesi 

gibi bir takım olumsuzluklar ortaya çıkacaktır. Bu duruma önlem alamayan 

işletmelerde ise müşteri tatminsizliği, işletme karlılığının azalması, kredi teminin 

zorlaşması ve hatta faaliyetlerin durdurulması gibi olumsuz sonuçlar ortaya 

çıkabilmektedir. 

Görüldüğü gibi bu tür aksaklıklar işletmeleri kısa ve orta vadede zor duruma 

sokabilmektedir. Bu olumsuzluklarla karşılaşılmaması için nakit yönetimi ve 

kontrolü önem kazanmaktadır. Bunun yanında nakdin düşük maliyetle ve hızlı 

toplanması, ödemelerin zamanında yapabilmesini, bir başka deyişle etkin bir nakit 

yönetiminin sağlanmasını etkilemektedir.5 

İşletmelerde nakit dengesinin bozulmasının ana nedeni iç nakit akışı ile 

(tahsilâtlar), dış nakit akışı (ödemeler) arasındaki eş zamanlılık eksikliğinden 

                                                
3 AKMUT, Özdemir ve diğerleri, Girişimciler İçin İşletme Yönetimi,  Gazi Kitabevi, Ankara, 2003, s237 
4 PREMACHANDRA, I.M, “A Diffusion Approximation Model For Managing Cah İn Firms: An Alternatif 
Approach to The Miller-Orr Model”, European Journal of Operational Research, 2001, s.218 
5 KARACAER, Semra ve Gönenç, Halit, “Kobilerde Çalışma Sermayesi Yönetimi: Büyük Ölçekli 
İşletmelerde Karşılaştırmalı  Bir Anazliz ”, I. Orta Anadolu Kongresi, Nevşehir, Ekim, 2001, s.13 
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kaynaklanmaktadır.6 Nakit giriş ve çıkışlarının zamanında ve doğru olarak tahmin 

edilmesi sürekli ve etkin bir nakit yönetimi ile mümkündür. Nakit yönetimini etkin 

bir şekilde kullanan işletmelerde nakit giriş ve çıkışları dengede olacak ve 

karşılaşılabilecek olumsuzluklar en aza indirilecektir. 

Ayrıca ülkemizde yüksek enflasyona bağlı olarak alışılagelmiş nakit 

yönetimi uygulamaları, enflasyonun düşeşe geçmesiyle birlikle yeniden 

yapılandırma sürecine girmiş ve önemi bir kat daha artmıştır.7  

1.3. İşletmelerin Nakit Bulundurma Nedenleri 

 İşletmelerin ellerinde para tutması, paranın finansal yatırım araçlarına 

aktarılması yoluyla elde edilecek faiz kazancından vazgeçmesidir.8 İşletmeler bu 

kazançtan vazgeçerek varlıklarının bir bölümünü nakit olarak tutmak zorunda 

kalmaktadırlar. İşletmeleri bu zorunluluğa iten nedenler ise aşağıdaki gibi 

sıralanabilir. 

 1.3.1. Muamele İçin Nakit 

 İşletmelerin para giriş ve çıkışlarının eş zamanlı gerçekleşmemesi, işletmeleri 

elde para tutmaya iten bir nedendir. Muamele amacıyla nakit tutma, işletmelerin 

mal, hammadde, işgücü ve vergi ödemeleri gibi günlük faaliyetleri 

gerçekleştirebilmesi için nakit bulundurmasını ifade eder.9  

 İşletmelerin nakit eksikliği nedeniyle günlük ödemelerini 

gerçekleştirememesi personelin moralinin bozulması, tedarikçilerden mal ve 

hammadde temininde zorlanma, firmanın güvenirliliğinin azalması ve kredi 

kuruluşlarının mali durum hakkında olumsuz düşünmesi gibi bir takım sorunları 

beraberinde getirir. Bu olumsuzluklarla karşılaşmak istemeyen işletmeler ellerinde 

belirli düzeyde nakit bulundururlar.  

 1.3.2. İhtiyat İçin Nakit 

                                                
6 BADELL, M, ve diğerleri, “Modeling Joint Performance of Financial Budgets and Operative Plans in 
Supply Chains” Journal of Production Economics, 2005 
http://aiche.confex.com/aiche/2005/techprogram/P6301.HTM, Erişim Tarihi: 02.12.2005 
7 KARACABEY, Argun, Düşen Enflasyon Döneminde Yaşamak, Ankara Sanayi Odası Yayın No: 53, 
Ankara, Mart 2004, s. 60 
8 ESENEL, Ebru, İşletmelerde Nakit Yönetimi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1999, s. 14 
9 PAMUKÇU, Ali Bülent, Finans Yönetimi, Der Yayınları, İstanbul, 1999 s. 325 
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 İşletmeler beklenmedik olaylar karşısında hazırlıksız yakalanmamak içinde 

ellerinde nakit bulundurmak isterler. Bu beklenmedik olaylara yangın, su baskını ve 

çeşitli nedenlerle satışların durması örnek olarak verilebilir. Bunların dışında 

gelecek hakkında çeşitli belirsizliklerin olması işletmeleri ihtiyat amacıyla nakit 

bulundurmaya itebilir. 

 İhtiyat için tutulan paradan gelir elde etmekte mümkündür. Bu amaçla 

bulundurulan paralar, kolay paraya çevrilebilen hisse senedi gibi değerlere 

yatırılarak gelir elde edilebilir. Bu durum şüphesiz işletmenin içinde bulunduğu 

ekonomik şartlarla da ilgilidir. 

 İşletmelerin ihtiyatlı davranarak nakit bulundurması yukarıda saydığımız 

nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilecek durumlarda işletmeler için başvurulacak 

bir kaynak olacaktır. 

 1.3.3. Spekülasyon İçin Nakit 

 Spekülasyon amacıyla nakit, fiyatlardaki ani değişmelerden, faiz 

oranlarındaki ve menkul değerlerdeki dalgalanmalardan kazanç elde etmek için 

bulundurulan nakittir.10 

İşletme sahip ya da yöneticileri özellikle hisse senedi ve tahvil fiyatlarındaki 

ani faiz değişimlerinden kâr elde edebilmek için işletmelerde nakit bulundurmayı 

tercih edebilirler. Bunun dışında mal ya da hammaddelerin fiyatlarındaki 

değişmelerden faydalanabilmek için bulundurulan nakit spekülasyon için 

bulundurulan nakde örnek verilebilir.  

1.4. İşletmelerde Nakit Bulundurmanın Avantajları ve Dezavantajları 

Genel olarak yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle ellerinde para 

bulunduran işletmeler buna bağlı olarak çeşitli avantajları da elde ederler. 

İşletmelerin yeterli nakde sahip olması acil durumlarda nakit sıkıntısına bağlı olarak 

ortaya çıkan yüksek faizli borçlanma zorunluluğunu ortadan kaldırır.11 Buna ek 

                                                
10 ÖNAL, B. Yıldırım,  “Nakit Yönetimin İşleyişi Ve Önemi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Sayı 4, 1996 s. 94 
11 DİNÇER, Ömer ve Fidan, Yahya, İşletme Yönetimine Giriş, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1997,  s.227 



 7 

olarak işletmelerin ellerinde bulunduracakları nakdin işletmelere sağladığı 

avantajları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:12 

- Günlük faaliyetlerin gerektirdiği ödemeleri karşılamak, 

- Beklenen ödemeleri zamanında yapmak, 

- Peşin alışlarda uygulanan nakit iskontosundan yararlanmak, 

- Beklenmedik olaylar karşısında mali açıdan zor duruma düşmemek, 

- Bankalarla ve finans kuruluşlarıyla iyi ilişki kurarak, gerektiğinde 

kolaylıkla kredi temin edebilmek, 

- Ortaya çıkabilecek kârlı iş imkânlarını ve yatırım fırsatlarını değerlen 

değerlendirmek. 

Bu avantajlara ek olarak işletmeler ödemelerini zamanında yaptığında, 

piyasada söz konusu işletmeler hakkındaki düşüncelerin olumlu yönde olacağını 

unutmamak gerekir.  

İşletmeler, kasalarında yeterli düzeyde nakit bulundurmadıklarında ise bir 

takım olumsuzluklarla karşılaşabilirler. Nakit yetersizliğinin işletmeler açısından 

olumsuz etkilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:13 

- Kredi sağlama imkânları zorlaşabileceğinden, işletme ödemelerini peşin 

yapmak zorunda kalabilir. 

- Kredi verenler işletmenin ödeme güçlüklerini göz önüne alarak, artan 

riski karşılamak için faiz oranlarını arttırabilir. 

- Satıcılar kredili mal vermeyebilir. 

- Para ve sermaye piyasalarında elverişli şartlarda kaynak sağlama 

imkânsız hale gelebilir. 

- Borçların zamanında ödenmemesinden dolayı oluşan kayıplar artabilir, 

                                                
12 AYDIN, Nurhan ve diğerleri, Finansal Yönetim, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1465, 
Eskişehir, 2003, s. 137 
13 EROL, Mikail, “Nakit Kavramı Bağlamında Nakit Yönetimi ve Nakit Yönetiminde Nakit Akış Analizinin 
Yönetim Aracı Olarak Kullanılması”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 3 Sayı:10 Eylül, 2003 s. 
101 
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- Alacaklıların kanuni yollara başvurması sonucu işletmenin varlığı 

tehlikeye düşebilir. 

Yukarıda değindiğimiz gibi nakit tutmanın işletmelere sağlayacağı avantajlar 

olabileceği gibi nakit eksikliğinin getirdiği olumsuzluklarda olabilmektedir. 

Bunların dışında işletmelerde nakit bulundurmanın şüphesiz bir maliyeti 

vardır. İşletme yöneticileri hangi nedenle olursa olsun bulunduracakları nakit 

düzeyini belirlerken bunun maliyetini de hesaplamak zorundadır. Çünkü elde 

bulundurulacak olan nakit miktarı, işletme kârlılığı ve likiditesi ile doğrudan 

doğruya ilişkilidir.14 

İşletmelerde nakit bulundurmanın mutlaka bir fırsat maliyeti olacaktır. 

İşletmelerde bulundurulan nakit değerler işletmelere bir kazanç sağlamayacaktır. 

İşletmelerde nakit bulundurmanın en büyük maliyeti, nakit fazlasının kârlı yatırım 

alanlarında kullanılmamasından dolayı oluşan kayıplardır. Özellikle faiz oranlarının 

yüksek olduğu ve paranın değer kaybettiği zamanlarda nakit bulundurmak 

işletmeler için bir maliyet oluşturacaktır. 

İşletmelerde nakit değer bulundurmanın diğer maliyeti ise, faiz yükünün 

artmasıdır. Eğer işletmeler, nakit değerler bulundurmak yerine vadeli borçlarını 

öderse faiz yükünü azaltacak ve bu durum işletme karlılığını olumlu 

etkileyecektir.15  

İşletmelerin ellerinde nakit bulundurmaların diğer bir maliyeti ise finansman 

piyasalardan uzaklaşma riskidir. İşletmeler bulundurdukları nakitlerden dolayı 

bankalarla olan ilişkilerini azaltabilir. Bu durum ihtiyaç halinde para piyasalarından 

fon teminini güçleştirebilir.16 Bu maliyeti azaltabilmek için işletmeler sadece fon 

ihtiyacı olduğunda değil, ellerinde nakit bulundurdukları zamanda bankalarla iyi 

ilişkiler kurmalıdır. Ayrıca işletmelerde fazla nakit bulundurulduğunda, yolsuzluk, 

hırsızlık gibi olaylar yaşanabileceği gibi, deprem, sel gibi durumlarda da nakitleri 

değersiz hale gelebilir.  

                                                
14 Dinçer ve Fidan, a.g.e.,  s.235 
15 Aydın ve diğerleri, a.g.e.,  s. 138 
16 AKGÜÇ, Öztin, Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayım, İstanbul, 1998, s.233 
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1.5. İşletmelerde Nakit Bulundurma İhtiyacını Etkileyen Faktörler 

İşletmeler ellerinde bulunduracakları nakit tutarını belirlerken, nakit düzeyini 

etkileyen çeşitli faktörleri de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

İşletmelerde nakit tutma ihtiyacını etkileyen işletme içi ve işletme dışı çeşitli 

faktörler vardır. Bu faktörleri aşağıdaki gibi başlıklar halinde gösterebiliriz.  

1.5.1. Nakit Girişleri ve Çıkışları Arasındaki Zaman Uyumu 

Bir işletmede nakit dengesi, üretimden, satış tekniklerinden, işletme 

prosedürlerinden, satın almalar ve benzeri ödemelerden etkilenmektedir.17 

İşletmelerde nakit ihtiyacının belirlenmesinde nakit giriş ve çıkışları 

arasındaki zaman uyumu önemlidir. İşletmenin nakit giriş ve çıkışları arasında 

zaman uyumu nakit tutma ihtiyacını azaltıcı veya arttırıcı özelliğe sahiptir. 

İşletmenin nakit giriş ve çıkışları uyumlu ise nakit ihtiyacı az olacaktır. Zaman 

uyumu olmaması durumunda ise işletmenin nakit ihtiyacı artacaktır.18 

Nakit giriş ve çıkışları arasındaki zaman uyumu işletmenin faaliyet konusu 

ile de yakından ilişkilidir. Örneğin, alışları ve satışları mevsimlik dalgalanmalar 

gösteren işletmelerde nakit giriş ve çıkışları arsındaki uyum çok zor olacaktır. 

Dolayısıyla bu tür işletmeler daha fazla nakit bulundurma ihtiyacı hissederler. 

1.5.2. Firmaların Alım ve Satım Koşulları 

Firmaların alım ve satım koşulları da nakit ihtiyacını belirleyen 

faktörlerdendir. Satıcılardan kredili mal alışı gerçekleştiren bir işletme, satışlarını da 

büyük ölçüde peşin olarak gerçekleştiriyorsa nakde olan ihtiyacı azalacaktır. Tam 

tersi bir durumda ise işletmenin nakde olan ihtiyacı artacaktır.19 

1.5.3. Alacak Tahsil Süresi ve Stok Devir Süresi 

Alacak tahsil süresi ve stok devir süresinin kısa olması işletmelerin daha az 

nakit bulundurmasına olanak sağlamaktadır.20 Dolayısıyla alacakların paraya 

                                                
17 LAWRENCE Gitman, J.,Principles of Managerial Finance, Brief Addision Wesley Public, Ninth 
Edition, 2001, s.663 
18 Akgüç, a.g.e., s.235 
19 CEYLAN, Ali, İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001,  s.247 
20 Pamukçu, a.g.e., s. 326 
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çevrilebilme süresi arttıkça işletmenin nakit ihtiyacı da artacaktır. Bunun yanında 

işletmenin elinde fazla stok bulundurması stok maliyetlerine ek yük getireceğinden 

nakit ihtiyacı artacaktır. 

 

 

1.5.4. Firmaların Kredi Sağlama Kapasitesi 

İşletmeler olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olmak ve bu durumlarda mali 

yönden etkilenmemek için fazla nakit bulundurmak yerine, bankalarda 

kullanılmamış kredi bakiyeleri bulundurabilirler.21 Olağanüstü durumlarda nakit 

ihtiyaçlarını bankalardaki kredi olanaklarını kullanarak karşılayabilirler. Bu yüzden 

işletmeler bankalardan kredi sağlama kapasitesine sahip olduklarında kasalarında 

daha az nakit bulundurabilirler. 

1.5.5. Nakit Giriş ve Çıkışlarının Gerçekleşme Olasılığı 

İşletmelerin nakit girişlerinin gerçekleşme olasılığı düşük ise işletmeler daha 

fazla nakit bulundurma ihtiyacı hissedecektir. Tersi durumda ise nakit bulundurma 

ihtiyacı azalacaktır. Bunun yanında tahmin edilen nakit girişleri ile nakit çıkışlarının 

arasındaki sapmalar arttıkça aradaki nakit ihtiyacının karşılanabilmesi için 

işletmeler daha fazla nakit bulundurmak isteyeceklerdir.  

1.5.6. Endüstri Kolundaki Rekabet 

Özellikle günümüz koşullarında endüstrilerdeki rekabet son derece 

yoğundur. İşletmeler pazar paylarını kaybetmemek için çok çaba harcamaktadırlar. 

Bu rekabet koşullarında işletmeler pazar paylarında meydana gelecek azalmalara 

karşı belli miktarlarda nakit bulundurmayı tercih edebilirler. Ayrıca işletmeler bu 

durumlarda pazar paylarını tekrar arttırabilmek için kasalarında nakit 

bulundurabilirler.  

İşletmelerin bulunduracakları nakit tutarının belirlenmesinde yukarıda 

açıklanan etmenler dışında, firmaların borç yapısı, ödenmemiş sermaye miktarı ve 

firmanın piyasa güvenilirliği de etkilidir. Bunun yanında işletme yöneticileri tutucu 
                                                
21 Akgüç, a.g.e., s.235 
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bir davranış modeli sergilediklerinde daha fazla nakit bulundurmayı tercih 

etmektedirler.22 

İşletmeler kasalarında çeşitli nedenlerle nakit bulundurduklarında, atıl 

durumdaki bu likit fonlardan elle edebilecekleri olası gelirlerden yoksun 

kalmaktadırlar. Bu yüzden işletmeler ellerinde bulunduracakları nakit düzeyini 

belirlerken çok dikkatli davranmalıdırlar.  

Bunların dışında işletmelerde nakit düzeyi, firmanın ihtiyaç duyduğunda 

nasıl hızlı ve ucuz bir şekilde nakdi arttırabildiğine ve firma yöneticilerinin tam 

olarak ne zaman nakit ödeme gereksiniminin oluşacağını tahmin edebilmesine de 

bağlıdır.23 

1.6. İşletmelerde Bulundurulacak Optimum Nakit Tutarının 

Belirlenmesi 

İşletme sahip ya da yöneticileri, fazla nakit bulundurmanın avantajlarını ile 

fazla nakit bulundurmanın maliyetini göz önüne alarak, bulunduracakları optimum 

nakit tutarlarını belirlemelidirler.  

İşletmelerde bulundurulacak nakit tutarının belirlenmesinde uygulamada 

kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bu pratik yöntemler şunlardır:24 

- İşletmelerin en az onbeş günlük satış tutarına eşit miktarda para 

bulundurması 

- İşletmelerin, kısa süreli borçlarının belirli bir oranında para bulundurması 

- Bulundurulacak para miktarının, işletmenin belirli bir süredeki para çıkışı 

gerektiren giderlerini karşılayacak tutara eşit olması 

Yukarıda saydığımız pratik yöntemler optimum nakit düzeyinin 

belirlenmesinde yeterli olabileceği gibi işletme yöneticileri kendilerine göre 

yöntemler uygulayabilir. Bunların yanında özellikle gelişmiş ülkelerde yapılan 

çalışmalarda optimum nakit düzeyinin saptanmasında çok çeşitli modeller 

                                                
22 TÜRKO, R. Metin, Finansal Yönetim, Alfa Basım Yayım, Erzurum, 1999, s.251 
23 GALLAGHER J., Timoty ve Joseph D. Jr Andrew, Financial Management Principles and Practice, 
Prentice Hall, London, 1996, s. 430 
24 Akgüç, a.g.e., s. 241 
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geliştirilmiştir. Bu modellerin başlıcaları Baumol Modeli, Miller-Orr Modeli, 

Beranek Modeli’dir.  

 

 

1.6.1. Baumol Modeli 

 Firmaların kasalarında bulunduracakları optimum nakit tutarının 

saptanmasında kullanılan modellerden ilki Baumol Modeli’dir.  

Bu modelin en büyük özelliği sadece muamele için gerekli para talebini 

dikkate almasıdır. Baumol Modeli’nin amacı firmaların faaliyetlerini yürütebilmesi 

için her defa borç alacağı tutarı veya elinde bulunduracağı para miktarının optimum 

tutarını belirlemektir.25 Baumol Modeli çeşitli varsayımlara dayanmaktadır. Bu 

varsayımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;26 

- Nakit ödemeleri belirli bir dönem için devamlı ve düzenlidir. 

- Nakit girişleri dalgalanma göstermemektedir. 

- Likit fonların maliyeti sabit kalmaktadır. 

- İşletme yalnızca muamele nedeniyle para talep etmektedir. 

Bu varsayımlar altında nakit girişlerinin durumu Şekil 1’de görülmektedir. 

 

Şekil 1.1: Boumol Modelinde İşletmelerde Nakit Hareketleri  

   Nakit 

 

C 

 

C/2 

 
                                                
25 Akgüç, a.g.e., s. 243 
26 Ceylan, a.g.e., s. 248 
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          Zaman  

Kaynak : Bolak, a.g.e.,  s. 102 

Buna göre belirli bir dönem için işletmenin elinde bulunduracağı optimum 

nakit tutarı C / 2’dir. İşletmenin belirli bir dönem için elinde bulunduracağı likit 

fonların toplam maliyeti ise; 

TM = bT / C  + iC / 2  şeklinde yazılabilir. 

Burada: 

TM : Toplam maliyeti, 

b : Her para temin işleminin sabit maliyetini, 

T : Belirlenen dönem içinde yapılacak nakit ödemelerinin tahmini tutarını, 

i : Paranın alternatif maliyetini, 

C : Bir seferde temin edilmesi gereken optimum para miktarını 

göstermektedir.  

Formüle göre her defasında T / C defa para temin edilmesi gerekmekte ve 

ortalama olarak C / 2 miktarında para elde bulundurulmaktadır. Buradan hareketle 

optimum C; 

C =      2bT    ve optimum nakit tutarı C / 2’dir. 

              i 

Günlük hayatta işletmelerin nakit giriş ve çıkışları dalgalanmalar 

gösterdiğinden, nakit giriş ve çıkışlarında dalgalanma olmadığını varsayan Baumol 

Modeli günümüzde yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarabilir. 

1.6.2. Miller –Orr Modeli 

Optimum nakit tutarının saptanmasında kullanılan diğer bir modelde Miller – 

Orr Modeli’dir. Bu modelde işletmenin nakit giriş ve çıkışlarının düzenli olmayıp, 

nakit hareketlerini zaman içinde tesadüfü bir dağılım gösterdiği üzerinde 

durulmuştur. 27 

                                                
27 LO, Dercherng, “Cash Management By Nonprofit Organizations: Theory and Evidence”, Basılmamış 
Doktora Tezi, Nashville, Tennesse, 2004 s. 10 
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Bu modelde Baumol Modeli’nde olduğu gibi çeşitli varsayımlar altında 

incelenmektedir. Bu varsayımlar aşağıdaki gibidir:28 

- Günlük nakit akışları tesadüfidir ve tam olarak hesaplanamaz 

- Serbest menkul değer alış ve satışları aniden gerçekleşmektedir. 

- Mevsimler veya devirsel eğilimler göz önüne alınmamaktadır. 

- Serbest menkul değer alış ve satışının maliyeti, işlem büyüklüğüne 

bakılmaksızın sabit kabul edilmektedir. 

- Faiz oranları dönemsel olarak sabittir. 

Miller- Orr Modeli’nde nakit giriş ve çıkışları Şekil 2’de görülmektedir. 

 

Şekil 1.2: Miller-Orr Modelinde İşletmelerde Nakit Hareketleri 

Nakit Dengesi  

H        Üst Limit 

 

Z        Hedef Nakit Dengesi 

 

L        Alt Limit  

 

Zaman (Gün) 

    5    10       15         20               25      30 

Kaynak: Gallagher, a.g.e, s. 433 

Şekil 2’de görüldüğü gibi bu modelde üst limit, alt limit ve hedef nakit 

dengesi belirlenmektedir. Buna göre nakit bakiyesinin bir üst veya alt sınıra kadar 

serbestçe hareket etmesine izin verilir. Sınıra varıldığında, firma menkul kıymet 

satın alarak veya satarak nakit bakiyesinin geri dönüş noktasına ulaşmasını sağlar. 

Bu nokta, alt sınırdan üst sınıra olan mesafenin üçte biridir.29  

                                                
28 YÜKÇÜ, Süleyman ve diğerleri, Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği’ne Göre Finansal Yönetim, 
Vizyon Yayınları, İzmir, 1999, s. 629 
29 BREALEY, Richard A. ve diğerleri, Principles of Corporate Financa, Çeviren: Ünal Bozkurt ve 
diğerleri, Literatür Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul, 1997, s. 564 
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Burada hedef nakit dengesi = Z = (3Fδ / 4k)1/3 + L 

Üst kontrol sınırı = H = 3Z- 2L 

Burada; 

Z : Hedef nakit dengesini, 

F : Serbest menkul değer alım-satımındaki sabit giderleri, 

H : Üst kontrol sınırını,  

L = Alt kontrol sınırını, 

k : Günlük olarak elde nakit bulundurmanın fırsat maliyetini, 

δ : Net günlük nakit akımının varyansını göstermektedir.  

Miller-Orr Modeli’nin uygulanabilmesi için yukarıdaki açıklamalardan da 

anlaşılacağı gibi bir çok veriye ihtiyaç vardır. Bu verileri elde etmek bazen çok zor 

olabileceği gibi bazen de tahmin gerektirebilir. Baumol Modeli ile 

karşılaştırıldığında, bu modelin büyük ölçekli firmalarda önemli ölçüde başarı 

sağladığı saptanmıştır. ABD’de yapılan bir araştırmada Miller- Orr Modeli’nin bir 

firmada uygulanması sonucunda, firmanın günlük tutacağı nakit tutarında % 40 

oranında bir azalış olduğu tespit edilmiştir.30 

1.6.3. Beranek Modeli 

 Optimum nakit düzeyinin saptanmasında kullanılan yöntemlerden biride 

William Beranek tarafından geliştirilmiştir. Beranek Model’inde mevcut fonların ne 

kadarının elde tutulacağı ile menkul kıymetlere yapılacak olan yatırım tutarı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Baumol modelinden farklı olarak, beklenen nakit 

girişlerinin olasık dağılımı ve nakit yetersizliğinin işletmeye maliyetinin bilindiği 

varsayılmaktadır.31 

 Beranek modeli, firmanın nakit akışının olasılık dağılımını, nakit 

yetersizliğinin maliyetini, ve nakit tutmanın fırsat maliyetini içeren bir maliyet 

                                                
30 WESTON, J. Fred ve Thomas E. Copeland, Managerial Finance, The Dryden Press, 9. Baskı, Texas, 
1992, s. 402 
31 Ceylan, a.g.e, s. 252 
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fonksiyonu geliştirmekte ve firmanın her dönem başında bulundurması gereken 

optimum nakit mevcudunu vermektedir. Buna göre, menkul değerlere yapılacak bir 

birimlik yatırımın sağlayacağı ek net gelir, bir birimlik nakit yetersizliğinin yol 

açacağı maliyet artışına eşit oluncaya kadar, yöneticiler nakit mevcudunu, menkul 

kıymetlere yatırabilir.32 

Beranek Modeli’nde nakit giriş ve çıkış hareketleri Şekil 3’de görülmektedir.  

 

Şekil 1.3: Beranek Modelinde İşletmelerde Nakit Hareketleri  

   Nakit 

 

C 

 

C/2 

 

          Zaman  

Kaynak : Bolak s. 105 

 

1.7. İşletme1erde Finansal Planlama 

Özelikle büyük ölçekli işletmelerde doğru kararlar alabilmek ve 

uygulayabilmek için işletmenin her alanında planlamalar yapılarak, alınan kararların 

sürekli ve etkin bir biçimde kontrolü yapılmalıdır. Günümüzün karmaşık iş 

hayatında planlama risk ve belirsizliği en alt seviyeye düşürmede etkili bir araçtır. 

Genel olarak planlama, geleceğin değerlendirilmesi ve duruma göre gerekli 

önlemlerin alınmasıdır.33 Diğer bir deyişle planlama, ne yapılacağının önceden 

kararlaştırılmasıdır. İşletmelerin planlama sürecinde belki de en önemli parça 

finansal açıdan yapılacak olan planlamadır. Finansal planlamada karşılaşılabilecek 
                                                
32 Akgüç, a.g.e., s. 248 
33 ŞİMŞEK, M. Şerif,  Yönetim ve Organizasyon, Damla Ofset Matbaacılık, Konya, 1998, s. 121 



 17 

olumsuzluklar işletmelerin diğer alanlarında yapılmış olan planlamaları da 

etkileyecektir. 

Finansal planlama, işletmelerde tahmin edilen fon ihtiyacının karşılanması 

için uygun olarak hazırlanan düzenlemeler bütünüdür.34 Gelecekte nakit giriş ve 

çıkışlarının hesaplanması finansal planlama ile mümkündür. Finans yöneticilerinin 

en önemli görevlerinden birisi işletmenin finansal açıdan optimal nakit düzeyine 

ulaşabilmesi için etkin bir planlamayı uygulamaya geçirmektir. 

İşletmelerde finansal planlama yapılırken;35 

• İşletmenin uzun dönemli amaç ve hedefleri 

• İşletmenin mevcut finansal  yapısı 

• Üretilen mamullerin özellikleri   

• Üretilen ürünlerin pazarlanabilirliği 

• İşletmenin pazarlık gücü vb.  içsel unsurlar  

• Genel ekonomik durum  

• İşkolundaki rekabet 

• Vergi uygulamaları 

• Kredi kaynakları 

• Bireysel ve kurumsal yatırımcı davranışları 

• Talepteki olası değişmeler 

• Satıcıların durumu göz önünde bulundurulmalıdır. 

1.7.1. Nakit Planlaması 

 Bir işletmenin finansal açıdan karşılaşabileceği en kötü durumlardan biri 

nakdinin tükenmesidir. Bu gibi durumlarda işletmeler ödemeleri zamanında 

                                                
34 Aydın ve diğerleri, a.g.e., s.87 

35
 ERKAN, Mehmet, “Finansal Planlama  Başabaş Noktası Analizi  Finansal  Denetim” 

http://www2.aku.edu.tr/~mehmeterkan/sayfalar/256,1, Erişim Tarihi : 22.11.2005 
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yapamayacak ve güç duruma düşecektir. Hatta nakit yetersizliğinin sürekli devam 

etmesi işletmeleri iflasa kadar götürebilmektedir. İşletmenin yeterli düzeyde nakde 

sahip olmasını sağlama sorumluluğuna sahip yöneticiler firmayı güç durumda 

bırakmamak için nakit gereksinimlerini planlamalıdır. Dolayısıyla nakit planlaması, 

finansal planlama içerisinde büyük önem sahiptir. 

Gelecekteki finansman ihtiyacının belirlenmesindeki temel amaçlar 

şunlardır:36 

- Planlama sürecinde işletmenin gelirlerinin ve giderlerinin planlanması 

- Planlanan satış düzeyini belirleyecek dönen ve duran varlık yatırımlarının 

belirlenmesi 

- İşletmenin finansman ihtiyacının belirlenmesi 

Bir işletmede vergi, faiz, borç ve günlük ödemelerin yapılabilmesi belli 

düzeyde nakit bulundurulması gerekmektedir. Bunun yanında faiz, alacak tahsili, 

satış hasılatı gibi kalemlerden de tahsilatları olacaktır. Nakit giriş ve çıkışlarının 

düzensiz olduğu günümüz koşullarında işletmeler başarılı bir nakit planlaması 

yapmak zorundadırlar. Bunun yanında kısa ve uzun vadeli faaliyetleri yerine 

getirebilmek için işletmeler zamanında, uygun maliyetli ve yeterli nakit 

bulundurmalıdırlar.  

İşletmeler gelecekteki fon ihtiyaçlarını belirlerken bazı tekniklerden 

yararlanırlar. Bu tekniklerden bazıları kısa süreli finansman ihtiyacını belirlemeye, 

bazıları da orta ve uzun süreli fon ihtiyacını belirlemeye yöneliktir. Fon ihtiyacının 

belirlenmesinde proforma bilanço, proforma nakit akım tablosu ve nakit bütçesi gibi 

çeşitli araçlardan yararlanılır.  

1.7.2. İşletmelerde Orta ve Uzun Vadeli Finansman Planlaması 

. Finansal tahminlerin süresi uzadıkça gerçekleşme olasılığı da azalmaktadır. 

Bu koşul özellikle enflasyonun yüksek olduğu durumlarda daha fazla 

hissedilmektedir. İşletmeler finansal planlarını ülkedeki ekonomik koşulları, 

firmalarının faaliyet alanlarını, firma büyüklüğünü ve benzeri durumları göz önüne 

                                                
36 Yükçü, a.g.e., s. 459 
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bulundurarak yaparlar. Bu planların bir kısmı kısa süreli planlar olup daha çok nakit 

düzeyinin belirlenmesi ile ilgilidir.  

İşletmelerin gelecekle ilgili beklentilerinin uzun veya kısa süreli olması 

kullanılacak teknikleri de farklılaştıracaktır. Kısa süreli planlamada bütçelerden 

yararlanılırken, orta ve uzun vadeli planlamalarda işletmeler genellikle proforma 

tablolardan faydalanmaktadırlar. Proforma tablolar işletmenin sermaye bütçelemesi 

ve sermaye yapısının seçimi kararlarında kullanılabilmektedir. 

1.7.2.1. İşletmelerde Uzun Vadeli Finansman Planlaması 

İşletmelerin uzun vadeli finansman gereksinimlerinin tahmininde 

kullandıkları başlıca üç yöntem kullanılmaktadır. Bunlar; proforma bilanço, 

proforma gelir tablosu ve proforma fon akım tablosudur.  

1.7.2.1.1. Proforma Tablolar 

İşletmelerin uzun vadeli finansman finansman ihtiyacının belirlenmesinde 

kullanılan tekniklerden ilki proforma bilançodur. Proforma bilanço, kısa vadeli 

finansman ihtiyacının belirlenmesinde kullanılan nakit bütçelerinden daha 

kapsamlıdır. Proforma bilanço ile aktif ve pasif kalemlerin gelecekteki bir tarihte 

hacimlerinin ne olacağı tahmin edilmekte iken nakit bütçeleriyle, işletmenin 

gelecekteki bir tarihte nakit giriş ve çıkışları tahmin edilmektedir.37 Dolayısıyla 

proforma bilanço ile işletmede alınan kararların gelecekte işletmenin aktif ve 

pasifleri üzerindeki etkileri tahmin edilmeye çalışılır.  

Proforma bilanço yönteminde aktif ve pasif kalemlerin hacimleri belirlenir ve 

bu kalemler arasındaki olumlu yada olumsuz farklar ortaya çıkarılmaya çalışılır.  

Proforma bilanço hazırlanırken genellikle aşağıdaki gibi bir takım aşamalar 

takip edilir:38 

1- Planlanan satış hacmine ulaşabilmesi için dönen ve duran 

varlıklara yapılacak yatırım tutarının belirlenmesi, 

2- Kendiliğinden oluşacak finansman kaynaklarının tahmin edilmesi, 

                                                
37 Ceylan, a.g.e., s. 73 
38 Ceylan  a.g.e., s. 74 
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3- Öz sermaye tutarının belirlenmesi, 

4- Aktif  ve pasif tutarların dengelenmesi. 

Yukarıda sayılan aşamalardan geçilerek hazırlanan proforma bilançoda aktif 

tutarlar, pasif tutarlardan fazla ise finansman açığı ortaya çıkacaktır. Bu durumda 

finansman açığının hangi yollarla karşılanacağı araştırmalıdır.  

Uzun vadeli finansman ihtiyacının belirlenmesinde kullanılan diğer bir 

teknikte proforma gelir tablosudur. Proforma gelir tablosu, proforma bilanço ile 

birlikte belirli varsayımlar altında işletmelerde finansal planlama aracı olarak 

kullanılmaktadır. 

İşletmelerin faaliyetlerinde önemli değişiklikler olmayacağı tahmin 

ediliyorsa, proforma gelir tablosu genellikle, geçmişte gerçekleşen masrafların ve 

satışların belli oranda gelecekte de devam edeceği kabul edilerek 

hazırlanmaktadır.39  

İşletmelerin uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını belirlerken kullandıkları 

diğer bir tablo ise proforma fon akım tablosudur. Proforma fon akım tablosu, 

firmanın gelecek dönemlerde sağlayacağı tahmin edilen kaynaklar ile bu 

kaynakların olası kullanım yerlerini gösteren bir tablodur.40 

İşletmelerde etkin bir proforma nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için 

aşağıdaki bilgilere ihtiyaç vardır: 

- Proforma gelir tablosu 

- Proforma bilanço 

- Firmanın kâr dağıtım politikası 

- Firmanın kredi sözleşmeleri 

İşletmelerin düzenleyecekleri proforma tablolar gelecekte neyin olacağının 

tahminidir. Dolayısıyla bire bir tutması imkansızdır. Bu tablolar düzenlenirken 

dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bilimsel araçlardan yararlanmaktır. 

                                                
39 KOLB, Robet W, Rodriguez, Ricardo J, Finansal Yönetim, Çev: Karacan Ali İhsan, Sermaye Piyası 
Kurulu Yayın No: 35, Ankara, 1996, S. 48 
40 Akgüç, a.g.e., s. 181 
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Proforma tabloları düzenleyen yöneticilerin yetenekleri de, bu tablolara etki 

edecektir. 

  

1.7.2.2. İşletmelerde Kısa Vadeli Finansman Planlaması 

Proforma tablolar yardımı ile dönem sonunda işletmelerin fon ihtiyacının 

veya fazlasının olup olmadığına karar verilebilir. Fakat nakit giriş ve çıkışlarının 

dönem içinde hangi zamanlarda ve hangi tutarda olacağını belirleyebilmek için daha 

kısa süreli sonuçlar verebilecek planlamaya ihtiyaç vardır. İşletmeler dönem 

içerisinde birçok hesap kaleminden kaynaklar elde edebilir veya birçok hesap 

kaleminden ödemeler gerçekleştirebilir. Bu nakit giriş ve çıkışlarının ise hangi 

tutarda ve zamanda olacağının işletme yöneticileri tarafından bilinmesi gerekir. 

İşletmelerde tek düzen hesap planı çerçevesinde muhtemel nakit girişleri ve 

çıkışları Tablo 1 ve Tablo 2’deki gibi listelenebilir. 

Tablo 1 ve Tablo 2’de görüleceği üzere bir işletme birçok kalemden nakit 

girişi ve çıkışı gerçekleşebilir. Bu tablolardaki kalemler işletmelerin ölçeğine göre 

azaltılıp, çoğaltılabilir. İşletmelerin bu hesap gruplarından elde edecekleri nakit 

girişleri ile nakit çıkışlarını hesaplayabilmeleri için kullandıkları en yaygın araç 

nakit bütçeleridir. 
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Tablo 1.1: Tek Düzen Hesap Planına Göre Muhtemel Nakit Girişleri 

100 KASA NAKİT GİRİŞLERİ 

101 ALINAN ÇEKLERDEN TAHSİLAT 

102 BANKALARDAN TAHSİLAT 

110 HİSSE  SENEDİ SATIŞLARINDAN TAHSİLAT 

111 ÖZEL KESİM TEHSİL SENET VE BONOLARDAN TAHSİLAT 

120 ALICILARDAN TAHSİLAT 

121 ALACAK SENETLERİNDEN TAHSİLAT 

126 DEPOZİTO VE TEMİNATLARDAN TAHSİLAT 

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT 

131 ORTAKLARDAN TAHSİLAT 

132  İŞTİRAKLERDEN TAHSİLAT 

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TAHSİLAT 

135 PERSONELDEN TAHSİLAT 

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT 

138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLARDAN TAHSİLAT 

240 BAĞLI MENKUL KIYMET SATIŞ NAKİT GİRİŞLERİ 

242 İŞTİRAKLER SATIŞ NAKİT GİRİŞLERİ 

245 BAĞLI ORTAKLIKLAR SATIŞ NAKİT GİRİŞLERİ 

248 DİĞER MALİ DURAN VARLIK SATIŞ NAKİT GİRİŞLERİ 

250 ARAZİ VE ARSALAR SATIM NAKİT GİRİŞLERİ 

251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ SATIŞ NAKİT GİRİŞLERİ 

252 BİNALAR SATIŞ NAKİT GİRİŞLERİ 

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR SATIŞ NAKİT GİRİŞLERİ 

254 TAŞITLAR SATIŞ NAKİT GİRİŞLERİ 

255 DEMİRBAŞLAR SATIŞ NAKİT GİRİŞLERİ 

256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ NAKİT GİRİŞLERİ 

258 YAPILAMKTA OLAN YATIRIMLAR SATIŞ NAKİT GİRİŞLERİ 

260 HAKLAR SATIŞ NAKİT GİRİŞLERİ 

261 ŞEREFİYE  SATIŞ NAKİT GİRİŞLERİ 

340 ALINACAK SİPARİŞ AVANSI TAHSİLATI 

349 ALINACAK DİĞER AVANSLAR TAHSİLATI 

350 ALINACAK YILLARA YAYGIN İNŞAAT HAKEDİŞ TAHSİLATI 

380 GELECEK AYLARA AİT GELİR TAHSİLATI 

600  YURTİÇİ SATIŞLAR 

602 DİĞER SATIŞLAR 

640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 

641 BAĞLI ORTAKLIK TEMETTÜ GELİRİ TAHSİLATI 

642 FAİZ GELİRİ TAHSİLATI 

643 KOMİSYON GELİRİ TAHSİLATI 

Kaynak: YÜKÇÜ, Süleyman ve İçerli, M.Yılmaz, “Etkili Bir Yönetim Aracı Olarak Dinamik NAKİT 
Bütçesi Önerisi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:3, Sayı:9, 2003, s. 3 
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Tablo 1.2: Tek Düzen Hesap Planına Göre Muhtemel Nakit Çıkışları 

100 KASA NAKİT ÇIKIŞI 

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİNDEN ÖDEME 

108 DİĞER HARCAMALAR 

111 MENKUL KIYMET ALIMI 

195 ÖDENECEK İŞ AVANSLARI 

196 ÖDENECEK PERSONEL AVANSLARI 

240 BAĞLI MENKUL KIYMET ALIŞ ÖDEMELRİ 

242 İŞTİRAKLER ALIMI NAKİT ÖDEMELERİ 

245 BAĞLI ORTAKLIK ALIMI NAKİT ÖDEMESİ 

248 DİĞER MALİ DURAN VARLIK ALIM ÖDEMESİ 

250 ARAZİ VE ARSA ALIM NAKİT ÖDEMESİ 

251  YER ALRTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ ALIŞ NAKİT ÇIKIŞI 

252 BİNALAR ALIŞ NAKİT ÇIKIŞI 

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR NAKİT ÇIKIŞI 

254 TAŞIATLAR ALIŞ NAKİT ÇIKIŞI 

255 DEMİRBAŞLAR ALIŞ NAKİT ÇIKIŞI 

256  DİĞER MADDİ DURAN VARLIK ALIŞ NAKİT ÇIKIŞI 

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR ALIŞ NAKİT ÇIKIŞI 

259 VERİLECEK AVANSLAR 

260 HAKLAR ALIM ÖDEMESİ 

261 ŞEREFİYE ALIM ÖDEMESİ 

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERİ ÖDEMESİ 

263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERİ ÖDEMESİ 

264 ÖZEL MALİYET ALIMI ÖDEMESİ 

267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ÖDEMESİ 

269 VERİLECEK AVANSLAR 

271 ARAMA GİDERLERİ ÖDEMESİ 

272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME ÖDEMESİ 

277 DİĞER ÖZEL TÜKETİME TABİ VARLIKLAR ÖDEMESİ 

279 VERİLECEK AVANSLAR 

300 BANKA KREDİLERİ ÖDEMESİ 

303 UZUN VADELİ KREDİ ANAPARA TAKSİT VE FAİZ ÖDEMESİ 

304 THVİL ANPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZ ÖDEMESİ 

305 ÇIKARILMIŞ BONO VE SENETLER GERİ ÖDEMESİ 

306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMET GERİ ÖDEMESİ 

307 DİĞER MALİ BORÇLAR ÖDEMESİ 

320 SATICILARA ÖDEME 

321 BORÇ SENETLERİ ÖDEMESİ 

326 DEPOZİTO VE TEMİNAT ÖDEMESİ 

329 DİĞER TİCARİ BORÇLARIN ÖDEMESİ 

331 ORTAKLARA ÖDEME 

332 İŞTİRAKLERE ÖDEME 

333 BAĞLI ORTAKLARA ÖDEME 
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335 PERSONELE BORÇLAR 

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLARA ÖDEME 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 

368 VADESİ GELMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ÖDEMESİ 

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 

372 KIDEM TAZMİANTI ÖDEMELERİ 

630 AR-GE ÖDEMELERİ 

632 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ  

653 KOMİSYON GİDERLERİ 

660 KISA VADELİ BORÇ GİDERLERİ ÖDEMESİ 

Kaynak: Yükçü ve İçerli, a.g.m., s. 4 

1.7.2.2.1. Nakit Bütçesi 

İşletmelerde bütçeleme, toplam planlama etkinliklerinin en önemli 

parçalarından biridir.41 Nakit bütçesi, gelecek dönemde işletmenin kısa dönem nakit 

akışlarındaki fazlalıkları ve eksiklikleri ayrıntılı olarak gösterir.42 Nakit bütçesi ile 

planlanan dönemdeki nakit girişleri ve nakit çıkışlarının planlaması yapılır. İşletme 

yöneticileri hangi dönemlerde ve miktarda nakit ihtiyacı olacağını ve nakitlerin 

hangi kaynaklardan sağlanacağını iyi tespit etmelidirler. Çünkü ihtiyaçtan az nakit 

olursa, işletme zor durumda kalabilir.  

Nakit bütçeleri günlük, haftalık, aylık, üçer aylık veya altı aylık süreleri 

kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Ancak nakit bütçelerinden yeterince 

yararlanabilmek için daha kısa aralıklarla düzenlenmesi gerekir.  

Nakit bütçeleri düzenlenirken genel olarak aşağıda sayılan amaçlar 

hedeflenir;43 

• İşletmelerin nakit ihtiyaçlarını zamanında belirlemek, 

• Nakit fazlalıklarını önceden belirlemek ve kısa süreli yatırımlara 

yönlendirmek, 

• Elde yeterli nakit bulundurarak, nakit iskontolarından faydalanmak, 

                                                
41 Büker ve diğerleri, a.g.e,  s. 85 
42 ÜSTÜN, Rıfat, İmalat İşletmelerinde Çözümlü Yönetim Muhasebesi Problemleri, Bilim Teknik 
Yayınevi, Eskişehir, 1993, s. 38 
43 Erkan, a.g.m, s.16 
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• Borçların, tahvillerin vadesinde, herhangi bir gecikme olmaksızın 

ödenmesinin sağlamak gibi amaçlarla düzenlenir. 

• Hammadde fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalardan korunarak, 

üretimde istikrarı sağlamak  

Nakit yönetimi, nakit bütçesi dönemi boyunca nakit çıkışlarını 

karşılayabilmek için işlem amacı ile elde bulundurulan fonlar ile ihtiyat amacıyla 

bulundurulan fonların yönetimini da kapsar.44  Bu sebeple, nakit bütçesi, finansal 

planlama ve firmanın finansal faaliyetleri açısından büyük öneme sahiptir.45  

Finansal planlama açısından büyük öneme sahip nakit bütçeleri sadece büyük 

ölçekli işletmeler tarafından değil aynı zamanda KOBİ’lerde de kullanılan önemli 

bir araçtır.46 

Buraya kadar işletmelerin genel olarak nakit yönetimi üzerinde durulmuştur. 

Bundan sonraki bölümde işletmelerin ödemelerde ve tahsilatlarda 

uygulayabilecekleri nakit yönetimi stratejileri ayrıntılı olarak anlatılmaya 

çalışılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 DOĞUKANLI, Hatice ve Vural, Gamze, “Çok Uluslu Şirketlerde Çalışma Sermayesi Yönetimine Uluslar 
Arası Bakış”, Active Finans, Temmuz-Ağustos, 2004, s. 3 
45 OKKA, Osman, Finansal Yönetime Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005, s.143 
46 ARSLAN, Özgür, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Bazı Finansal Yönetim 
Uygulamaları”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2003, s. 133 
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İKİNCİ BÖLÜM 

NAKİT YÖNETİM STRATEJİLERİ VE KÂRLILIK 

İşletme yönetiminin ana görevi, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi 

için gerekli faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulanması ve 

kontrol edilmesinden oluşan süreci yönetmektir. Bu sürecin başlangıcı olarak kabul 

edilen planlamanın eksik veya yanlış yapılması, süreç içerisindeki diğer faaliyetleri 

de olumsuz etkileyebilmektedir.  

Bugünden, gelecekte nereye ulaşılmak ve nelerin gerçekleştirilmek 

istendiğinin kararlaştırılması olarak tanımlanan plan, planlama süreci içerisinde 

ortaya çıkan bir sonuçtur.47 Planlama sürecinde herhangi bir konuda neyin, ne 

zaman, kim tarafından ve nasıl yapılacağını belirleyen çeşitli planlar ortaya çıkarılır. 

Bu planlar çerçevesinde işletmenin her aşamasında örgütleme ve koordinasyon 

faaliyetleri gerçekleştirilir. 

Genel olarak işletme hedefleri doğrultusunda yapılan ana planlar altında 

işletmenin alt departmanları içinde çeşitli planlar oluşturulur. Örneğin karı sürekli 

arttırmak için oluşturulacak planlar ana planlamanın bir çıktısı iken, karı 

arttırabilmek için uygulanacak nakit planlaması muhasebe ve finansman departmanı 

tarafından oluşturulan alt planlar arasında yer almaktadır. İşletmelerin her 

departmanında olduğu gibi finans departmanında da uygulamaya koyduğu planlar 

ile bu planların gerçekleşebilmesi için geliştirilen çeşitli stratejiler mevcuttur. Plan 

ile strateji birbirinden farklı kavramlardır. Günümüzde işletmelerin temel 

sorunlarında biri strateji oluşturma ile plan arasındaki ayrımı yapamamasından 

kaynaklanmaktadır.48 

Tüm dünyada artan rekabet karşısında sadece özel sektörler değil, kamu ve 

kâr amacı gütmeyen tüm organizasyonlar stratejik düşünmeye, stratejik planlamaya 

ve stratejiler geliştirmeye eskisinden daha fazla önem vermeye başlamışlardır.49 

                                                
47 KOÇEL, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 9. Baskı, Beta Baım Yayım, İstanbul, 2003, s.123 
48 KIRIM, Arman, Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1998, s. 97 
49 AKTAN, Coşkun Can, Değişim Çağında Yönetim, Sistem Yayıncılık, İstanbul,2003, s.67 



 27 

Bu bölümde işletmelerin  finansal planları çerçevesinde uygulayabilecekleri 

nakit yönetim stratejilerinin neler olduğu ve bu stratejilerinin işletme kârlılığı 

üzerine etkileri açıklanmaya çalışılacaktır. 

2.1.İşletmelerde Strateji  

Strateji, bir işletmenin uzun dönemli amaçlarını belirleyen ve bu amaçlara 

ulaşmak için eylem rotasının benimsetilerek gerekli kaynakların tahsis edilmesi 

olarak tanımlamaktadır. 50  Yönetim literatüründe strateji; işletmenin çevresi ile 

arasındaki ilişkileri düzenleme ve rakiplerine üstünlük sağlayabilmek amacıyla 

kaynaklarını harekete geçirme anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, strateji, işletme 

ile çevresi arasındaki ilişkileri analiz ederek işletmenin yönünün ve amaçlarının 

belirlenmesi, bunları gerçekleştirecek faaliyetlerin tespiti ve örgütün yeniden 

düzenlenerek gerekli kaynakların tahsis edilmesi biçiminde tanımlanmaktadır51.  Bu 

tanımlardan anlaşılacağı gibi stratejiye hangi boyuttan bakılacağı önemlidir.  

İşletmelerin kuruluş amaçları genelde, işletmenin devamlılığını sağlamak, 

kâr elde etmek ve topluma faydalı olabilmektir. Bu amaçlar çerçevesinde işletme 

yöneticileri gerekli planlamaları yaparak uygulama alanına geçiririler. Günümüzde 

işletme yöneticileri tarafından yapılan planlamalar kendi başlarına yeterli 

olmamaktadır. Çünkü farklı veya benzer planlarla yola çıkmış rakip işletmeler 

vardır. işletmeler devamlılıkları sağlamak ve kâr elde edebilmek için rakipleriyle de 

rekabet ederek rekabet üstünlüğünü ele geçirmek zorundadır. Stratejinin önemi bu 

aşamada bir kat daha artmaktadır. İşletmeler geliştirecekleri ve uygulayacakları 

stratejilerle aynı zaman da rekabet üstünlüğünü de ele geçirebilirler.  

Stratejinin amaçlarından biride hedef pazara tutarlı ve diğerlerinden farklı bir 

değer önerisi sunmaktır. 52 Dolayısıyla stratejiler rekabet üstünlüğünü ele geçirmede 

önemli bir araçtır. 

 

 

                                                
50 CHANDLER, A. D., Strategy and Structure:Chapters in the History of the Industrial Enterprise, 
Cambridge: M.I.T. Press., 1962, s.11 
51 DİNÇER, Ömer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İz Yayıncılık, İstanbul, 1994, ss.4-7 
52 KOTLER, Philip, Marketing Insights From A to Z, John Wiley& Sons Inc., USA, 2003, s.171 
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2.2.Fonksiyonel Stratejiler 

Stratejiler, işletme yönetiminin en üst kademesinden en alt kademesine kadar 

çeşitli düzeylerde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Tüm işletmeyi ilgilendiren 

ortak stratejiler olabileceği gibi alt departmanların aynı amaç çerçevesinde 

birbirinden farklı geliştirdikleri stratejilerde olabilir. Örneğin bir işletmede rekabet 

üstünlüğünü sağlamak ve karı arttırabilmek için yapılan çalışmalarda üretim, 

pazarlama, finans, insan kaynakları gibi bölümler tarafından farklı stratejiler 

geliştirilebilir.  

Bu stratejilerin bir arada uygulanabilmesi için etkin bir stratejik yönetim 

yapısının oluşturulması gerekmektedir. Stratejik yönetim, işletmelerin hedeflerine 

ulaşmasını sağlayacak fonksiyonel kararların açık olarak ortaya konması ve 

değerlendirilmesidir. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere stratejik yönetim, işletmelerin 

yönetim, pazarlama, finansman, insan kaynakları, tedarik ve ar-ge gibi çeşitli 

fonksiyonları üzerinde yoğunlaşmaktadır.53 

Fonksiyonel veya bölümsel stratejiler olarak adlandırılan bu stratejiler şekil 

2.1’deki gibi gösterilebilir. 

 

Şekil 2.1: Fonksiyonel Stratejiler 

Fonksiyonel Stratejiler 

 

 

Pazarlama, Satış            Üretim ve               Tedarik ve          İnsan Kaynakları        Teknoloji Geliştirme           Finansman ve 

     ve Servis    Operasyon  Lojistik              Yönetimi   Ar-Ge    Muhasebe

 Faaliyetleri İle            Faaliyetleri İle          Faaliyetleri İle        Faaliyetleri İle            Faaliyetleri İle  Faaliyetleri İle 

İlgili Stratejiler          İlgili Stratejiler         İlgili Stratejiler     İlgili Stratejiler               İlgili Stratejiler               İlgili Stratejiler 

 

Kaynak: ÜLGEN, Hayri ve Mirze, S. Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları 

No: 113, 2003, s.299 

                                                
53 YÜZBAŞIOĞLU, Nedim, “İşletmelerde Stratejik Yönetim ve Planlama Açısından Stratejik Maliyet 
Yönetimi ve Enstrümanları”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 12, 2004, s. 389 
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Şekil 2.1’de görüldüğü fonksiyonel stratejiler çeşitli bölümlere ayrılmaktadır. 

Her bölümde ana strateji altında alt stratejiler oluşturularak belirlenen amaçlara 

ulaşılmak istenir.  

2.2.1. Pazarlama Satış ve Servis Faaliyetleri ile İlgili Stratejiler 

Pazarlama ve satış faaliyetleri genel olarak ürün, fiyat, tutundurma ve 

dağıtım bileşenlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla pazarlama faaliyetleri sadece 

ürünün tanıtımıyla değil birçok bileşeni barındıran geniş bir sürece sahiptir. Bu 

süreç mal ve hizmet üretiminin gerçekleşmesinden başlamaktadır. 

Birçok firmanın aynı sektörlerde  mal ve hizmet sunması  tüketicilerin birden 

fazla seçenek ile karşı karşıya kalmaları anlamına gelmektedir. Bu durum 

işletmelerin müşterilerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalmalarına neden 

olmaktadır. İşletmeler müşterilerini  kaybetmemek, yeni müşteriler kazanmak, 

satışlarını korumak ve arttırmak için rutin pazarlama faaliyetleri dışında bir takım 

yenilikler yapmak zorunda kalmıştır. Bu zorunluluk karşısında işletmeler, 

rakiplerinden farklı olanı yapma çabası içerisine girmişler ve çeşitli stratejiler 

geliştirmeye başlamışlardır.  

Pazarlama stratejileri adı verilen bu stratejiler hiç şüphesiz satışları arttırıcı 

özelliklere sahip olmalıdır. Bu ana amaç doğrultusunda tüm pazarlama bileşenleri 

için farklı stratejiler geliştirilebilir. Örneğin, yeni ürün geliştirebilmek için bir 

strateji oluşturulabileceği gibi, yeni ürünün fiyatlandırılmasında ve 

tutundurulmasında farklı stratejiler uygulayabilir. 

Genel olarak pazarlama stratejileri mal veya hizmete en uygun, müşteriye 

avantaj sağlayacak ve müşteriyi markaya çekmede   satışları  en fazla artıracak 

şekilde oluşturulmalıdır.54 Dolayısıyla uygulanacak stratejiler kısa ve uzun vadede 

işletme karlılığını arttırıcı yönde olmalıdır. 

 

 

 

                                                
54 http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=553, Erişim Tarihi: 09.02.2006 
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2.2.2. Üretim ve Operasyon Faaliyetleri ile İlgili Stratejiler 

Fonksiyonel stratejiler arasında en önemli alt başlıklardan biride üretim ve 

operasyon faaliyetleri ile ilgili stratejilerdir. Çünkü üretim stratejileri işletmenin 

genel stratejisi ile uyumlu olmalıdır. 

Genel anlamda işletme stratejisi; işletmenin rekabetçi üstünlük stratejisini 

destekleyecek kaynakların, büyüme yönünün, üretilecek mamul ve hizmetlerin 

belirlenmesi gibi konuları kapsamaktadır.55 Üretim stratejisi de, bir bütün olarak 

işletme stratejileri ve amaçları ile bütünleştirilmiş üretim yeteneklerinin 

geliştirilmesinde güçlü bir silah olarak üretimin etkin kullanımı ile ilgilidir.  

Üretim stratejisi kavramının temelleri Skinner’ın makalesine dayanmaktadır. 

Skinner üretim stratejisini, “üretim fonksiyonunun rekabetçi üstünlük sağlamak için 

bir takım rekabetçi unsurları kullanması” olarak tanımlamıştır. 56 Bu süreç içerisinde 

günümüze değin üretim stratejisi için farklı kavramsal tanımlar yapılmıştır. Genel 

olarak üretim stratejisi; sürdürülebilir rekabetçi üstünlük sağlamak için, işletmenin 

sahip olduğu üretim yetenekleri ve kaynaklarını, genel işletme stratejisi ile aynı 

doğrultuda ve teknoloji bazlı kullanarak etkin ve verimli bir üretim süreci 

sağlamaya yönelik strateji şeklinde ifade edilebilir.  

Üretim stratejisinin amacı, farklı pazarlarda işletmeye siparişler kazandıracak 

kriterleri belirlemek ve daha sonra rakiplerden daha iyi biçimde bunları 

gerçekleştirmektir. Bu noktada rekabet üstünlüğü sağlayan bir üretim sisteminin 

işletmede tahsis edilmesi gerekmektedir.  

Üretim faaliyetleri içerinde,  mal ve hizmet tasarımı, kalite kontrolü, bakım-

onarım çalışmaları, stok kontrolü ile üretim kontrolü ile ilgili stratejiler örnek 

gösterilebilir. 

2.2.3. Tedarik ve Lojistik Faaliyetleri ile İlgili Stratejiler 

Fonksiyonel stratejiler arasında gösterilen bir diğer kavram ise tedarik ve 

lojistik faaliyetler ile ilgili stratejilerdir. Tedarik ve lojistik kavramları önceleri 
                                                
55 TEKİN, Mahmut, GÜLEŞ, Hasan K., ÖĞÜT, Adem, Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi, Nobel 
Yayıncılık, Ankara, 2003 
56 SKINNER, W., “Manufacturing--Missing Link in Corporate Strategy”, Harvard Business Review, 
May/Jun, Vol. 47 Issue 3, 1969, ss.136–145 
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birbirinden bağımsız olarak ele alınmaktayken, günümüzde bu kavramlar tedarik 

zinciri içerinde beraber incelenmektedir.  

Tedarik zinciri, işletme çalışanları, imalatçılar, tedarikçiler, müşteriler, 

dağıtıcılar, toptancılar gibi iş aktörlerinden oluşan ve hammaddenin teminden 

başlayıp, ürünlerin son tüketiciye ulaşmasına kadarki geçen süreçte, mal ve bilgi 

akışını yöneten bir sistem olarak tanımlanmaktadır.57 

2.2.4. İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyetleri ile İlgili Stratejiler 

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği uluslar arası rekabet koşulları insan 

faktörünün işletmeler açısından önemi daha fazla arttırmıştır. Bu süreçte değişen 

çalışma koşulları ve çalışma şartları insan kaynakları yönetiminde de değişikliklere 

yol açmıştır. Bu bağlamda, işletme yöneticileri insan kaynaklarını doğru yerde ve 

zamanda kullanabilmek için çeşitli stratejiler geliştirmeye başlamışlardır.  

Değişimin beraberinde getirdiği bu yeni süreçte insan kaynakları 

yöneticilerinin yeni görevleri ortaya çıkmıştır. Bu görevler;58 

- Yaratıcılığı arttırmak, 

- Çalışanların kariyerini arttırmak, 

- Çalışanları yetkinleştirmek, 

- Bilgi toplumuna geçişte rehberlik yapmak, 

- Ekonomik ortamı algılamak, 

- Firmaların temel fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak 

şeklinde sıralanabilir. 

İşletmeler, uzun dönemli hedeflerini gerçekleştirebilmek, yukarıda sayılan 

yeni görevleri yerine getirebilmek ve sonuç olarak insan kaynaklarından elde 

edecekleri katkıyı arttırabilmek için çeşitli stratejileri uygulamaya koymalıdırlar.59 

                                                
57 PAKSOY, Turan, “Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme 
İhtiyaç Kısıtı Altında Stratejik Bir Üretim Dağıtım Modeli”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 14, 
2005, s. 435 
58 KAVRAKOĞLU, İbrahim, “Stratejik Yönetimde İnsan Kaynakları” 12.Ulusal İnsan Kaynakları Kongresi, 
http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=3867, Erişim TARİHİ: 22.03.2006 
59 ÖĞÜT, Adem ve diğerleri, “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören 

Motivasyonu Süreci” Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 12, 2004, s. 283 
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İşletmelerin insan kaynakları noktasında istenilen hedeflere ulaşabilmesi için 

uygulanabilecek çeşitli stratejiler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir.60 

- İş akışlarıyla ilgili stratejiler 

- Kadrolama ile ilgili stratejiler 

- Eğitim ve geliştirme ile ilgili stratejiler 

- Performans değerleme ile ilgili stratejiler 

- Ücretlendirme ile ilgili stratejiler 

- Çalışma yaşamı ve iş ilişkileriyle ilgili stratejiler 

İşletmeler uygulayabilecekleri bu stratejileri belirlerken, işletme hedeflerine 

en uygun stratejileri seçmeli ve uygulaya koymalıdır.  

2.2.5.Teknoloji Geliştirme ve AR-GE  Faaliyetleri ile İlgili Stratejiler 

İşletmelerin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için teknolojik yönden hızla 

değişen koşullara uyum sağlaması gerekmektedir. Bu koşullarda işletmeler 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem vermeli ve sürekli yeniliği yakalamaya 

çalışmalıdırlar. Özellikle Ar-Ge faaliyetleri arasında gösterilen teknoloji geliştirme 

işletmeler için önem arz etmektedirler. 

Günümüzde A.B.D. başta olmak üzere, İngiltere, Almanya, Fransa ve İsveç 

gibi ülkelerde faaliyet gösteren işletmeler makro düzeyde yürütülen araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinden bağımsız, kendileri de mikro düzeyde faaliyetlerde 

bulunmaktadırlar.61 Ülkemizde ise araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan 

bütçeler gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça azdır.  

Riske girmek istemeyen ve sonuçları belli olmayan Ar-Ge çalışmaları için 

bütçe ayırmak istemeyen işletmeler, maliyetleri önceden belli, yüksek ve 

başkalarınca bulunmuş yenilikleri, patent, lisans, know-how gibi adalar altında satın 

almaktadırlar.62  

                                                
60 BARUTÇUGİL, İsmet, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 60-
63 
61 ŞİMŞEK, M. Şerif ve AKIN, H. Bahadır, Teknoloji Yönetimi ve Örgütsel Değişim, Çizgi Kitabevi 
Yayınları, Konya, 2002, s. 161 
62 Ülgen ve Mirze, a.g.e, s. 298 
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Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ciddi bütçeler ayıran iletmeler ise, 

rakip işletmelere karşı yeni ürünler ortaya koymayı hedefleyen stratejiler 

oluşturulabileceği gibi, mevcut ürünlerin kalite ve özelliklerini geliştirmeyi 

amaçlayan stratejilerde oluşturulabilir. Bunların yanında maliyetlerin düşürülmesi 

ve kalitenin arttırılması amacıyla üretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik 

stratejilerde uygulanabilir.63 

2.2.6. Finansman ve Muhasebe Faaliyetleri ile İlgili Stratejiler 

Fonksiyonel stratejiler arasında belki de en önemlisi finansman ve muhasebe 

ile ilgili stratejilerdir. İşletme yöneticilerinin işletmenin her bölümünde oluşturacağı 

stratejiler, finansal analizler ve araştırmalar yapmadan düzenlenirse bir anlam ifade 

etmeyecektir. Finansman ile ilgili stratejiler bir yandan oluşturulacak diğer 

stratejileri yakından ilgilendirirken diğer yandan bu stratejiler işletmelerin temel 

amaçlarından olan karıda önemli derecede etkilemektedir. 

Günümüzde büyük işletmelerin piyasa değerini, işletmelerin sermaye 

piyasasında işlem gören hisse senedi fiyatları belirlemektedir. Bu fiyatlar 

işletmelerin kârlılık beklentileri ile doğru orantılı olarak artmakta veya 

azalmaktadır.64 Bu sebeple işletmeler piyasa değerlerini arttırabilmek için 

karlılıklarını arttırmalıdır. Ancak firma karlılığını arttırmak günümüz koşullarında 

oldukça zordur. İşletmeler arasındaki artan rekabet ile hızla değişen üretim 

teknolojileri kâr oranlarını gittikçe düşürmektedir. Bu yüzden işletmeler rekabet 

üstünlüğünü sağlayacak ve kâr oranlarını arttırabilecek etkin stratejiler geliştirmek 

zorundadır.     

Finansal açıdan stratejileri ele aldığımızda ise çok geniş bir alan karşımıza 

çıkmaktadır. Finans yönetiminin sorumluluğundaki konular aşağıdaki gibi 

gösterilebilir. 

- Finansal Analiz ve Kontrol, 

- Finansal Planlama, 

- Çalışma Sermayesinin Yönetimi, 
                                                
63  AKIN, H. Bahadır, Yeni Ekonomi, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2001, s.241 
64 Ülgen ve Mirze, a.g.e, s. 30 
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- Nakit Yönetimi, 

- Alacak Yönetimi, 

- Stok Yönetimi, 

- Sermaye Bütçelemesi, 

- Yatırım Kararlarının Alınması, 

- Borç Yönetimi, 

İşletmelerde temel amaç, işletmenin piyasa değerinin en üst seviyeye 

yükseltilmesi olarak düşünüldüğünde finans yöneticilerin karı maksimum düzeye 

ulaştırabilmek için yukarıda sayılan kavramları içeren finansı etkin yönetmeleri 

gerekmektedir. Bunların başarılı şekilde yönetimi için işletme yöneticileri, etkin 

stratejik planlar oluşturmalı ve uygulamalıdırlar. 

Stratejik finansal planlar, işletmelerin hedeflerine ulaşabilmesi için gereken, 

finansal gereksinimleri, sorunları, tehditleri ve fırsatları göstererek işletme 

yöneticilerine ışık tutacaktır.65 Bunun yanında finans stratejisi bir organizasyonun 

karmaşık iş sorunlarının üstesinden gelmesine yönelik olarak finans süreçlerini 

tasarlar ve uygular, gerekli teknoloji ihtiyaçlarını belirleyerek dönüşüme destek 

olur. Bu şekilde firma genelinde finans organizasyonu esnek, odaklanmış ve 

değişken bir yapıya kavuşturulur, verimli süreçler ile finans süreç maliyetlerinde 

azalma sağlanır, karar vericilere doğru noktada doğru bilgi akışı ve fırsatların daha 

iyi yönetimi sağlanır.66 İşletmelerin oluşturacağı bu stratejik finansal planlarda 

başarıya ulaşabilmek için her noktada uygulana bilecek alt stratejiler uygulanabilir. 

Alacakların tahsili için stratejiler, nakitlerin kullanımı ile ilgili stratejiler alt 

stratejilere örnek verilebilir. 

Çalışmamızın bundan sonraki kısımlarında işletmelerde kârlılığı etkiyen 

önemli bir unsur olan nakit yönetimi ve uygulanabilecek stratejiler hakkında 

açıklamalar yapılacaktır. 

 

                                                
65 Mirze ve Ülgen, a.g.e, s.299 
66 http://www-5.ibm.com/tr/services/bcs/cozum_fin.html, Erişim Tarihi: 13.12.2005 
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2.3. Nakit Yönetimi Stratejileri 

İyi bir finansal strateji, işletmenin hisse sahipleri ve yatırımcıları için 

istenilen değeri yaratmak amacıyla gerekli aktiflerin neler olduğunu ve bu aktiflerin 

kombinasyonu ile nasıl değer yaratılacağını gösterir nitelikte olmalıdır.67 Başka bir 

deyişle, uygulanacak finansal stratejiler işletme karlılığını arttıracak şekilde 

oluşturulmalıdır. Bu noktada kârlılığı olumlu yada olumsuz etkileyen nakit 

unsurunun ve yönetiminin önemi artmaktadır. Daha öncede değindiğimiz gibi 

işletmelerin ellerinde bulundurdukları nakit miktarı işletme karlılığını 

etkileyebilmektedir. Bu bağlamda maksimum karı elde etmek isteyen işletmeler 

nakit yönetiminde iyi bir performans sergilemek zorundadırlar. Nakit yönetiminde 

uygulanabilecek çeşitli stratejilerle, işletmeler karlılıklarını arttırabilirler.  

Nakit yönetiminin başlıca ilgili alanı yetersiz nakit ve aşırı nakittir. İşletme 

nakit sıkıntısına düştüğünde, çeşitli kurumlardan borçlanma veya hisse senedi ile 

tahvil satışı yoluna gidebilir.68 İşletmelerde aşırı nakit bulunması durumunda ise, bu 

nakdin kullanılamaması işletme karlılığını olumsuz etkileyecektir. Her iki durumda 

da işletme kârlılığı olumsuz yönde etkilenebilir. Nakit yönetiminde temel amaç 

nakit giriş ve çıkışlarının dengelenmesi olarak düşünüldüğünde, bu dengeyi 

sağlayabilecek nakit yönetim stratejilerinin uygulama geçirilmesi gerekmektedir. 

Nakit yönetim stratejileri üç ana başlık altında toplayabilir: 

a) Nakit girişleri (tahsilatlar) ile ilgili stratejiler 

b) Nakit Çıkışları (ödemeler) ile ilgili stratejiler 

c) Nakit fazlasının kullanımı ile ilgili stratejiler 

Nakit yönetiminde uygulanabilecek bu stratejiler daha çok nakit girişlerinin 

hızlandırılması ve nakit çıkışlarının yavaşlatılması yönünde oluşturulacaktır. 

 

                                                
67 YILMAZ, Hüseyin, “Şirket Performans Yönetimi: Yeni Çevrede Karlılık ve Büyümenin Yönetimi” 
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2004, Cilt 6, Sayı:2, 
http://www.isgucdergi.org/index.php?arc=arc_view.php&ex=220&inc=arc&cilt=6&sayi=2&year=2004 , 
Erişim Tarihi: 13.01.2006 
 
68 YILMAZ, Hüseyin, “İşletmelerde Finans Karar Destek Sistemi”Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1999, 
Cilt:1, Sayı1; s. 6 
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2.3.1.Nakit Girişleri İle İlgili Stratejiler 

İşletmeler genel olarak günlük faaliyetlerini karşılayabilmek, kârlı yatırım 

fırsatlarından yararlanabilmek, olağanüstü durumlarda zor duruma düşmemek ve 

borçlarını ödeyebilmek için nakit bulundurmak zorundadırlar. Bu koşullarda nakdin 

olabildiğince hızlı tahsili işletmelere avantajlar sağlayacaktır.  

İşletmelere nakit akımını hızlandırabilmek için nakit döngüsünü değiştirecek 

değişikler yapılarak çeşitli teknikler kullanılmalıdır.69 Genel olarak işletmelere nakit 

girişinin başlangıcı olarak mal veya hizmet satımı gösterilebilir. Nakit girişlerinin 

hızlandırılması mal veya hizmet satımından, nakdin işletmeye ulaşmasına kadar 

geçen süreyi azaltmaya yönelik olmalıdır. Bu süreyi azaltmak için uygulanabilecek 

stratejiler aşağıdaki gibidir. 

- Erken ödeme nakit iskontosu 

- Faturaların Hızlandırılması  

- Çalışılan Banka Sayısının Arttırılması 

- Müşteri Ödeme Talimatları 

- Müşterilerin Segmentasyonu 

- Kurye Kullanılması 

2.3.1.1.Erken Ödeme Nakit İskontosu 

Nakit girişlerini hızlandıracak stratejilerin başında nakit iskontosu 

gelmektedir. Nakit iskontoları genellikle işletmelerin nakit sıkıntısıyla karşılaştıkları 

durumlarda yapılan bir uygulama olmakla beraber, strateji olarak kullanımında 

nakit girişlerini hızlandırıcı ve karı arttırıcı sonuçlar ortaya çıkabilir.  

İşletmeler ürünlerin peşin satışını teşvik edilmesi, kısa vadeli belirli bir 

miktar alımlarda veya peşin alımlarda ek nakit iskontosu uygulanması gibi 

stratejilere sıkça başvurulmaktadır.70 Bunun sonucunda işletmeler bir yandan nakit 

                                                
69 FORD, Donis W., “Take These Steps to Boost Your Company’s Cash Flow” Contractor’s Business 
Management Report, Issue 04-9, New York, September, 2004, s.1 
70 Dağıtım Kanallarına Yönelik Promosyon ve Kampanyalar, 
http://www.ticaripazarlama.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=62, Erişim 
Tarihi : 10.11.2005 
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ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan nakitleri kârlı yatırımlara dönüştürerek 

işletme karlılığını arttırmayı hedeflemektedir.  

Nakit iskontosu belirlenirken dikkat edilmesi gereken nokta, vadeli olarak 

satışlardan elde edilecek nakit girişi ile nakit iskontosu sonucunda elde edilecek 

nakit girişi arasındaki olumsuz farkı, olumlu hale dönüştürebilmektir. Buda elde 

edilen nakit girişinin kârlı yatırımlara dönüştürülmesi ile mümkündür. Bunun 

dışında nakit iskontosu stratejisini kullanmak, kredili mal ve hizmet satımı 

sonucunda tahsilatlarda yaşabilecek gecikme riskini ortadan kaldırmaktadır.  

İşletmeler erken tahsilat sonucu elde edecekleri gelir ile vadeli tahsilatlardan 

elde edecekleri gelirlerin bir analizini yaparak işletme karlılığını arttırmada bu 

stratejiden faydalanabilirler. 

2.3.1.2.Faturaların Hızlandırılması 

Nakit girişlerini hızlandırıcı stratejilerden ilki faturaların hızlandırılmasıdır. 

Faturaların kısa sürede düzenlenerek müşteriye gönderilmesi tahsilat sürecini 

azaltacaktır. Bu süreci şekildeki gösterebiliriz. 

 

Şekil 2.2: İşletmelerde Tahsilat Süreci 

 

İşletmelerde tahsilat süreci mal veya hizmet siparişinin alınmasından 

başlayıp mal veya hizmet tutarının işletme hesaplarına işlenmesine kadar geçen 

süreyi kapsar. Bu sürenin azaltılması için nakdin işletmeye giriş süresinin 

azaltılması demektir. Bu sürenin azaltılması faturaların hızlandırılması 

gerekmektedir. Eğer işletmelerin stoklarında siparişleri karşılayacak mal veya 
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hizmet bulunuyorsa ve siparişlerin hazırlanması için fazla süre gerekmiyorsa, 

faturaların hemen hazırlanıp alıcıya gönderilmesi gerekir. Bu durumu sayısal bir 

örnekle şu şekilde açıklayabiliriz.  

Bir işletmenin tahsilat sürecinde geçen sürelerin aşağıdaki gibi olduğunu 

varsayalım. 

Siparişlerin alınıp hazırlanması için geçen süre : 2 gün 

Siparişlerin hazırlanıp fatura edilmesi için geçen süre: 2 gün  

Faturanın alıcıya ulaşması için geçen süre : 2 gün 

Fatura tutarı karşılığında alıcının düzenlediği çekin vadesi (fatura tarihinden 

itibaren) : 1 ay (1 ay kredili mal ve hizmet satımı) 

Bu süreleri toplamı, başka bir değişle siparişin alınmasından, tutarın tahsil 

edilmesi arasında geçen süre 36 gündür. Bu süre çekin tam vadesinde tahsil 

edildiğinde ortaya çıkan süredir. Çekin tahsilinde yaşanabilecek 2-3 günlük 

gecikmeyi de bu süreye eklersek, tahsilat süresi yaklaşık 40 güne ulaşacaktır. Eğer 

işletme siparişlerin alınması, hazırlanması ve fatura edilmesini aynı gün içerisinde 

yapabilirse bu süre 34-35 güne indirilecektir. Bu süreyi azaltabilmesi için, 

işletmenin, siparişleri anında karşılayabilecek stoku olması ve anında hazırlanıp, 

faturalandıracak bir mekanizmaya sahip olması gerekir. Başka bir deyişle, işletme 

ekin bir strateji geliştirerek tahsilat sürecini en aza indirmelidir. Sipariş tutarın 

büyük olması,4-5 gün daha erken tahsil edilmesi ve tutarı bu süre içerisinde 

değerlendirebilecek çeşitli kârlı yatırımlar olduğu düşünüldüğünde, faturaların 

hızlandırılması stratejisi daha da önem kazanmaktadır. 

2.3.1.3.Müşteri (Otomatik) Ödeme Talimatları 

Müşteri ödeme talimatları nakit yönetimi içerisinde kullanılabilecek 

stratejiler arasında gösterilebilir. Günümüzde özellikle bankalar müşteri ödeme 

talimatlarını çok etkin bir biçimde kullanmaya başlamışlardır.  

Müşteri ödeme talimatı, önceden varılacak bir anlaşma uyarınca firmanın 

belli aralıklarla ve belli miktarlarda parayı müşterinin hesabından çekmeye yetkili 
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kılınmasıdır. 71 İşletmeler, aynı müşteriden düzenli aralıklarla ve belli miktarlarda 

tahsilat gerçekleştiriyorlarsa nakit girişini hızlandırmanın düşük maliyetli bir 

yöntem olarak müşteri ödeme talimatlarından faydalanabilirler. Bu yöntem 

firmaların tahsilat sürelerinde meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmesine 

imkan tanır. Günümüzde özellikle gsm operatörleri, telefon, elektrik, su ve doğalgaz 

dağıtım şirketleri bankalarla anlaşarak otomatik ödeme talimatlarını teşvik edici 

kampanyalar düzenlemektedir. Bu sayede firmalar fatura ödemelerinin unutulmasını 

veya geciktirilmesini en aza indirerek nakit girişlerini hızlandırmayı 

hedeflemektedir. Ayrıca yapılacak çeşitli anlaşmalarla otomatik ödeme 

talimatlarından elde edilen nakitler bankada değerlendirilerek kârlı yatırımlara 

dönüştürülebilir.  

Bu işlemlerden kâr elde diğer kurumlarda hiç şüphesiz bankalardır. Otomatik 

ödeme talimatları bankalar aracılıyla yapıldığından paranın müşteri hesabından 

işletme hesabına geçmesi arasındaki süre bankalara büyük karlar 

sağlayabilmektedir. Günümüzde birçok banka otomatik ödeme talimatını 

özendirebilmek için, otomatik ödeme talimatı veren müşterilerine özel kredi 

kullanımı, faiz indirimi gibi çeşitli promosyonlar düzenlemektedir. 

2.3.1.4.Müşteri Segmentasyonu 

Satışların ve buna bağlı olarak müşterilerin analize tabi tutulması nakit 

akımının başarılı yönetimi için gerekli bir işlemdir.72 Bu bağlamda, özellikle 

müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) içerisinde incelenen müşteri segmentasyonu bir 

strateji olarak nakit yönetiminde de kullanılabilir. 

İşletmeler, daha fazla kâr elde edebilmek için müşteri memnuniyetini ön 

planda tutarak, müşterilerin istekleri doğrultusunda stratejiler oluşturmalı ve bu 

stratejileri uygulayabilmek için müşterileri segmentlere ayırmalıdır.73 

Segmentasyon, hedef kitleyi tüketici davranışları açısından benzer özellikler taşıyan 

                                                
71 ESENSEL, a.g.e, .s.53 
72 HEYLER, Peter B. and Reider, Rob, “Analyzing Sales for Beter Cash Flow Management”, The Journal of 
Corporate Accounting and Finance, 2003, www.interscience.wiley.com.doı/jcaf.10213 Erişim Tarihi: 
10.09.2005 
73 ALAGÖZ, Selda ve diğerleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004, 
s.17 
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homojen gruplara bölmek ve bu grupları detaylı olarak tanımlamak amacıyla 

yapılır.74 Bu ayrım yapılırken çok çeşitli kriterler kullanılabilir. Örneğin, işletmeye 

aktardıkları nakde göre, coğrafi özelliklere göre, elde edilen kara göre işletmeler 

müşterileri bölümlendirme yapabilir. Bu şekilde bölümlendirme yapmaktaki temel 

amaç müşteri davranışlarını göz önünde tutarak, müşterilerden maksimum kâr elde 

etmektir.  

Bu şekilde bir ayrım yapılmadığı düşünüldüğünde her müşteriye aynı şekilde 

davranılacaktır. Böyle durumda daha fazla ilgi bekleyen ve göreceği ilgi karşısında 

işlemeye daha çok gelir sağlayabilecek müşterilerden elde edilecek karlar azalabilir 

veya zamanla ortadan kalkabilir. Bu yüzden işletmeler müşterilerini,  

- Aşırı ilgi bekleyen müşteriler, 

- Normal ilgi gösterilmesi gereken müşteriler, 

- Üstüne gidilmesi gereken müşteriler şeklinde bir ayrıma gidebilir. 

Bu şekilde yapılacak bir ayrımda ilk gruptaki müşterilerden daha fazla nakit 

akışı sağlamak, ikinci gruptaki müşterilerden elde edilecek nakit akışını korumak, 

üçüncü grup müşterilerden ise mevcut tahsilatı gerçekleştirebilmek 

hedeflenmektedir. 

Günümüzde özellikle bankacılık sektöründe müşteri segmentasyonu nakit 

girişlerini hızlandırıcı bir strateji olarak kullanılmaktadır. Bankalar bu ayrımı 

yaparken müşterilerinin banka üzerinden gerçekleştirdiği nakit akışlarını göz 

önünde tutmaktadır. Buna şu şekilde bir örnek verebiliriz. Yılda sadece iki kez harç 

parası yatırmak için bankadan işlem yapan bir öğrenciyle, haftada en az üç-dört 

işlem yaparak yılda yaklaşık banka üzerinden 1 milyon YTL’lik işlem 

gerçekleştiren bir firmaya gösterilen ilgi ve sunulan hizmet şüphesiz aynı 

olmayacaktır. Hatta günümüzde bazı işletmeler daha çok değer yaratan 

müşterilerine doğum gününde çiçek göndererek onları etkileyemeye çalışmaktadır. 

Bu şekilde ilgi gören müşteriler bu tür işletmelerle daha fazla çalışmak 

isteyebilir. Buda işlemeye daha fazla nakit akışı gireceğinin göstergesidir. İşletmeler 
                                                
74 ÖZİLHAN, Derya, Müşteri İlişkileri Yönetimi (Crm) Uygulamalarının İşletme Performansına Etkileri Ve 
Konaklama İşletmelerinde Crm Uygulamaları Basılamamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2004, s. 32 
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bu şekilde müşteri segmentasyonu bir strateji olarak nakit yönetiminde 

kullanabilirler. 

2.3.1.5.Çalışılan Banka Sayısının Arttırılması 

Günümüzde tahsilatların büyük bir bölümü, havale, eft, çek, senet gibi 

araçlar vasıtasıyla bankalar üzerinden yapılmaktadır. Her işletme ise birbirinden 

farklı bankalarla çalışabilmektedir. Bir banka şubesinden başka bir bankanın banka 

şubesine para transferi yapıldığında tahsilatlar belirli miktarlarda komisyon 

ödendikten sonra yapılmaktadır. Başka bir örnek ise çek tahsilatları açısından 

verilebilir. A bankası üzerinden düzenlenen bir çek kabul eden işletme, aynı 

bankada bir hesabı bulunmuyorsa çek tahsilatını belirli bir komisyon ödedikten 

sonra yapabilmektedir. Bu komisyon tutarları bir yılda yüzlerce çek tahsilatı 

yapacak bir işletmede bu komisyonların toplamı büyük tutarlara ulaşabilir. 

Bunun yanında komisyon tutarların alıcı tarafından ödenmesi, müşterileri 

başka firmalarla çalışmaya itebilir. Buna benzer olumsuzluklarla karşılamak 

istemeyen ve nakit akışlarını hızlandırma isteyen işletmeler birden fazla bankaya 

çalışma yoluna gitmelidir. Tek banka ile çalışmak işletmelere nakit kontrolü 

açısından avantajlı gibi gözükse de birden fazla banka ile çalışılması sonucu elde 

edilecek olan nakit daha fazla olabilmektedir. Bunun yanında tek bankayla 

çalışmak, işletmelerin ilgili bankadan elde edebileceği kredi miktarını 

yükseltmesine faiz oranın düşmesi açısından avantaj sağlayabilir. İşletmeler bu 

noktada avantajları ve dezavantajları dengeleyecek stratejik kararlar vermelidirler. 

2.3.1.6.Kurye Kullanılması 

Tahsilatlarda kurye kullanılması çok nadir olarak görülse de, nakit girişlerini 

hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle gelişmiş ülkelerde büyük tutarlardaki 

tahsilatları gerçekleştirebilmek için motorlu kuryeler (tahsildar) kullanıldığı 

bilinmektedir. Ülkemizde ise özellikle doğu kesimindeki illerimizdeki bankaların 

yetersizliği, bu illerdeki müşterilerin eğitim seviyelerin düşük olması göz önüne 

alındığında bazı tahsilatlar için kurye kullanımı yoluna gidilebilir. Bunun yanında 

Maliye Bakanlığı’nın belirli tutarların üzerinde bankalarda dönen para miktarlarını 

takip altına almaya yönelik çalışmalarının olması bazı işletmeleri tahsilatlarda kurye 
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kullanılmaya yönlendirebilir. Bu durum birden çok personel çalıştırmayı 

gerektirebilir. Fakat kurye kullanımı sonucunda elde edilecek nakitten sağlanan 

fayda ek personel çalıştırma maliyetinden fazla olduğunda işletmeler bu durumu bir 

strateji olarak başarıyla uygulayabilirler. 

2.3.2.Nakit Çıkışları İle İlgili Stratejiler 

İşletmeden nakit çıkışı ne kadar geç olursa, işletmenin mevcut nakdi 

kullanım süresi o kadar artacaktır. Dolayısıyla işletmeler ellerinde bulundurdukları 

nakdi daha fazla süreyle kârlı alanlarda kullanabilirler. Nakit çıkışlarında 

uygulanabilecek stratejiler genel olarak nakit çıkışlarını yavaşlatıcı özelliğe sahiptir. 

Nakit çıkışları ile ilgili stratejileri aşağıdaki gibi sayabiliriz: 

- Nakit Ödeme İskontosu 

- Kredili Mal ve Hizmet Alımı 

- Çeşitli Ödemelerin Çek ile Yapılması 

- Ödemelerin Merkezileştirilmesi 

- Borçların Mümkün Olduğunca Geç Ödenmesi 

Bu stratejiler belirlenirken özellikle faiz oranı, döviz kuru, döviz cinsi ve 

vadeler gibi değişkenler göz önünde bulundurulması gerekir.75 

2.3.2.1.Nakit Ödeme İskontosu 

Ödemelerin nakit yapılması nakit çıkışlarını hızlandırıcı bir unsur gibi 

görülse de bazı durumlarda nakit ödemeler yaparak nakit iskontolarından 

yararlanmak işletme karlılığını olumlu etkileyebilmektedir. 

Daha öncede belirttiğimiz gibi işletmeler, mal veya hizmet alımların nakit 

ödenmesi sonucunda katlanacakları maliyet ile kredi mal ve hizmet alımı sonucu 

katlanacakları maliyeti karşılaştırarak stratejik kararlar vermelidirler. Bu kararları 

verirken hiç şüphesiz işletmenin satış politikası da belirleyici rol oynamaktadır. 

                                                
75 ATEŞ, Gürkan, “Borç Yönetim Ofisi ve Türkiye Uygulamasına Üzerine  Bir Araştırma”  Ekonomik 
Araştırmalar Müdürlüğü, 2002,  http://www.hazine.gov.tr/arastirma_inceleme/ar_inc31.pdf, Erişim Tarihi: 
13.10.2005 
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İşletme genel olarak satışlarını vadeli, alışlarını ise peşin yapıyorsa bu durum 

zamanla işletmenin nakit dengesini bozabilir.  

Bunların dışında işlemeler daha önce kredili olarak aldıkları mal ve 

hizmetleri vadesinden önce paraya çevirebilirlerse, satıcılara vadesinden önce 

ödeme yaparak nakit iskontosundan yararlanabilirler.  

Bu ve benzeri durumlarda piyasa şartları göz önünde bulundurularak, 

yöneticiler işletme karlılığını arttırabilmek için stratejik kararlar almalı ve başarıyla 

uygulamalıdırlar. 

2.3.2.2.Kredili Mal ve Hizmet Alımı 

Günümüzde işletmelerin birçoğu mal ve hizmet alımlarında kredili 

seçenekleri tercih etmektedirler. Ticari kredi adı verilen bu durum, satıcıların 

alıcılara mal ve hizmet satımı nedeniyle verdiği kısa vadeli kredilerdir. Başka bir 

ifadeyle stokların finansmanı kısa vadeli ticari kredilerle yapılmasıdır. 

Ticari krediler, banka kredilerine göre daha kolay elde edilebilir ve 

esnektirler.76 Bu yüzden işletmeler nakit çıkışlarını yavaşlatıcı bir strateji olarak 

ticari kredilerden yararlanabilirler. Bunun yanında ticari kredileri her zaman 

başvurulabilecek bir yöntem olarak algılamak son derece yanlış olacaktır. Bir mal 

ve hizmet alımında ticari kredi kullanmak, nakit ödemede elde edilecek nakit 

iskontosundan vazgeçilmesidir. Bu durumda kredili mal alımının maliyeti ile nakit 

mal alımı maliyeti birbirinden farklı olacaktır. İşletmeler bu aradaki maliyet farkını, 

lehlerinde kullanabilirlerse kredili mal veya hizmet alımı bir anlam ifade edecektir. 

Özellikle depolarında fazla miktarlarda stok bulunduran işletmeler, stoklarını 

eritmek için yüksek oranlı nakit iskontoları veya uzun vadeli ticari kredili 

kampanyalar düzenlemektedir. Bu durum banka kredilerinden çok daha düşük 

maliyetli olabilmektedir. Bu ve benzeri fırsatları iyi değerlendiren yöneticiler 

işletme karlılığını arttırabilirler.  

 

 

                                                
76 Bolak, a.g.e., s.221 
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2.3.2.3.Çeşitli Ödemelerin Çek İle Yapılması 

Nakit çıkışlarını yavaşlatıcı stratejilerden biride çeşitli ödemelerin çek ile 

yapılmasıdır. Günümüzde bazı alacaklılar kendilerine verilen çeklerin tahsili 

konusunda yavaş davranmakta ve çekin keşidesi ile bankaya ibrazı arasında bir süre 

geçmektedir. Özellikle ücret ve kâr payı ödemeleri çekle ile yapılabilirse bu durum 

nakit çıkışını yavaşlatıcı bir özellik kazanabilir. Yapılan araştırmalarda kâr payı 

ödemeleri ile personel maaşları için kesilen çeklerin hemen paraya çevrilmediğini 

göstermiştir. Bu durum işletmelere önemli faiz tasarrufu sağlayabilir.77 

İşletmeler bu gibi durumlarda nakdi kullanarak işletme karlılığını arttırıcı 

faaliyetlerde bulunabilir. İşletmelerin bu şekilde bir strateji izlemesi her şeyden 

önce işletme yöneticilerinin risk konusundaki politikalarına ve bankalarla olan 

ilişkisine bağlıdır. Zira banka tarafından bir çekin yazılması firmanın itibarını büyük 

ölçüde etkiler.  

2.3.2.4.Ödemelerin Merkezileştirilmesi 

Nakit çıkışlarını yavaşlatıcı özelliğe sahip diğer bir stratejide ödemelerin 

merkezileştirilmesidir. Ödemelerin merkezileştirmesi bir yandan nakit çıkışlarını 

yavaşlatıcı bir özelliğe sahipken diğer yandan ödemelerdeki belirsizliği ortadan 

kaldırmaktadır. Özellikle birden çok şubeye sahip işletmelerin rahatlıkla 

kullanabilecekleri bu stratejide amaç ödemelerin tek merkezden belirli günlerde 

yapılmasını sağlayarak nakit kontrolünü sağlamak ve ödemeleri yavaşlatmaktır.  

Buna göre birden fazla şubeye sahip işletmeler, bu şubelere ödeme yetkisi 

vermeyerek, ödemelerin merkezileştirilmesi sağlar. Başka bir ifadeyle, şube veya 

benzeri mağazaların kendilerine ait bir hesabı yoktur. Ödemeler merkezi bankaya 

ait çek ile veya satıcıların merkezi şubeye bildirecekleri hesap numaralarına havale 

yoluyla yapılır. Bu durum posta, fax gibi işlem süreçleri artacaktır. Bunun yanında 

bu süreçte oluşan sürede firmalar nakdi ellerinde bulunduracaklarından, nakdin 

etkin kullanımından dolayı karlarını arttırabilirler.  

                                                
77 Akgüç, a.g.e.,  s. 256 
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Örneğin Türkiye’nin en fazla şubesine sahip olan bir yapı market zinciri, 

ödemelerini sadece merkezden yaparak bu stratejiyi başarılı bir şekilde 

uygulamaktadır. Bu firmanın tedarikçileri ise bu durumdan şikayetçi 

olmamaktadırlar. İşletmeler bu stratejiyi etkili bir biçimde uyguladıklarında 

işletmeden nakit çıkışı gecikecek ve nakit kârlı yatırım araçlarında kullanıldığında 

işletme kârlılığı da artacaktır. 

2.3.2.5.Borçların Mümkün Olduğunca Geç Ödenmesi 

İşletmelerin faaliyetleri sonucunda genel olarak aylar itibariyle ödenmesi 

gereken sigorta, telefon, su, gsm, doğalgaz, elektrik giderlerinden oluşan faturaları 

ortaya çıkacaktır. Bu giderler toplam giderler arasında fazla yer tutmamakla beraber 

yıllık olarak hesaplandığında yüksek rakamlar ortaya çıkmaktadır. Bu tür 

faturalarda genel olarak fatura kesim tarihi ile fatura son ödeme tarihi arasında 10-

15 günlük bir süre bulunmaktadır. Bu tür fatura ödemelerini son günüde yapmak 

işletmelerin nakit çıkışını yavaşlatacaktır.  

Günümüzde bu tür faturaların ödemesi kredi kartıyla da yapılabilmektedir. 

Kredi kartı ile ödemeleri kabul eden tahsilat merkezlerinden, fatura son ödeme 

tarihinde kredi kartı ile yapılacak ödemelerde işletmeler yaklaşık 25-30 gün daha 

nakdi ellerinde tutabilirler. Bu süre zarfında nakit tutarlarının kârlı yatırım 

alanlarında değerlendirilmesi işletme karlılığını olumlu yönde etkileyecektir.  

Bunun yanında günümüzde işletmelerin çoğunluğu borçlarını bilinçli bir 

şekilde mal ve hizmet satanları darıltmadan olabildiğince geç öderler.78 Eğer bir 

işletme 1 lirayı bir gün geciktirerek öderse veya bir gün erken tahsil ederse bu 1 

lirayı bir gün daha kullanma fırsatı yakalar. Örneğin, faiz oranın % 10 ve 365.000 

YTL bir geç ödenirse, basit bir şekilde aşağıdaki gibi bir sonuç elde edilir. 

365.000 YTL x (0.10 / 365) = 100 (gün başına faiz) 

İşletme borcunu 1 gün geç ödediğinde, ödenecek miktar üzerinden bir günlük 

faiz kadar getiri elde eder. Böyle bir getiri elde edebilmek için her şeyden önce mal 

ve hizmet satıcıları ile olan ilişkilerin üst düzeyde olması gerekmektedir. 

                                                
78 Kolb ve Rodriguez, a.g.e., s. 72 
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2.3.3. Nakit Fazlasının Değerlendirilmesi ile İlgili Stratejiler 

Nakdin etkin kullanımı iş hayatında başarı ve hayatta kalma açısından bir 

zorunluluktur.79 Bu bağlamda nakdin ne kadarının ve hangi alanlarda kullanıldığı 

işletmelerin uygulanan nakit yönetimine bağlıdır. İşletmeler nakit giriş ve çıkışları 

arasında oluşabilecek olumlu (nakit fazlası) farkı kısa süreli yatırım araçlarında 

değerlendirerek gelir elde edebilirler. Bir işletme kısa süreli yatırım için stratejileri 

belirlerken, seçilecek yatırım araçlarından beklenen getiri doğrultusunda zaman ve 

risk faktörlerini göz önünde bulundurarak karar vermelidir. Özellikle Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerin önemli problemlerinden biri olan enflasyon ve ekonomik 

koşulların belirsizliği stratejilerin belirlenip, bu doğrultuda kararlar alınmasını 

oldukça zorlaştırmaktadır.  

İşletmeler nakit fazlarını kasa ve bankalarında bulundurabilecekleri gibi nakit 

fazlalarını çeşitli yatırım alanlarında da değerlendirebilirler. Risk almaktan kaçınan 

işletmeler nakit fazlarını kasa ve bankada bulundurarak, elde edilebilecek ek 

gelirden vazgeçmiş olacaklardır.  

Günümüzde kısa süreli yatırım araçların sayısı oldukça fazlalaşmıştır. Bu 

durum işletme yöneticilerin verecekleri stratejik kararlarını da zorlaştırmaktadır. 

Belli başlı kısa süreli yatırım araçları arasında hazine bonoları, devlet tahvilleri, 

yatırım fonları, altın, döviz, repo ve ters repo gösterilebilir. Bu ve benzeri çeşitli 

yatırım araçları arasında seçim yapılırken göz önünde bulundurulması gereken üç 

önemli özellik risk, vade ve pazarlanabilme özelliğidir. Bu noktada işletmelerin 

uygulayacakları stratejiler son derece önem kazanmaktadır. Çünkü risk ve 

pazarlanabilme özellikleri ile beklenen getiri arasında kurulacak dengeli bir strateji, 

işletmenin daha fazla gelir elde etmesini sağlayabilir. Ülkedeki ekonomik 

koşullarda göz önünde alınarak tek bir yatırım aracı seçilebileceği gibi birkaç 

değişik yatırım aracıda aynı anda seçilebilir. Aynı yatırım aracı seçildiğinde risk 

daha fazla olacaktır. Fakat değişik yatırım araçlarıa belirli oranlarda yatırım 

yapıldığında risk bölünecektir. Bu yüzden kazançla risk arasındaki dengenin iyi 

kurulması gerekmektedir.  
                                                
79 REIDER, Rob, “Understanding Effective Cash Management”, The Journal of Corporate Accounting 
and Finance, 2005, www.interscience.wiley.com.doı/jcaf.20161  Erişim Tarihi: 10.09.2005 
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Nakit fazlasının değerlendirilmesinde uygulanacak stratejileri belirlerken 

dikkat edilmesi gereken diğer bir konu pazarlanabilme özelliğidir. İşletmeler nakit 

fazlalarını değerlendirebilmek için stratejilerini belirlerken, yatırım yapılan 

kıymetlerin değer kaybına uğramadan ihtiyaç duyulduğu an paraya çevrilebilme 

olanağını göz önünde bulundurmalıdırlar.80 

Sonuç olarak işletmeler uygulayacakları nakit yönetim stratejileri ile ortaya 

çıkan nakitler, kârlı yatırım araçlarında değerlendirildiği takdirde bir anlam ifade 

edecektir. Aksi durumda ortaya çıkan nakit fazlaları kasa ve bankada sabit olarak 

tutulduğunda işletme karlılığını olumsuz yönde etkileyebilecektir. Firma kârlılığı 

hiç şüphesiz başka etmenlerden de etkilenmektedir. Firmaların karlılığının 

düşmesinde ve finansal sıkıntılar içerisine girmesinde, satışlardaki azalma, aşırı 

borçlanma, hatalı planlar ve kararlar ile nakit yönetimindeki özensizlik etkin rol 

oynamaktadır. 81  

İşletmelerin nakit yönetiminde uygulayabilecekleri stratejiler bu bölümde 

ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın bundan sonraki bölümde 

İMKB’de hisse senetleri işlem gören firmaların son 5 yıl içerisinde uyguladıkları 

nakit yönetimi stratejilerini belirlenmesi ve kârlılık ilişkisine yönelik olarak yapılan 

araştırmanın sonuçları verilecektir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 Akgüç, a.g.e., s. 251 
81 ERTUĞRUL, Murat, “Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulamaları”, Active Finans Dergisi, Kasım-
Aralık, 2001, s. 2 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİN 

KÂRLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: İMKBYE KAYITLI FİRMALAR 

ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

3.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Firmaların elde ettikleri kâr tutarları o firma için yapılacak yorumlara yön 

veren belki de en önemli veridir. Finansal literatürde ve  iş yaşamında birçok 

yorumların ve analizlerin yapılmasında, stratejik kararların alınmasında firmaların 

kâr tutarları çok büyük öneme sahiptir. Firmaların karlılığını etkileyen birçok faktör 

vardır. Bu faktörler arasında özellikle paraya yön verme açısından nakit yönetimi 

çok önemlidir. Bir firmada uygulanan nakit politikası firma karlılığını 

etkilemektedir. Dolayısıyla nakit yönetiminde uygulanacak stratejiler, firma kârlılığı 

üzerinde olumlu ya da olumsuz etki yapabilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İ.M.K.B)’nda 

hisse senedi işlem gören firmaların 2001-2005 yılları arasında uyguladıkları nakit 

yönetimi stratejileri belirleyerek firma kârlılığı ile ilişkisini tespit etmektir. Bu amaç 

doğrultusunda firmaların 2001,2002,2003,2004 ve 2005 yıllarında uyguladıkları 

nakit yönetimi stratejileri tespit edilerek, firma kârlılığı üzerindeki etkileri 

belirlenmeye çalışılacaktır. 

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Veriler 

Araştırmada kullanılan veriler, hisse senedi İMKB’de işlem gören ve 2001-

2005 yılları arasında mali tablolarına ulaşılabilen firmalardan elde edilmiştir. 

Araştırmada bu firmaların seçiminde bazı kısıtlıklar bulunmaktadır. Bir 

firmanın örnekleme dahil edilebilmesi için 2001-2005 yılları arasındaki mali 

tablolarına eksiksiz ve tam olarak ulaşılabilir olması gerekmektedir. Araştırmadaki 

diğer bir kısıtlık ise holdingler, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, finansal 

kuruluşlar (sigorta firmaları hariç) araştırmaya dahil edilmemiştir. 

Verilerin elde edilmesinde iki tür teknikten yararlanılmıştır. Bunların 

birincisi anket yöntemidir. Anket soruları iki gruptan oluşmaktadır. Birinci grup 
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sorular, firmaların nakit bulundurma nedenlerini, satış politikalarını, satışlarının 

dağılımını ve kullanılan nakit bütçelerini belirlemeye yöneliktir. İkinci grup sorular 

ise firmaların yıllar itibariyle uyguladıkları nakit yönetimi stratejilerini belirlemeye 

yöneliktir. Tüm sorularda katılımcılardan puanlama yapılması istenmiştir. 

Anketler internet ortamında firmalara gönderilmiştir. Fakat geri dönüşüm 

sağlanamadığından yüz yüze görüşülerek anketler uygulanmıştır. Bunun için 

gönüllü örnekleme tekniği benimsenmiştir. Görüşme talebini kabul eden 32 yönetici 

ile görüşme yapılmıştır. Bu yöneticilerin bir kısmı yönetim kurulu izni olmadan 

ankete cevap vermeyeceğini belirtmiş, bir kısmı ise anket sorularına cevap 

vermekten kaçınmıştır. Sonuç olarak 7 ayrı sektörden toplam 23 firma yöneticisi 

anketi cevaplandırmıştır. Bu 7 sektörden 4’ünde tek firma anketi cevaplandırmış, bu 

sebeple anlamlı sonuçlar elde edilemeyeceğinden bu 4 anket analize dahil 

edilmemiştir. Sonuç olarak 3 sektörden toplam 19 firmanın verileri analizde 

kullanılmıştır. Kullanılan verilerin elde edildiği firmaların bulundurdukları sektör, 

sektörde ulaşılan firma sayıları ve sektör içindeki yüzdeleri tablo 3.1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 3.1: Araştırmada Verileri Kullanılan Firmalar ve Sektör İçindeki Yüzdeleri 

Sektör Adı Ulaşılan Firma 

 Sayısı 

Sektördeki Firma  

Sayısı 

Sektör İçindeki 

 Yüzde 

Dokuma Sanayi 

Sigorta 

Cam ve Cam Ürünleri Sanayi 

11 

4 

4 

29 

6 

5 

% 38 

% 66 

% 80 

Araştırmada kullanılan diğer veriler ise İMKB’nin ve ilgili firmaların web 

sayfalarında yayınladıkları bilanço ve gelir tablolarından elde edilmiştir. 

3.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada elde edilen veriler kodlanarak SPSS (Statistical Package for 

Social Science) 11.0 paket programında analiz edilmiştir. SPSS, sosyal bilimlere 

ilişkin araştırma sonuçlarının analizinde yaygın olarak kullanılan bir programdır. Bu 

programa ek olarak Excel 11.0 sürümü yüzde analizlerinde kullanılmıştır.  
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Verilerin analizde en yaygın olarak kullanılan ve daha gelişmiş tekniklerinin 

temelini oluşturan tanımlayıcı istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu 

bağlamda aritmetik ortalama, standart sapma, anlamlılık düzeyleri, maksimum ve 

minimum analizleri yapılmıştır. Ayrıca firmaların bilanço ve gelir tablosundan elde 

edilen verileri üzerinde oran ve yüzde analizleri yapılmıştır. Bunun yanında 

uygulanan nakit yönetimi stratejileri ile karlılık ortalamaları karşılaştırılarak nakit 

yönetim stratejilerinin firma kârlılığı ile ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 

3.4. Uygulamanın Bulguları ve Analiz 

3.4.1. Dokuma Sanayi 

Tekstil ve hazır giyim sektörü 21.5 milyar dolarlık üretim değeri, 14 milyar 

dolarlık yurt içi tüketimi, gayrı safi milli hasıla içerisindeki yüzde 10.7'lik, sanayi 

üretimindeki yüzde 14.2'lik, imalat sanayi üretimindeki yüzde 16.3'lük, toplam 

istihdamdaki yüzde 11'lik, sanayi istihdamı içindeki yüzde 28'lik ve ihracatımız 

içindeki % 36.7'lik payı ile ülkemiz ekonomisinin en önemli sektörlerinden 

biridir.Sektör içindeki en önemli pay ise dokuma sanayine aittir.82 

Ülkemizin dokuma sanayi incelendiğinde, çoğunluğu entegre olan büyük 

firmalardan ve entegre olmayan küçük-orta ölçekli aile şirketlerinden oluştuğu 

görülmektedir. Türk pamuklu sektörüne yön veren 41 büyük şirket, 8,220 tezgah ile 

Türkiye kapasitesinin %55'ine sahiptir. Türkiye'de üretilen tekstillerin büyük 

çoğunluğunu pamuklu ürünlerin oluşturması, iç üretimin ihtiyacı 

karşılayamamasına yol açmıştır. Bu nedenle Türkiye  pamuk ithalatçısı durumuna 

gelmiştir. Pamuklu dokuma sektöründen sonra en önemli üretim, suni-sentetik 

dokuma sektöründe yapılmaktadır. Diğer taraftan, sektör hammadde ihtiyacını %75 

oranında yurtiçinden sağlayabilmektedir.83 

İ.M.K.B. sektör kodlarına göre imalat sanayi ana sektörü altında, dokuma, 

giyim eşyası ve deri alt sektörü içinde dokuma sanayi olarak yer almaktadır. 

                                                
82 AB ile gümrük birliği çerçevesinde tekstil ve konfeksiyon sektörü, 
http://www.expotim.com/SECTOR.asp?ID=6&CRY=Kumaş Erişim Tarihi: 13.07.2006 
83 Türkiye ve Dünyada Tekstil Sektörü,  
http://www.turkexport.net/trehber/oku.php?trehber_no=125&grup_no=25&bs_no=81 Erişim Tarihi: 
03.07.2006 
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Araştırmamızda İ.M.K.B’de hisse senetleri işlem gören toplam 29 adet firmadan 

11’inin verileri kullanılmıştır. 

Tablo 3.2: Dokuma Sanayi Sektöründeki Firmaların Nakit Bulundurma Nedenleri 

İşlem Amaçlı 
Nakit 

Bulundurma 

Spekülasyon 
Amaçlı Nakit 
Bulundurma 

Ihtiyat Amaçlı Nakit 
Bulundurma 

Geçerli 11 11 11

Cevapsız 0 0 0

Ortalama 3,0000 1,6364 1,3636

Standart Sapma ,00000 ,50452 ,50452

Minimum 3,00 1,00 1,00

Maximum 3,00 2,00 2,00

Toplam Puan 33,00 18,00 15,00

NOT: 1’den 3’e kadar puanlandırmaları istenmiştir. 

Firmaların nakit bulundurmak istemelerinin başlıca 3 nedeninin olduğunu 

birinci bölümde açıklamıştık. Bunlar, işlem amaçlı, spekülatif amaçlı ve ihtiyaç 

amaçlı nakit bulundurmadır. 

Tablo 3.2’de dokuma sanayindeki firmaların nakit bulundurma nedenleri 

görülmektedir. Ortalama 3’e yaklaştıkça faktörün önemi artmaktadır. Ortalaması en 

yüksek değer işlem amaçlı nakit bulundurmadır.  Ortalaması en düşük değer ise 

ihtiyat amaçlı nakit bulundurmadır. Buna göre sektördeki firmaların nakit 

bulundurmalarının başlıca sebebi günlük ve haftalık ödemelerini gerçekleştirmektir. 

Bunun yanında firmalar beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmak için fazla nakit 

bulundurmamaktadır.  
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Tablo 3.3: Dokuma Sanayi Sektöründeki Firmaların Satış Politikası 

Peşin Satış 0-90 Gün 
Vadeli Satış 

91-180 Gün 
Vadeli Satış 

181-360 
Gün Vadeli 

Satış 

360 Gün ve 
Üzeri Satış 

Geçerli 11 11 11 11 11

Cevapsız 0 0 0 0 0

Ortalama 4,6364 4,1818 2,7273 1,6364 1,0000

Standart Sapma ,50452 ,60302 ,64667 ,50452 ,00000

Minimum 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00

Maximum 5,00 5,00 3,00 2,00 1,00

Toplam Puan 51,00 46,00 30,00 18,00 11,00

NOT: 1’den 5’e kadar puanlandırmaları istenmiştir. 

 

 Firmalarlar satış politikalarını belirlerken, bu politika sonucu ulaşılacak 

karlılığın alacaklara yatırılan kaynakların maliyetinden yüksek olmasına dikkat 

etmelidirler. Başka bir deyişle, satış vadesi uzadıkça karlılığın farkı karşılayacak 

şekilde artması gerekmektedir.84 

 Firmalar satış politiklarını belirlerken sadece firma içi koşulları dikkate alırsa 

büyük sorunlar yaşayabilir. Bunun için dış piyasa şartlarının göz önünde 

bulundurularak etkin bir satış politikasının uygulanması gerekmektedir.  

Firmaların uyguladıkları satış politikaları tablo 3.3’de verilmiştir. Tablodan 

anlaşılacağı üzere firmalar alıcılara çok uzun vadeler tanımamaktadır. Satış 

politikaları arasında ortalaması en yüksek değer peşin satışlardır (4,6364). Faktör 

değeri yüksek çıkan diğer bir sonuş ise 0-90 gün vadeli satış politikalarıdır (4,1818).  

Elde edilen sonuçlara göre firmalar mümkün olduğunca 90 günlük vadeyi 

geçmeyecek satış politikaları uygulamak istedidikleri söylenebilir.  

 

 

 

                                                
84 YANIK, Serhat ve Şenel Kerim, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Finansal 
Yönetim, TSPAKB Yayınları, Temmuz, 2005, s. 34 
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Tablo 3.4: Dokuma Sanayi Sektöründeki Firmaların Satış Dağılımları 

 

Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Kümülatif 
Yüzde 

  Iç Pazar 2 18,2 18,2 18,2 

Hem Iç Hem Dış Pazar 9 81,8 81,8 100,0 

Toplam  11 100,0 100,0  

 

 Tablo 3.4’de görüldüğü gibi sektördeki firmaların % 81,’8 ihracat 

yapmaktadır. Bunun yanında firmaların % 18.2’si sadece yurtiçinde satış 

yapmaktadır.  

Tablo 3.5: Dokuma Sanayi Sektöründeki Firmaların Nakit Bütçesi Kullanımları 

 

Günlük 
Bütçe 

Haftalık 
Bütçe 

Aylık Bütçe 3 Aylık 
Bütçe 

6 Aylık 
Bütçe 

Yıllık Bütçe 

Geçerli 11 11 11 11 11 11

Cevapsız 0 0 0 0 0 0

Ortalama 1,6364 3,1818 3,1818 3,4545 4,1818 4,5455

Standart Sapma 1,28629 1,77866 1,25045 1,12815 1,40130 1,86353

Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

Maximum 5,00 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00

Toplam Puan 18,00 35,00 35,00 38,00 46,00 50,00

NOT: 1’den 6’ya kadar puanlandırmaları istenmiştir. 

Nakit bütçeleri firmaların kısa dönemde nakit girişleri ile çıkışları arasındaki 

farklılıkları tespit etmek için kullanılan bir araçtır. Bu bağlamda firmaların 

oluşturacakları nakit yönetim stratejilerinde büyük paya sahiptir. Nakit bütçeleri 

çeşitli süreleri kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Sektördeki firmaların açısından 

hangi nakit bütçesinin daha önemli olduğunu tablo 3.5’de görülmektedir. Buna göre 

en fazla puanı (50) yıllık nakit bütçesi almıştır. Ortalama değeri de 4,5455’dir. En 

düşük puanı da  günlük bütçeler almıştır. Tabloda görüldüğü gibi nakit bütçelerinin 

kapsadıkları süre arttıkça aldıkları puanlarda artmaktadır. Bu sonuçlara göre 

sektördeki firmalar için 6 aylık nakit bütçeleri ile yıllık nakit bütçelerinin daha fazla 

kullanıldığını söyleyebiliriz. 
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Tablo 3.6 : Dokuma Sanayi Sektöründeki Firmaların Nakit Tahsilat Stratejileri 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Nakit Tahsilat Stratejileri Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Erken Ödeme Nakit İskontosu 4,2727 4,3636 4,4545 4,3636 4,8182 

Faturaların Hızlandırılması 3,6364 3,3636 3,5455 3,9091 3,1818 

Müşteri Ödeme Talimatları 1,4545 1,4545 1,3636 1,2727 1,2727 

Müşteri Segmentasyonu 2,4545 2,3636 2,5455 2,9091 3,1818 

Çalışılan Banka Sayısının Arttırılması 2,8182 3,0000 2,4545 2,4545 2,4545 

 

Tablo 3.6’da dokuma sanayi sektöründe  faaliyet gösteren firmaların 2001-

2005 yılları arasında uyguladıkları nakit tahsilat stratejileri görülmektedir. Buna 

göre sektördeki firmalar açısından  bu tarihler arasında en önemli nakit tahsilat 

stratejisinin erken ödeme nakit iskontosu olduğu görülmektedir. Firmalar peşin 

ödemeli mal satışlarına çeşitli iskontolar uygulayarak mümkün olduğunca peşin 

satış yapmak istemektedirler. Erken ödeme  nakit iskontosundan sonra firmaların 

uyguladıkları diğer önemli bir strateji ise faturaların hızlandırılmasıdır. Bu sektörde 

müşteri ödeme talimatları en önemsiz strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sektördeki firmaların 2004-2005 yıllarında müşteri segmentasyonuna önceki yıllara 

göre daha fazla önem verdikleri görülmektedir. 

Tablo 3.7: Dokuma Sanayi Sektöründeki Firmaların Nakit Ödeme Stratejileri 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Nakit Ödeme Stratejileri Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Nakit Ödeme İskontosu 2,9091 2,2727 1,9091 1,9091 2,2727 

Kredi Mal ve Hizmet Alımı 4,5455 4,6364 4,9091 4,9091 4,9091 

Çeşitli Ödemelerin Çekle Yapılması 2,0909 1,1818 1,1818 1,5455 1,3636 

Ödemelerin Merkezileştirilmesi 3,1818 3,6364 3,4545 3,2727 3,2727 

Borçların Mümkün Olduğunca  

Geç Ödenmesi 

1,8182 2,7273 3,0000 3,0000 2,6364 
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Varlık yönetiminin en önemli elementlerinden biri nakit yönetiminde 

uygulanacak nakit yönetimi stratejilerinin iş çevresiyle uyum içinde olmasıdır.85 Bu 

bağlamda uygulanacak stratejiler belirlenirken dış çevre bileşenleri çok iyi analiz 

yapıılmalıdır.   

Sektördeki firmaların uyguladıkları nakit ödeme stratejileri tablo 3.7’de 

gösterilmiştir. Bu tabloya göre firmalar açısından en önemli stratejinin kredili mal 

ve hizmet alımı olduğu görülmektedir. Firmalar açısından en önemsiz görülen 

stratejisi ise mal ve hizmet alımı dışındaki ödemelerin çek ile yapılmasıdır. Bunun 

yanında firmalar ödemelerini mümkün olduğunca merkezileştirmek istemektedirler. 

Bu sonuçlara göre dokuma sanayindeki firmalar için tahsilatlarda peşin ödemeyi, 

ödemelerde ise kredili ödemeleri tercih ettikleri görülmektedir. 

Tablo 3.8: Dokuma Sanayi Sektöründeki Firmaların Nakit Kullanım Stratejileri 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Nakit Fazlasının Değerlendirilmesi Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Kasa ve Bankada Cari Hesap 3,9091 3,0000 2,4545 2,0909 1,9091 

Bankada Mevduat Hesap 3,0909 3,0000 4,7273 3,5455 5,1818 

Hisse Senedi 4,0000 3,0909 2,0000 2,0000 3,7273 

Devlet Tahvili ve Bono 4,6364 4,7273 5,3636 4,2727 4,0000 

Döviz ve Altın 1,7273 1,2727 3,2727 3,8182 3,3636 

Yatırım Fonu 1,8182 1,9091 1,8182 1,8182 2,4545 

 

Finansal araçların taşıdıkları risklerin iyi değerlendirilememesi, kâr amaçlı 

yatırımları tersine çevirerek istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep 

olabilmektedir.86 Bu yüzden hangi araca yatırım yapılacağı ve risk çok iyi 

hesaplanmalıdır. 

                                                
85 MARTİNSON, Otto B., “Your Scorecard  for Finacial Liquidity ”, The Journal of Corporate 
Accounting and Finance, 2003, www.interscience.wiley.com  Erişim Tarihi: 10.09.2005 
 
86 Ateş, a.g.e., s. 5  
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Tablo 3.8’de firmaların bulundurdukları nakit fazlalarını nasıl 

değerlendirdiklerini gösteren sonuçlar verilmiştir. 2001 ve 2002 yılında firmalar 

nakdi daha fazla kasa ve bankada cari hesap olarak tutarken, 2005 yılında bu durum 

tam tersi şekilde önemsiz duruma gelmiştir. Ortalaması 5 yılda da en yüksek çıkan 

değer devlet tahvili ve bonodur. Bununla beraber firmaların 2005 yılında nakit 

fazlarını bankada mevduat hesabı olarak bulundurdukları görülmektedir. 2001-2002 

yılındaki ortalaması düşük olan altın ve döviz alımının ise 2003-2005 yılları 

ortalamasında yükseliş olmuştur. Sektörde hisse senetlerine yapılan yatırımlarında 

son yılda yükseldiği görülmektedir. Sonuç olarak sektördeki firmaların 2005 yılında 

saydığımız yatırımlara belli miktarlarda nakit aktardığı söylenebilir. 

 

Tablo 3.9: Dokuma Sanayi Sektöründeki Firmaların Yüzde ve Oran Analizleri 

X1 

Yıllar 
Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 

Brüt Kâr Marjı 
(%) 

Aktif Kârlılık 
(%) 

Özsermaye Kârlılığı 
(%) 

2001 100 100 100 37 9 23 

2002 1,56 1,20 0,93 29 6 15 

2003 1,58 0,87 1,58 20 9 18 

2004 1,99 1,11 -1,72 21 -5 - 9 

2005 1,70 0,48 0,10 11 1 1 

X2 

Yıllar 
Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 

Brüt Kâr Marjı 
(%) 

Aktif Kârlılık 
(%) 

Özsermaye Kârlılığı 
(%) 

2001 100 100 100 31 2 4 

2002 1,43 0,09 0,31 21 1 1 

2003 1,65 0,15 0,09 3 - 9 - 15 

2004 1,28 0,29 5,20 1 5 7 

2005 1,21 3,91 -11,60 99 - 10 - 16 

X3 

Yıllar 
Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 

Brüt Kâr Marjı 
(%) 

Aktif Kârlılık 
(%) 

Özsermaye Kârlılığı 
(%) 

2001 100 100 100 23 -9 -19 

2002 1,27 1,03 0,05 19 1 1 

2003 2,43 2,31 8,75 22 1 3 

2004 3,85 2,97 16,20 18 2 6 

2005 4,05 2,81 19,00 16 2 6 

X4 

Yıllar 
Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 

Brüt Kâr Marjı 
(%) 

Aktif Kârlılık 
(%) 

Özsermaye Kârlılığı 
(%) 

2001 100 100 100 39 7 17 

2002 1,21 0,09 1,62 30 9 18 

2003 1,79 1,08 1,72 24 6 9 

2004 1,76 1,20 1,05 24 6 9 

2005 2,29 1,62 3,38 25 9 12 
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X5 

Yıllar 
Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 

Brüt Kâr Marjı 
(%) 

Aktif Kârlılık 
(%) 

Özsermaye Kârlılığı 
(%) 

2001 100 100 100 35 -6 - 25 

2002 1,22 1,09 -1,00 32 -9 - 67 

2003 1,74 1,67 -2,00 34 -6 -17 

2004 1,96 1,29 1,01 23 -1 1 

2005 1,93 1,59 -0,08 29 -2 -5 

X6 

Yıllar 
Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 

Brüt Kâr Marjı 
(%) 

Aktif Kârlılık 
(%) 

Özsermaye Kârlılığı 
(%) 

2001 100 100 100 23 -4 -8 

2002 1,40 0,31 0,79 18 - 8 -11 

2003 1,47 -1,42 0,10 -18 -31 - 46 

2004 0,26 -1,75 0,39 -32 -17 -37 

2005 0,16 -1,78 -4,00 - 4 -20 -52 

X7 

Yıllar 
Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 

Brüt Kâr Marjı 
(%) 

Aktif Kârlılık 
(%) 

Özsermaye Kârlılığı 
(%) 

2001 100 100 100 22 -29 - 12 

2002 1,07 0,74 1,07 16 1 3 

2003 1,05 0,16 0,40 3 -8 -13 

2004 1,03 0,43 0,90 7 6 - 2 

2005 0,79 0,56 0,60 12 -1 -9 

X8 

Yıllar 
Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 

Brüt Kâr Marjı 
(%) 

Aktif Kârlılık 
(%) 

Özsermaye Kârlılığı 
(%) 

2001 100 100 100 29 4 10 

2002 1,16 1,09 1,94 27 7 11 

2003 1,23 0,58 -2,46 13 -4 -5 

2004 1,13 0,34 -1,86 8 -2 -3 

2005 0,89 -1,06 -4,86 -2 -10 -14 

X9 

Yıllar 
Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 

Brüt Kâr Marjı 
(%) 

Aktif Kârlılık 
(%) 

Özsermaye Kârlılığı 
(%) 

2001 100 100 100 27 - 26 -16 

2002 1,48 1,70 1,50 31 6 24 

2003 2,26 2,43 2,50 30 8 15 

2004 2,11 2,63 2,50 29 6 12 

2005 2,06 1,90 0,11 25 -1 -1 

X10 

Yıllar 
Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 

Brüt Kâr Marjı 
(%) 

Aktif Kârlılık 
(%) 

Özsermaye Kârlılığı 
(%) 

2001 100 100 100 0 -22 -28 

2002 1,83 223,90 3,57 8 -4 -9 

2003 1,86 -155,66 8,46 -5 -2 -11 

2004 1,98 -79,79 1,07 - 3 4 -17 

2005 1,89 -321,00 0,50 -11 -10 -38 

X11 

Yıllar 
Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 

Brüt Kâr Marjı 
(%) 

Aktif Kârlılık 
(%) 

Özsermaye Kârlılığı 
(%) 

2001 100 100 100 41 -20 -15 

2002 1,45 1,34 1,02 38 1 2 

2003 1,94 1,22 0,81 26 -1 -2 

2004 1,92 1,29 1,03 28 1 1 

2005 1,83 1,60 1,96 30 5 11 

Not: 2001 yılı baz yıl olarak kabul edilmiştir. 
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Tablo 3.9’da dokuma sanayi sektöründeki firmaların yüzde ve oran analizleri 

sonucunda ortaya çıkan rakamlar verilmiştir. X1, X7 ve X8 firmasın satışlarında ve 

brüt kâr tutarlarında 2005 yılına kadar düzenli artışlar meydana gelmiştir. 2005 

yılında ise bir önceki yıla göre artış oranları azalmıştır. X1 firması 2004 yılını 

zararla kapamıştır Bunun sonucunda aktiflerinde ve özsermayesinde azalışlar 

meydana gelmiştir. 

X3 ve X4 firmaları satışlarını ve buna bağlı olarak brüt kâr ile net kâr 

tutarlarını sürekli arttırmışlardır. Bu durum firmaların aktiflerinde ve 

özsermayelerinde artışa neden olmuştur. X6 firmasının satışlarındaki azalışlar brüt 

kâr ve net kâr tutarlarını azaltmıştır. Buna bağlı olarak firmanın aktif ve özsermaye 

kârlılığı yıllar itibariyle giderek azalmıştır. 

Bu analizde en dikkat çekici sonuç X3 ve X4 firmaları dışında sektördeki 

firmaların satış tutarlarında önemli artışların olmamasıdır. X3 ve X4 firmaları 

satışlarındaki artışlara paralel olarak net karlarını yıllar itibariyle sürekli 

arttırmışlardır.  

Ortaya çıkan diğer önemli bir sonuçta sektörün geneli itibariyle brüt kâr 

marjlarının analiz yapılan tarihlerde düzenli olarak azalmasıdır. Bunun yanında 

sektördeki firmaların 2003 yılından itibaren özsermaye ve aktif karlılıklarında 

azalmalar meydana gelmiştir.  

Sektörde nakit girişlerini hızlandırıcı strateji olarak erken ödeme nakit 

iskontosunun en fazla kullanılan strateji olduğunu daha önce vurgulamıştık. Bunun 

yanında firmalar faturaların hızlandırılmasını da önem vermektedirler. Kredi mal ve 

hizmet alımı ise firmalar açıcından nakit girişlerini yavaşlatıcı en önemli strateji 

olarak görülmektedir. Firmalar 2001-2005 yılları arasında nakit fazlasını daha çok 

devlet tahvilinde değerlendirmişlerdir. Bunun yanında 2003-2005 yılları arasında 

ise nakit fazlaları bankada mevduat (vadeli) hesabında ve  döviz alımında 

kullanılmıştır.(Tablo 3.8) Bu tarihler arasında dövizin YTL karşısında değer 

kaybettiği düşünülürse, firmaların strateji seçimlerinin yanlış olduğu söylenebilir.  

Firmaların diğer faaliyetlerden elde ettiği gelir ve karlarda ise genel olarak 

azalmalar yaşanmıştır. Firmaların uyguladıkları stratejiler genel olarak birbirlerine 
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paralellik göstermektedir. Fakat 5 yıl boyunca aynı stratejiyi kullanan firmaların 

karlılıkları arasında farklılıklar saptanmıştır. Örneğin aynı strateji kullanan X3 ve X4 

firmaları incelendiğinde X3 firması diğer faaliyetlerden gelir ve karlar kaleminden 

elde ettiği gelirler artarken, X4 firmasının bu gelir grubundan elde ettiği gelirlerde 

azalmalar meydana gelmiştir. Bu durum hiç şüphesiz firmaların tercih ettikleri hisse 

senetleri, döviz cinsi, devlet tahvili faiz oranları gibi çeşitli etmenlerden 

etkilenmektedir. Bunun yanında karlılığın çoğu durumda yönetimin kontrolü altında 

olmayan dışsal koşullardan fazlasıyla etkilenen bir özelliğe sahip olduğu 

bilinmektedir.87 

Sonuç olarak dokuma sanayi sektöründeki firmaların nakit yönetimi 

stratejileri ile firma karlılığını arasında bir ilişki olmakla beraber, firma karlılığının 

olumlu ya da olumsuz yönde etkilendiği söylemek doğru olmayacaktır.  

3.4.2. Sigorta Şirketleri 

Sigortacılık son 3 yıldaki yoğun talep karşısında hızla büyüyen bir sektördür. 

Özellikle son yıllardaki konut yapımı ile bireysel emekliliğe olan talebin artması 

sektörün büyümesinde büyük rol oynamıştır. 

2004 yılında, sektörde toplam 53 sigorta ve 3 reasürans şirketi olmak üzere 

56 şirket faaliyet göstermiştir. Sigorta şirketlerinin 11'i hayat, 10'u hayat/emeklilik, 

27'si elementer, 5'i ise geçmişten gelen hayat portföyü sebebi ile hayat ve elementer 

dallarda faaliyette bulunmaktadır. 2004 yıl sonu itibariyle T.C.Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığı tarafından 15 sigorta ve 1 reasürans şirketinin faaliyeti durdurulmuştur. 

Sonuç olarak 2005 yılında toplam 38 sigorta şirketi faaliyet göstermiştir. 

Sigortacılık sektörü, hizmet sektörünün diğer tüm dallarında olduğu gibi bilgi ve 

teknolojinin yanı sıra çağdaş yönetim tekniklerini kullanan, iyi eğitilmiş, sorunlara 

karşı etkin ve gerçekçi çözümler üretebilen kalitedeki insan gücü istihdamı ile 

yakından ilişkilidir. Sigorta şirketlerinin toplam yatırım tutarı, 2004 yılı dokuz aylık 

dönemde 6 Katrilyon TL'ye ulaşmıştır. Sigorta branşları incelendiğinde prim 

üretiminde en büyük pay kaza branşının payıdır. Kaza branşında üretilen prim, 

                                                
87 AKAL, Zühal, İşletmelerde Performans Ölçümü ve Denetimi, Milli Prodüktivite Merkezi Yyaınları No: 
473, Ankara, 2005, s.63 



 60 

toplam primlerin yaklaşık yarısına eşittir. Yıllar itibarıyla kaza ve hayat branşının 

sektör içindeki payı artarken, nakliyat ve yangın branşlarının payı azalmaktadır.88 

İ.M.K.B. sektör kodlarına göre mali kuruluşlar ana sektörü altında sigorta 

şirketleri alt sektörü içinde yer almaktadır. Araştırmamızda İ.M.K.B’de hisse 

senetleri işlem gören 6 adet firmadan 4’ünün verileri kullanılmıştır. 

Tablo 3.10: Sigorta Şirketlerinin Nakit Bulundurma Nedenleri 

 

İşlem Amaçlı 
Nakit 

Bulundurma 

Spekülasyon 
Amaçlı Nakit 
Bulundurma 

Ihtiyat Amaçlı Nakit 
Bulundurma 

Geçerli 4 4 4

Cevapsız 0 0 0

Ortalama 2,7500 1,0000 2,2500

Standart Sapma ,50000 ,00000 ,50000

Minimum 2,00 1,00 2,00

Maximum 3,00 1,00 3,00

Toplam Puan 11,00 4,00 9,00

NOT: 1’den 3’e kadar puanlandırmaları istenmiştir. 

Tablo 3.10’da görüldüğü gibi sigorta şirketleri en çok işlem amacıyla nakit 

bulundurmaktadır. Daha sonra ise ihtiyat amacıyla nakit bulundurdukları 

görülmektedir. Spekülasyon amaçlı nakit bulundurma için tüm sigorta şirketleri en 

düşük puanı vermişlerdir.  

Tablo 3.11 : Sigorta Şirketlerinin Satış Politikası 

Peşin Satış 0-90 Gün 
Vadeli Satış 

91-180 Gün 
Vadeli Satış 

181-360 Gün 
Vadeli Satış 

360 Gün ve 
Üzeri Satış 

Geçerli 4 4 4 4 4

Cevapsız 0 0 0 0 0

Ortalama 4,7500 4,2500 3,2500 1,2500 1,0000

Standart Sapma ,50000 ,50000 ,50000 ,50000 ,00000

Minimum 4,00 4,00 3,00 1,00 1,00

Maximum 5,00 5,00 4,00 2,00 1,00

Toplam Puan 19,00 17,00 13,00 5,00 4,00

NOT: 1’den 5’e kadar puanlandırmaları istenmiştir. 

                                                
88 Türk Sigorta Sektörü, http://www.gunessigorta.com.tr/page.php?id=78 Erişim Tarihi: 02.07.2006 
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 Tablo 3.11’de sigorta şirketlerinin uyguladıkları nakit politikaları ile ilgili 

sonuçlar verilmiştir. Çıkan sonuçlar dokuma sanayinde elde edilen sonuçlara 

yakındır. Bu sektörde de firmalar en çok peşin satış politikasını uyguladıklarını 

belirtmişlerdir.(Ortalama: 4,75) Daha sonra sırasıyla 0-90 gün vadeli satış 

politikaları ile 91-180 gün vadeli satış politikaları uygulamaktadırlar.  

Tablo 3.12: Sigorta Şirketlerinin Satış Dağılımları 

 

Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Kümülatif 
Yüzde 

İç Pazar 4 100,0 100,0 100,0

 

Tablo 3,12’de görüldüğü sigorta şirketlerinin tamamının hizmet dağılımları 

ülke içi pazara yöneliktir. 

 Sigorta şirketlerinin için nakit bütçelerinin önemi Tablo 3.13’de 

gösterilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere birbirine yakın sonuçlar elde 

edilmiştir. Dokuma sanayi sektörünün tersine bu sektörde daha kısa süreleri 

kapsayan günlük, haftalık ve aylık bütçeler diğer bütçelere göre daha fazla önem arz 

etmektedir. 

Tablo 3.13: Sigorta Şirketlerinin Nakit Bütçesi Kullanımları 

 

Günlük 
Bütçe 

Haftalık 
Bütçe 

Aylık Bütçe 3 Aylık 
Bütçe 

6 Aylık 
Bütçe 

Yıllık Bütçe 

Geçerli 4 4 4 4 4 4

Cevapsız 0 0 0 0 0 0

Ortalama 5,0000 5,5000 5,0000 3,2500 2,5000 1,7500

Standart Sapma 1,15470 ,57735 ,81650 ,50000 ,57735 ,95743

Minimum 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00

Maximum 6,00 6,00 6,00 4,00 3,00 3,00

Toplam Puan 20,00 22,00 20,00 13,00 10,00 7,00

NOT: 1’den 6’ya kadar puanlandırmaları istenmiştir. 
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            Tablo 3.14: Sigorta Şirketlerinin Nakit Tahsilat Stratejileri  

 2001 2002 2003 2004 2005 

Nakit Tahsilat Stratejileri Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Erken Ödeme Nakit İskontosu 4,7500 5,0000 5,000 4,7500 4,7500 

Faturaların Hızlandırılması 3,2500 3,5000 3,500 3,2500 3,2500 

Müşteri Ödeme Talimatları 2,5000 2,5000 2,500 2,2500 2,5000 

Müşteri Segmentasyonu 1,7500 1,7500 1,7500 1,000 1,7500 

Çalışılan Banka Sayısının Arttırılması 1,2500 1,2500 1,2500 2,2500 1,2500 

 

Tablo 3.14’de sigorta şirketlerinin  uyguladıkları  nakit tahsilat stratejilerinin 

2001-2005 yılları arasındaki dağılımları verilmiştir. Bu sonuçlara göre müşteri 

segmentasyonu stratejisi bu sektörde en önemsiz strateji olarak görülmektedir. 

Diğer sektörlerde olduğu gibi sigorta şirketleri açısından da son 5 yıldaki en önemli 

strateji erken ödeme nakit iskontosu stratejisidir. Ayrıca faturaların hızlandırılması 

da sigorta şirketleri açısından önemlidir.  

Tablo 3.15: Sigorta Şirketlerinin Nakit Ödeme Stratejileri  

 2001 2002 2003 2004 2005 

Nakit Ödeme Stratejileri Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Nakit Ödeme İskontosu 1,7500 1,7500 1,7500 1,7500 1,7500 

Kredi Mal ve Hizmet Alımı 4,5000 4,5000 4,5000 4,2500 4,2500 

Çeşitli Ödemelerin Çekle Yapılması 1,5000 1,2500 1,2500 1,5000 1,5000 

Ödemelerin Merkezileştirilmesi 3,5000 3,2500 3,5000 3,7500 3,7500 

Borçların Mümkün Olduğunca  

Geç Ödenmesi 

1,7500 2,2500 1,7500 2,000 1,7500 

 

Sigorta şirketlerinin ödemelerde uyguladıkları stratejiler tablo 3.15’de 

görülmektedir. Sigorta şirketleri açısından en önemli strateji kredili mal ve hizmet 

alımıdır. Ayrıca ödemelerin merkezileştirilmesinin toplam stratejiler içerisinde 
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aldığı pay oldukça yüksektir. Diğer sektörlerde olduğu gibi sigorta şirketleri de mal 

ve hizmet alımı dışındaki ödemeleri çekle yapmamaktadır.   

 

Tablo 3.16: Sigorta Şirketlerinin Nakit Kullanım Stratejileri  

 2001 2002 2003 2004 2005 

Nakit Fazlasının Değerlendirilmesi Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Kasa ve Bankada Cari Hesap 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Bankada Mevduat Hesap 2,0000 2,0000 1,7500 2,2500 3,5000 

Hisse Senedi 3,0000 3,0000 3,0000 3,5000 3,2500 

Devlet Tahvili ve Bono 4,7500 5,0000 5,0000 5,0000 5,2500 

Döviz ve Altın 1,0000 1,5000 1,0000 1,5000 1,5000 

Yatırım Fonu 2,0000 1,5000 2,000 1,5000 1,5000 

 

 Tablo 3,16’da sigorta şirketlerinin 2001-2005 yılları arasında nakit kullanım 

stratejiler sunulmuştur. Buna göre sigorta şirketleri nakit fazlalarını en fazla devlet 

tahvili ve bonoda değerlendirmektedir. Daha sonra ise en fazla payı hisse senedi 

almaktadır. Dikkat çekici diğer bir sonuçta sigorta şirketlerinin kasada nakit 

bulundurmayı en önemsiz strateji olarak görmeleridir. Bu durum şüphesiz sigorta 

şirketlerinin faaliyet alanı ile yakından ilişkilidir. 2005 yılında ise önceki yıllara 

göre daha fazla miktarda parayı bankada mevduat hesabı olarak bulundurdukları 

görülmektedir. 

Tablo 3.17’de sigorta şirketlerinin oran ve yüzde analizleri sonucunda ortaya 

çıkan rakamlar verilmiştir. Y1 sigorta şirketinin satışlarında (teknik gelir) 2001 

yılından 2004 yılına kadar sürekli artış görülmektedir. 2005 yılında ise satışlarda 

artış devam etmekle birlikte bir önceki yıla oranla düşüş yaşanmıştır. Brüt kâr ve 

net kâr oranında da aynı şekilde 2005 yılında 2004 yılına oranla düşüşler 

yaşanmıştır. Sektördeki diğer tüm şirketler için yukarı saydığımız sonuçların ortaya 

çıktığı söylenebilir. Y3 firmasının ise diğer şirketlerden farklı olarak analiz yapılan 

son 3 yılda zarar ettiği görülmektedir. 
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Tablo 3.17: Sigorta Şirketlerinin Yüzde ve Oran Analizleri 

Y1 

Yıllar Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 
Brüt Kâr Marjı 

(%) 
Aktif Kârlılık 

(%) 
Özsermaye Kârlılığı 

(%) 

2001 100 100 100 9 15 60 

2002 1,51 1,24 1,84 7 13 46 

2003 2,30 0,23 1,18 1 8 23 

2004 3,77 1,98 2,21 5 11 43 

2005 2,03 0,85 1,14 4 4 9 

Y2 

Yıllar Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 
Brüt Kâr Marjı 

(%) 
Aktif Kârlılık 

(%) 
Özsermaye Kârlılığı 

(%) 

2001 100 100 100 5 3 49 

2002 1,30 0,72 1,49 3 4 44 

2003 1,75 1,06 2,00 3 3 40 

2004 2,04 0,91 1,70 2 3 23 

2005 0,67 0,11 1,66 1 2 13 

Y3 

Yıllar Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 
Brüt Kâr Marjı 

(%) 
Aktif Kârlılık 

(%) 
Özsermaye Kârlılığı 

(%) 

2001 100 100 100 6 7 36 

2002 1,55 1,65 1,10 6 6 19 

2003 2,16 0,64 -1,25 2 -1 -3 

2004 2,63 2,20 -1,44 5 -2 - 10 

2005 1,03 -1,51 -2,05 -6 -3 - 18 

Y4 

Yıllar Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 
Brüt Kâr Marjı 

(%) 
Aktif Kârlılık 

(%) 
Özsermaye Kârlılığı 

(%) 

2001 100 100 100 5 6 16 

2002 1,31 1,24 1,80 5 7 19 

2003 1,72 0,92 1,49 3 4 13 

2004 2,11 1,57 1,08 4 3 8 

2005 0,63 0,12 0,98 1 2 4 

Not: 2001 yılı baz yıl olarak kabul edilmiştir. 

   

 Aktiflere yapılan toplam yatırımın dönem içerisinde ne oranda kâr 

sağladığını ve yatırımın etkinliğini veren aktif kârlılık açısından sigorta şirketleri 

incelendiğinde genel olarak 2001 yılından 2005 yılana kadar oranın düştüğü 

görülmektedir. Bir başka deyişle son 5 yılda yatırımın etkinliği gittikçe 

azalmaktadır. Aktif karlılıkta olduğu gibi sigorta şirketlerinin özsermaye 

karlılıklarında da yıllar itibariyle gerileme olduğu söylenebilir. Y3 firmasında ise 

son 3 yılda ortaya çıkan zarar aktiflerinde ve öz sermayesinde azalmalara neden 

olmuştur. 
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 Daha önceki analizlerimizde sektörde nakit girişlerini hızlandırıcı strateji 

olarak erken ödeme nakit iskontosunun, nakit çıkışlarını yavaşlatıcı strateji olarak 

da kredili mal ve hizmet alımının diğer stratejilere oranla en fazla kullanılan 

stratejiler olduğunu belirtilmiştik. Sektörde elde edilen ihtiyaç dışı nakit fazlaları ise 

son 5 yılda devlet tahviline ve hisse senedine yatırılarak değerlendirilmiştir. 2005 

yılında ise aynı araçlara yatırım yapmakla beraber bankada mevduat hesabı olarak 

nakdi değerlendirdikleri görülmektedir. Bu yatırımlardan elde edilen gelirler gelir 

tablosunda diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler ve karlar bölümde yer 

almaktadır. Bu kalemden elde edilen gelirler incelendiğinde şirketlerin tamamında 

(Y3 firması hariç) sürekli artış görülmektedir. Y3 firmasında ise diğer faaliyetlerden 

gelir ve karlar kaleminde 2001-2005 yılları arasında  bir azalış görülmektedir.  

 Sonuç olarak sigorta şirketlerinin net satışlarında 2001-2004 yılları arasında 

sürekli artışlar meydan gelmiştir. 2005 yılında ise satışlarda gerileme olmuştur. 

Satışlardaki bu azalış şirketlerin diğer kârlılık oranlarında da azalışa neden olduğu 

görülmüştür.. Sektörde elde edilen nakit fazlaları devlet tahvili ve hisse senedi gibi 

yatırım araçlarında değerlendirilmektedir. Bunun sonucunda sigorta şirketlerinin 

ana faaliyetleri dışında elde ettiği kâr tutarları brüt karlarından daha fazla 

olmaktadır. Bu sonuçlara göre sigorta şirketlerinin uyguladıkları nakit yönetimi 

stratejilerin kârlılığı olumlu yönde etkilediği söylenebilir.  

3.4.3. Cam ve Cam Ürünleri Sanayi 

Cam endüstrisi ülkemizde kurulduğu 1935 yılından bu yana önemli gelişme 

göstermiş, üretim kapasitesi, üretimde kullanılan yüksek teknoloji, ürün kapasitesi, 

ihracat potansiyeli ve yurt içi talebi tümüyle karşılama hacmi ile sektör Türkiye 

imalat sanayinin önemli kollarından biri haline gelmiştir. Cam sektörü üretim 

girdilerinin tamamına yakınını yurt içinden sağlayan, sermaye ve enerji yoğun ve 

aynı zamanda yüksek kapasite ile çalışma zorunluluğu olan bir sektördür. 

Harmandan veya cam kırığından yüksek sıcaklıkta eritme yolu ile üretilen her nevi 
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cam ürünü ile bu ürünlerin çeşitli işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen ürünler 

sektörün kapsamına giren konulardır.89  

Cam ve cam ürünleri sanayi ekonomik faaliyetlerin Uluslararası Standart 

Sanayi Tasnifi (International Standards of Industrial Classification-ISIC) rehberine 

göre taş ve toprağa dayalı ürünler sanayi grubu altında 3620 alt sektör numarası ile 

adlandırılmıştır. ISIC-3 tasnifi itibariyle ise cam ve cam ürünleri sanayi 2610 alt 

sektör numarası ile yer almaktadır. Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetler Genel 

Tasnifi'ne (General Nomenclature of Economic Activities in The European 

Communities-NACE) göre ise cam ve cam ürünleri sanayi 247 sektör numarası ile 

gösterilmiştir. 90 İ.M.K.B. sektör kodlarına göre ise imalat sanayi ana sektörü altında 

taş ve toprağa dayalı alt sektörü içinde cam ve cam ürünleri sanayi olarak yer 

almaktadır. 

Araştırmamızda İ.M.K.B’de hisse senetleri işlem gören sektördeki 5 adet 

firmadan 4’ünün verileri kullanılmıştır. 

Tablo 3.18: Cam Sanayi Sektöründeki Firmaların Nakit Bulundurma Nedenleri 

 

İşlem Amaçlı 
Nakit 

Bulundurma 

Spekülasyon 
Amaçlı Nakit 
Bulundurma 

Ihtiyat Amaçlı Nakit 
Bulundurma 

Geçerli 4 4 4

Cevapsız 0 0 0

Ortalama 3,0000 1,2500 1,7500

Standart Sapma ,00000 ,50000 ,50000

Minimum 3,00 1,00 1,00

Maximum 3,00 2,00 2,00

Toplam Puan 12,00 5,00 7,00

NOT: 1’den 3’e kadar puanlandırmaları istenmiştir. 

 Araştırmamızdaki tüm sektörlerde olduğu gibi cam sanayi sektöründeki 

firmalarında nakit bulundurmalarının başlıca sebebi işlem amaçlıdır. Bu durum 

                                                
89 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler Sanayi Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu (Cam Sanayi), http://www.dpt.gov.tr/sektor/sektor.htm Erişim Tarihi: 12.07.2006 
90 KİRMAN, Hasan, “Cam Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri”, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama 
Müsteşarlığı Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2000, s. 7 
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tablo 3.18’de gösterilmiştir. Spekülasyon için nakit bulundurmanın firmalar 

açısından önemi son derece azdır. 

Tablo 3.19: Cam Sanayi Sektöründeki Firmaların Satış Politikası 

Peşin Satış 0-90 Gün 
Vadeli Satış 

91-180 Gün 
Vadeli Satış 

181-360 
Gün Vadeli 

Satış 

360 Gün ve 
Üzeri Satış 

Geçerli 4 4 4 4 4

Cevapsız 0 0 0 0 0

Ortalama 4,5000 4,5000 3,5000 1,2500 1,0000

Standart Sapma 1,00000 ,57735 ,57735 ,50000 ,00000

Minimum 3,00 4,00 3,00 1,00 1,00

Maximum 5,00 5,00 4,00 2,00 1,00

Toplam Puan 18,00 18,00 14,00 5,00 4,00

NOT: 1’den 5’e kadar puanlandırmaları istenmiştir. 

 Tablo 3.19’da sektördeki firmaların satış politikaları verilmiştir. Sektörde en 

çok puanı peşin satış politikası ile 3 aya kadar vadeli satış politikası almıştır. 

Ortalaması en düşük politika diğer sektörlerde de olduğu gibi 1 yıl üzeri vadeli satış 

politikalarıdır.  

 

Tablo 3.20: Cam Sanayi Sektöründeki Firmaların Satış Dağılımları 

Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Kümülatif 
Yüzde 

Hem Iç Hem Dış Pazar 4 100,0 100,0 100,0

 

 Tablo 3.20’de görüleceği üzere sektördeki firmaların tamamı hem iç pazarda 

hem de dış pazarda ürün satışı gerçekleştirmektedirler.  

 

 

 

 

 



 68 

Tablo 3.21: Cam Sanayi Sektöründeki Firmaların Nakit Bütçesi Kullanımları 

Günlük 
Bütçe 

Haftalık 
Bütçe 

Aylık Bütçe 3 Aylık 
Bütçe 

6 Aylık 
Bütçe 

Yıllık Bütçe 

Geçerli 4 4 4 4 4 4

Cevapsız 0 0 0 0 0 0

Ortalama 1,2500 3,0000 5,5000 3,2500 4,2500 3,7500

Standart Sapma ,50000 1,41421 1,00000 2,06155 ,50000 1,50000

Minimum 1,00 2,00 4,00 1,00 4,00 3,00

Maximum 2,00 5,00 6,00 5,00 5,00 6,00

Toplam Puan 5,00 12,00 22,00 13,00 17,00 15,00

NOT: 1’den 6’ya kadar puanlandırmaları istenmiştir. 

 Cam sanayi sektöründeki firmaların nakit bütçesi kullanımları tablo 3.21’de 

sunulmuştur. Bu tabloya göre sektördeki firmalar için en çok kullanılan nakit 

bütçesi  aylık bütçelerdir. (5,5) En az kullanılan nakit bütçesi günlük bütçelerdir.  

 Tablo 3.22: Cam Sanayi Sektöründeki Firmaların Nakit Tahsilat Stratejileri 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Nakit Tahsilat Stratejileri Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Erken Ödeme Nakit İskontosu 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 

Faturaların Hızlandırılması 4,0000 4,0000 4,0000 5,0000 4,0000 

Müşteri Ödeme Talimatları 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Müşteri Segmentasyonu 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 

Çalışılan Banka Sayısının Arttırılması 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 

 

 Tablo 3.22’de cam sanayi sektöründeki firmaların 2001-2005 yılları arasında 

uyguladıkları nakit tahsilat stratejileri gösterilmiştir. Diğer sektörlerde olduğu gibi 

bu sektörde de tahsilatlarda en önemli strateji, erken ödeme nakit stratejisidir. 

Müşteri ödeme talimatları ise firmalar açısından en önemsiz strateji olarak 

görülmektedir. Müşteri segmentasyonu bu firmalar açısından önemli bir strateji 

olmakla beraber 2004 ve 2005 yıllarında daha fazla önem kazandığı görülmektedir. 

Çalışılan banka sayısının arttırılması stratejisi de 2004-2005 yıllarında önceki 

yıllara göre daha önemli hale gelmiştir. Erken ödeme nakit iskontosundan sonra en 
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önemli strateji olarak da faturaların hızlandırılması görülmektedir. Hatta 2004 

yılında bu strateji erken ödeme nakit stratejisi ile eşit öneme sahiptir. 

 

Tablo 3.23: Cam Sanayi Sektöründeki Firmaların Nakit Ödeme Stratejileri 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Nakit Ödeme Stratejileri Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Nakit Ödeme İskontosu 2,0000 2,0000 2,0000 30000 2,0000 

Kredi Mal ve Hizmet Alımı 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

Çeşitli Ödemelerin Çekle Yapılması 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Ödemelerin Merkezileştirilmesi 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 

Borçların Mümkün Olduğunca  

Geç Ödenmesi 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

  

 Tablo 3,23’de ise cam sanayi sektöründeki firmaların 2001-2005 yılları 

arasında uyguladıkları ödeme stratejileri gösterilmiştir. Bu tabloya göre diğer 

sektörlerin tersine ödemelerin merkezileştirilmesi 2001-2005 yılları arasında en 

önemli stratejidir. Firmalar açısından diğer önemli bir stratejide kredili mal ve 

hizmet alımıdır. Borçların mümkün olduğunca geç ödenmesi ise en önemsiz strateji 

olarak görülmektedir.  

Tablo 3.24: Cam Sanayi Sektöründeki Firmaların Nakit Kullanım Stratejileri 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Nakit Fazlasının Değerlendirilmesi Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Aritmetik 
Ortalama 

Kasa ve Bankada Cari Hesap 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 

Bankada Mevduat Hesap 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

Hisse Senedi 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

Devlet Tahvili ve Bono 4,0000 5,0000 5,0000 6,0000 6,0000 

Döviz ve Altın 2,0000 1,5000 1,0000 1,5000 1,0000 

Yatırım Fonu 1,0000 1,5000 2,0000 1,5000 1,0000 
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Cam sanayi sektöründe firmaların 2001-2005 yılları arasında nakit fazlalarını 

nasıl değerlendirdikleri tablo 3,24’de gösterilmiştir. Tablodan anlaşılacağı üzere 

devlet tahvili ve bono firmaların nakit fazlalarını değerlendirmede en önemli araçtır. 

Nakit fazlalarının değerlendirildiği diğer önemli bir araç ise hisse senedi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Nakit fazlasının kasada bulundurulması ile yatırım fonunda 

değerlendirilmesi fazla kullanılmaktadır. Nakit fazlasının değerlendirilmesi için en 

önemsiz yatırım aracı olarak döviz ve altın görülmektedir.  

 

Tablo 3.25: Cam Sanayi Sektöründeki Firmaların Yüzde ve Oran Analizleri 

Z1 

Yıllar Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 
Brüt Kâr Marjı 

(%) 
Aktif Kârlılık 

(%) 
Özsermaye Kârlılığı 

(%) 

2001 100,00 100,00 100,00 31 2 3 

2002 1,74 1,88 11,02 34 11 18 

2003 2,00 2,47 9,76 32 4 6 

2004 3,40 3,36 20,68 31 8 11 

2005 3,74 3,34 18,02 28 5 9 

Z2 

Yıllar Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 
Brüt Kâr Marjı 

(%) 
Aktif Kârlılık 

(%) 
Özsermaye Kârlılığı 

(%) 

2001 100 100 100 43 9 29 

2002 1,29 0,99 0,57 33 6 12 

2003 1,60 0,88 0,63 24 4 5 

2004 1,37 0,52 -0,23 16 -1 -2 

2005 1,27 0,61 0,13 21 1 1 

Z3 

Yıllar Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 
Brüt Kâr Marjı 

(%) 
Aktif Kârlılık 

(%) 
Özsermaye Kârlılığı 

(%) 

2001 100 100 100 48 21 34 

2002 1,41 1,31 1,27 44 17 30 

2003 2,13 1,63 1,47 37 9 13 

2004 2,39 1,87 1,52 38 9 13 

2005 2,49 1,92 1,23 37 6 10 

Z4 

Yıllar Satışlar (%) Brüt Kâr (%) Net Kâr (%) 
Brüt Kâr Marjı 

(%) 
Aktif Kârlılık 

(%) 
Özsermaye Kârlılığı 

(%) 

2001 100 100 100 40 13 24 

2002 1,52 1,32 0,59 35 5 10 

2003 2,14 1,62 2,03 31 10 15 

2004 2,67 2,15 2,11 33 10 14 

2005 3,89 2,91 3,51 30 12 16 

Not: 2001 yılı baz yıl olarak kabul edilmiştir. 
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Tablo 3.25’de cam sanayi sektöründeki firmaların yüzde ve oran analizleri 

sonucunda ortaya çıkan sonuçlar görülmektedir. Bu sonuçlara göre sektördeki 

firmaların satışları 2001 yılından başlayarak artan bir trent izlemektedir. Buna bağlı 

olarak brüt kâr tutarlarında da paralel artışlar görülmektedir. Bunun yanında net kâr 

tutarları için aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Net kâr tutarları firmadan 

firmaya farklılık göstermektedir. Z1 bir firmasının net karı 2002 yılında bir önceki 

yıla oranla 11 kat artmıştır. Aynı yıl satış tutarları ile brüt kâr yaklaşık olarak 2 kat 

artmıştır. Firmanın nakit yönetimi stratejisini değiştirmediği göz önünde alınarak 

net kardaki bu artışın satışlara bağlı olarak arttığı söylenebilir.  

Z 2 firması 2004 yılında zarar etmiştir. Bunun sebebinin net satış tutarındaki 

ve ana faaliyeti dışındaki gelirlerinin azalışından kaynaklandığı söylenebilir. 2004 

yılının zararla kapanması firmanın aktifleri ile öz sermayesinde azalışa neden 

olmuştur. Firmaların satışlarında artışa bağlı olarak brüt kâr marjlarında artışlar 

meydana gelmiştir.  

Sektörde nakit girişlerini hızlandırıcı strateji olarak erken ödeme nakit 

iskontosu ve faturaların hızlandırılması büyük öneme sahiptir. Nakit çıkışlarını 

yavaşlatmak için firmaların uyguladığı en önemli strateji ödemelerin 

merkezileştirilmesidir. Diğer sektörlerde olduğu gibi cam sanayi sektöründe de 

nakit fazlalarının değerlendirilmesinde en çok kullanılan araçlar devlet tahvilleri ile 

hisse senetleridir. Firmaların diğer faaliyetlerden elde ettiği gelir ve karlar 

incelendiğinde bazı firmaların gelirlerini arttırdığı bazı firmaların gelirlerinin sabit 

kaldığı bazı firmaların ise bu gelir kaleminden ettiği gelirlerde azalış meydana 

geldiği görülmektedir. Dolayısıyla sektördeki firmaların uyguladıkları nakit 

yönetimi stratejilerini firma karlılığını olumlu yada olumsuz etkilediği söylenemez.  

3.5. Nakit Yönetimi Stratejileri ve Kârlılık İlişkisi 

Bir firmanın kârlılığı, satış tutarları, maliyetler, ülkedeki genel ekonomik 

durum, vergi oranları, uygulanan politikalar gibi bir çok etmene bağlı olarak 

şekillenmektedir. Nakit fazlalarının  yatırım araçlarında değerlendirilmesi de firma 

karlılığını olumlu yada olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dolayısıyla nakit 

yönetiminde uygulanacak stratejilerin dolaylı yoldan firma karını etkilediği 
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söylenebilir. Araştırmamızdaki firmaların tahsilatlarda, ödemelerde ve nakit 

fazlasının değerlendirilmesinde uyguladıkları nakit yönetimi stratejilerinin, firma 

kârlılığı üzerindeki etkileri aşağıda üç ayrı başlık altında belirlenmeye çalışılmıştır. 

3.5.1. Tahsilatlarda Uygulanan Nakit Yönetimi Stratejileri ile Kârlılık 

İlişkisi 

 Tahsilatlarda uygulanacak nakit yönetimi stratejileri, nakdin firmaya girişinin 

hızlandırılması ve bir an önce değerlendirilmesi açısından önemlidir. Bu bakımdan 

nakit tahsilatının gecikmesi, nakdin yatırım alanlarında değerlendirilme süresini 

azaltacağından firma karını olumsuz etkileyebilmektedir.  

 Tablo 3.26’da araştırma kapsamındaki firmaların tahsilatlarda uyguladıkları 

nakit yönetimi stratejileri ile firma kârlılığı arasındaki ilişki görülmektedir. 

Firmalar nakit alımlarda belirli oranlarda indirimler yaparak nakit mal veya 

hizmet alımını cazip hale getirmek isterler. Bu durumdan yararlanmak isteyen alıcı 

firmalar ise kredili mal ve hizmet alımı sonucunda ödeyecekleri vade farlı tutar ile 

nakit alımı sonucunda ödeyecekleri tutarı karşılaştırarak karar verirler. 

Araştırmamızda tahsilatlarda en çok kullanılan strateji olarak erken ödeme nakit 

iskontosu görülmektedir. Faktörün değeri 5’e yakın olduğundan 2001-2005 yılları 

arasında nakit iskontosu stratejinin firmalar açısından çok önemli olduğu 

görülmektedir. Faturaların hızlandırılması da firmalar tarafından uygulanan diğer 

bir önemli tahsilat stratejisidir. Müşteri ödeme talimatları ise firmalar açısından en 

önemsiz strateji olarak görülmektedir. Müşteri segmentasyonu 2001-2003 yıllarında 

da uygulanmakla beraber, 2004-2005 yıllarında daha fazla kullanılmaya başlamıştır. 

2001-2005 yılları arasında çalışılan banka sayısının arttırılması yoluna gitseler de 

faktör değeri yaklaşık 2,3 olduğundan firmalar açısından önemli bir strateji olarak 

görülmediği söylenebilir.  
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Firmaların kâr oranları incelendiğinde, brüt kâr tutarlarındaki artışa rağmen, 

brüt kâr marjları 2005 yılına kadar düşüş göstermiştir. 2005 yılında ise brüt kâr 

marjlarında 4 puanlık bir artış meydana gelmiştir. 2001 yılında firmaların çoğunun 

zararla faaliyetlerini tamamlaması aktiflerinde 1 puanlık azalma meydana 

getirmiştir. Bu durumun, uygulanan stratejiden çok 2001 yılında meydana gelen 

ekonomik krizle ilgili olduğu söylenebilir. Firmaların özsermayeleri incelendiğinde 

ise 2005 yılına kadar artış görülmektedir. 2005 yılında ise özsermayelerde ortalama 

% 2 azalma meydana gelmiştir. Aynı yıl firmaların aktiflerinde de ortalama % 1 

oranında azalma meydana gelmiştir. 2001 yılındaki ekonomik kriz ile 2005 

yılındaki ekonomik belirsizlik ve uluslar arası gelişmeler bu yıllarda firmaların, brüt 

karları, aktifleri ve özsermayeleri üzerinde etkili olmuştur. 

 

3.5.2. Ödemelerde Uygulanan Nakit Yönetimi Stratejileri ile Karlılık 

İlişkisi 

 Tahsilatlarda uygulanan stratejilerin nakit girişini hızlandırıcı, ödemelerde 

uygulan stratejilerin ise nakit çıkışını yavaşlatıcı yönde oluşturulduğunu daha önce 

belirtilmişti. Bu bağlamda ödemelerde uygulanan stratejilerin temel amacı firmadan 

nakit çıkışını yavaşlatmaktır. Bu durum firmada nakdin daha fazla kalması ve daha 

fazla değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. 

 Tablo 3.27’de firmaların ödemelerde uyguladıkları nakit yönetimi stratejileri 

ile karlılık arasındaki ilişki görülmektedir. 

 Mal ve hizmet alımlarının iskontolardan yararlanarak peşin yapılması,  nakit 

çıkışını hızlandırıcı bir strateji gibi  görülse de, daha az nakdin firmadan çıkışı 

anlamına gelmektedir. Araştırama kapsamındaki dönemlerde firmaların nakit 

ödemelerden kaçındıkları görülmektedir. Mal ve hizmet alımını peşin yapmak 

istemeyen firmalar için en önemli strateji kredili mal ve hizmet alımıdır. 2001 

yılında 4,4221 olan ortalama 2005 yılına gelindiğinde artarak 4,6316 olmuştur. 

Firmaları sektörler bazında incelediğimizde de aynı sonuçlar elde edilmişti. Mal ve 

hizmet alımı dışındaki kar payı gibi çeşitli ödemelerin çekle yapılması en düşük 

ortalamaya sahip stratejidir. Hatta bu stratejinin firmalar açısından hiç önemli 

olmadığı söylenebilir. Ödemelerin merkezileştirilmesi bir taraftan nakdin  
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kontrolünü sağlarken, diğer yandan nakit çıkışlarını yavaşlatmaktadır. Bu bağlamda 

firmaların bu stratejiyi oldukça fazla kullandıkları görülmektedir. Borçların 

geciktirilmesi stratejisi ile yanlış kullanıldığında firmanın piyasa değerini ve imajını 

olumsuz etkileyebilmektedir. Buna rağmen firmaların için bu strateji azda olsa 

öneme sahiptir. Tablo 3.27 incelendiğinde  firmaların ödemelerde uyguladıkları 

stratejilerde 2001-2005 yılları arasında önemli sapmalar görülmemektedir. Bunun 

yanında brüt kar oranı, aktif karlılık ve özsermaye karlılığı yıllar itibariyle 

düşmüştür. Bu açıdan bakıldığında firmaların ödemelerde uyguladıkları nakit 

yönetimi stratejilerinin kendi başına firma karlılığı üzerinde etkisi olduğu 

söylenemez.      

 

3.5.3. Nakit Fazlasının Değerlendirilmesi ile Karlılık İlişkisi 

 Nakit fazlalarının yatırım araçlarında değerlendirilerek firma karlılığının 

arttırılabilmesi mümkündür. Firma yöneticileri risk, vade ve pazarlanabilme 

özelliklerini dikkate alarak nakit fazlasının değerlendirilmesi için yatırım araçlarını 

tercih ederler.  Tercih edilen yatırım araçlarından elde edilecek kâr yada zarar 

firmanın net kâr tutarını etkilemektedir. 

Tablo 3.28’de firmaların nakit fazlalarını değerlendirdikleri yatırım araçları 

ile karlılık arasındaki ilişki görülmektedir. Tablo incelendiğinde firmalar için en 

önemli yatırım aracının devlet tahvili ve bono olduğu görülmektedir. 2001-2003 

yıllarında devlet tahvili ve bono alımında artışlar meydan gelmiştir. Ortalamalar 

2004-2005 yılında biraz azalsa da bu yıllarda en önemli yatırım aracı olma 

özelliğini kaybetmemiştir. Firmalar için en önemsiz strateji ise nakdin bir araca 

yatırılmadan bankada cari hesapta bekletilmesidir. Nakit fazlasının döviz ve altın 

gibi yatırım araçlarında değerlendirilmesi 2001 ve 2002 yıllarında önemsizken, 

2003-2005 yıllarında arasıda firmalar tarafından daha fazla tercih edildiği 

görülmektedir. Bunda 2003 yılında uygulamaya konulan dalgalı kur politikasının 

etkili olduğu söylenebilir. Bu tarihler arasında altın fiyatlarında fazla değişme 

olmadığı ve YTL’nin döviz karşında değer kazandığı düşünüldüğünde firmaların bu 

strateji seçiminde hata yaptıkları söylenebilir. Yatırım fonu firmalar tarafından nakit  
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fazlasını değerlendirmede bir araç olarak kullanılsa da, ortalaması düşük 

olduğundan öneme sahip olduğu söylenemez. Tabloda görüldüğü gibi firmalar 

tarafından en çok kullanılan diğer bir yatırım aracıda hisse senetleridir. 2005 yılında 

hisse senetlerine yapılan yatırımın arttığı görülmektedir. Bunda  İ.M.K.B’e 

puanlarının tavan yapmasının da büyük etkisi vardır.  

Tablo 3.28’de en dikkat çekici sonuç ise nakit fazlalarının bankadaki vadeli 

hesaplarda değerlendirmesinin 2005 yılında çok fazla arttığıdır. 2001 yılında 2,6842 

olan ortalama 2005 yılında 4,3158 olmuştur. Bu durum firmaların getirisi sabit ve 

riski az olan yatırım araçlarına yöneldiklerini göstermektedir. 

Araştırma kapsamındaki firmalar açısından nakit girişlerini hızlandırıcı 

strateji olarak erken ödeme nakit  iskontosunun, nakit çıkışlarını yavaşlatıcı strateji 

olarak da kredili mal ve hizmet alımın en önemli stratejiler olduğu görülmektedir. 

Nakit fazlalarının değerlendirilmesinde ise genel olarak devlet tahvili, bono ve hisse 

senetlerinin tercih edildiği görülmektedir. Bunun yanında özellikle 2005 yılında 

nakit fazlalarının bankalardaki vadeli hesaplarda değerlendirildiği saptanmıştır. 

Firmaların karlılık oranlarına baktığımızda ise brüt kar ve özsermaye tutarlarındaki 

artışa rağmen, brüt kar marjı ile özsermaye karlılıklarının azaldığı görülmektedir. 

Aktif karlılık oranlarına ise 2002 yılında artış meydana gelmiş, diğer yıllarda ise 

azalmıştır. Bu bağlamda firmaların uyguladıkları nakit yönetimi stratejilerinin firma 

karlılıkları üzerinde olumlu bir etkisi saptanmamıştır. 

Nakit yönetimi stratejileri ile firmaların karlılıkları arasında genel olarak 

herhangi bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Anacak sektörel ve firma bazında 

nakit yönetimi stratejilerinin firmaların karlılığını etkilediği görülmüştür. Örneğin 

sigorta sektöründe özellikle nakit kullanım stratejilerinin karlılığı arttırıcı etki 

yaptığı görülmüştür. Bu sektörde sağlanan nakit girişlerinin devlet tahvili ve bono 

gibi menkul kıymetlerde değerlendirilmesi sektörün karlılığını olumlu yönde 

etkilemiştir.  
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GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Dünyada siyasi, ekonomik ve teknolojik alanda meydana gelen gelişmeler 

her kesimde olduğu gibi firmalar üzerinde de etkisini göstermiştir. Firmalar üretim 

ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak üretim, yönetim, 

pazarlama ve finans alanlarında daha stratejik düşünmeye başlamışlardır. Bu 

bağlamda özellikle halka açık firmalar yatırımcıların beklentilerini karşılayabilmek 

için varlıklarının yönetimine daha fazla önem vermeye başlamışlardır.  

Firmaların üçüncü şahıslardan sağladıkları fonların zamanında ödenebilmesi, 

yatırımcıların beklentilerinin karşılanabilmesi ve firmanın piyasa değerinin 

arttırılabilmesi, firmanın sahip olduğu varlıkların yönetimi ile yakından ilişkilidir. 

Firmanın piyasa değerinin düşmesi ve yatırımcıların beklentilerinin 

karşılanamaması yatırımcıların yatırımlarını geri çekmesine neden olurken, üçüncü 

şahıslara olan borçların zamanında ödenememesi firma imajının zedelenmesine 

neden olmaktadır. Bu olumsuz tabloyla karşılaşmak istemeyen firmaların varlıkları 

etkin yönetmeleri gerekmektedir. 

Bilindiği gibi firmalar, çeşitli kaynaklardan sağladıkları fonların bir kısmını 

duran varlıklara bir kısmını da dönen varlıklara yatırmaktadırlar. Dönen varlıklar 

içerisinde gösterilen nakit varlıklar ve bu varlıkların yönetimi ise firmaların finansal 

başarısı açısından hayati önem taşımaktadır. Çünkü nakit yönetiminde uygulanan 

politikalar ile alınan kararlar firmanın kârlılığı ile yakından ilişkilidir. 

Firmalar günlük ödemelerini gerçekleştirebilmek (muamele amaçlı), 

beklenmedik durumlarda hazırlıksız yakalanmamak (ihtiyat amaçlı) ve ani fiyat 

değişimlerinden kazanç elde etmek için (spekülatif amaçlı) nakit bulundurmak 

isterler. Nakdin bu şekillerde elde bulundurulması, kârlı yatırım araçlarına 

aktarılması yoluyla elde edilecek faiz kazancından vazgeçilmesi anlamına 

gelmektedir. Özellikle faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde nakit 

bulundurmak firmalar için bir maliyet oluşturmaktadır. Bu durum firmanın kârını 

azaltıcı bir etki yapmaktadır. 
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Başarılı bir nakit yönetimi ile nakit fazlalarının yatırım araçlarında 

değerlendirilmesi ile firma kârlılığını arttırmak mümkündür. Fakat bu şekilde kâr 

elde edebilmek için öncelikle yatırım araçlarında değerlendirilebilecek nakit 

fazlasının oluşturulması gerekmektedir. Nakit fazlaları, nakit girişleri ile nakit 

çıkışları arasındaki olumlu farktan oluşmaktadır. Nakit girişleri ve çıkışlarının 

gerçekleşme olasılığı ile zaman uyumu nakit fazlasının oluşturulmasında büyük rol 

oynamaktadır.  

Nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki dengenin başarıyla kurulması her 

şeyden önce başarılı bir finansal planlaması ile mümkündür. Fakat günümüzde ülke 

ekonominin yapısından kaynaklanan sistematik ve sistematik olmayan riskler, 

değişen rekabet koşulları finansal planların başarısını oldukça etkilemektedir. Bu 

bağlamda daha etkin bir planlamanın yapılabilmesi için firma yöneticilerinin 

stratejik düşünmesi ve stratejik kararlar alması gerekmektedir.  Günümüzde sadece 

kâr amaçlı firmalar değil, kamu ve kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda stratejiler 

geliştirmeye,stratejik planlar yapmaya ve stratejik kararlar almaya eskisinden daha 

fazla önem vermektedirler.  

Günümüz rekabet koşullarında farklı yada benzer planlarla yola çıkmış olan 

rakiplerin varlığı, işletme yöneticileri tarafından yapılan planlamaların kendi başına 

yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Firmalar bu durumlarda geliştirecekleri ve 

uygulayacakları stratejiler ile rekabet üstünlüğü ele geçirip kârlarını arttırabilirler. 

Başka bir deyişle stratejiler, firmaların rekabet üstünlüğünü sağlamasında ve 

kârlarını  arttırmasında önemli bir araçtır. Bu açıdan bakıldığında firmaların her 

alanında çeşitli stratejilerin geliştirilmesi ve başarıyla uygulanması gerekmektedir.  

Firmalarda ödemelerle, tahsilatların uyumlu hale getirilmesi için gerekli 

faaliyetleri kapsayan nakit yönetiminde de nakit girişleri, nakit çıkışları ve nakit 

fazlasının kullanımı ile ilgili çeşitli stratejiler geliştirmek mümkündür. Nakit 

girişleri ile ilgili stratejiler daha çok nakit girişini hızlandırıcı özelliklere sahiptir. 

Nakit çıkışları ile ilgili uygulanabilecek stratejiler ise nakit çıkışlarını yavaşlatıcı 

özelliğe sahiptir. Nakit girişlerini hızlandırmada uygulanabilecek başlıca stratejiler 

arasında; 
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- Erken ödeme nakit iskontosu, 

- Faturaların hızlandırılması, 

- Çalışılan banka sayısının arttırılması, 

- Müşteri ödeme talimatları, 

- Müşteri segmentasyonu gösterilebilir. 

Nakit çıkışlarını ile ilgili firmaların uygulayabilecekleri stratejiler arasında 

ise; 

- Nakit ödeme iskontosundan yararlanma, 

- Kredili mal ve hizmet alımı, 

- Çeşitli ödemelerin çek ile yapılması, 

- Ödemelerin merkezileştirilmesi, 

- Borçların mümkün olduğunca geç ödenmesi gösterilebilir. 

Bu noktada asıl önemli olan nokta ise ödemelerde ve tahsilatlarda 

uygulanabilecek stratejiler sonucunda elde edilecek nakit fazlalarının çeşitli yatırım 

araçlarında kısa vadeli değerlendirilerek firma kârlılığını arttırmaktır. Firmalar nakit 

fazlalarını kısa süreli yatırım araçlarında değerlendirmek için stratejileri belirlerken, 

yatırım araçlarından beklenen getiri doğrultusunda zaman ve risk faktörlerini 

dikkate almak zorundadır. Bu faktörler altında firmalar nakit fazlalarını, yatırım 

fonu, döviz, altın, devlet tahvili ve bono gibi çeşitli kısa vadeli yatırım araçlarında 

değerlendirerek kârlılıklarını arttırabilirler. Ülkemizde ekonomik koşullardaki 

belirsizlik göz önüne alındığında kısa vadeli  yatırım araçlarının seçimindeki 

zorluğu daha da arttırmaktadır. 

Ülkemizde firmaların 2001-2005 yılları arasında uyguladıkları nakit yönetimi 

stratejilerini belirlemek ve firma kârlılığı ile ilişkisini tespit edebilmek için hisse 

senetleri İ.M.K.B’de işlem gören 3 sektöre ait 19 firma üzerinde bir araştırma 

yapılmıştır. 

Analiz sonuçlarında göre dokuma sanayinde nakit girişlerini hızlandırıcı 

strateji olarak erken ödeme nakit iskontosunun, nakit çıkışlarını yavaşlatıcı strateji 
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olarak da kredili mal ve hizmet alımın kullanıldığı tespit edilmiştir. Sektörde nakit 

fazlalarının değerlendirilmesinde ise devlet tahvili ve bononun daha fazla 

kullanıldığı belirlenmiştir. Sektörde benzer stratejileri kullanan firmaların 

kârlılıklarında paralel bir artış yada azalış oluşmamıştır. Bu sebeple firmaların 

uyguladıkları nakit yönetimi stratejileri ile firma kârlılığı arasında anlamlı bir ilişki 

tespit edilememiştir. 

Sigortacılık sektöründe yapılan analizde sigorta şirketlerinin tahsilatlarda 

uyguladığı en önemli strateji diğer sektörlerde olduğu gibi erken ödeme nakit 

iskontosudur. Ödemelerde ise kredili mal ve hizmet alımı ile ödemelerin 

merkezileştirilmesi stratejileri daha fazla kullanılmaktadır. Sektördeki firmalar nakit 

fazlalarını devlet tahvili ve hisse senedine yatırım yaparak değerlendirmişlerdir. 

Sigorta şirketlerinin diğer faaliyetlerden elde ettikleri gelirler ve kârlar, teknik kâr 

tutarlarından oldukça fazladır. Firma kârlılığını etkileyen bir çok faktör olmakla 

beraber sektörde firmaların uyguladıkları nakit yönetimi stratejileri ile firma 

kârlılığını arasında ilişki olduğu ve kârlılığı olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 

Cam sanayi sektöründe erken ödeme nakit iskontosu ve faturaların 

hızlandırılması nakit girişlerini hızlandırıcı stratejiler olarak kullanılırken, nakit 

çıkışlarını yavaşlatıcı strateji olarak ödemelerin merkezileştirildiği görülmüştür. 

Sektörde nakit fazlalarının kullanılması için tercih edilen en önemli yatırım araçları 

hisse senetleri ve devlet tahvilleridir. Cam sanayi sektöründe de dokuma sektöründe 

olduğu gibi nakit yönetiminde benzer stratejileri uygulayan firmaların kârlılık 

oranları birbirinden farklı oluşmuştur. Bazı firmaların kârlılıkları artarken bazı 

firmaların kârlılıkları azalmıştır. Bu sebeple cam sanayi sektöründeki firmaların 

uyguladıkları nakit yönetimi stratejileri ile firma kârlılığı arasında anlamlı bir ilişki 

tespit edilememiştir.  

Analizdeki sektörler arasında farklılıklar çıkmasındaki temel sebeplerden biri 

analiz yapılan 2001-2005 yılları arasında Türkiye’de yaşanan ekonomik ve siyasi 

krizlerdir. Ayrıca Irak savaşı ve Ortadoğu’da meydana gelen gelişmeler, tüm 

Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de faiz oranlarında değişmelere, borsalarda ani 

dalgalanmalara sebep olmuş ve firmaları oldukça etkilemiştir. Ayrıca Türkiye gibi 
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gelişmekte olan ülkelerde çoğu sektörün yeni gelişmesi, yatırımların 

tamamlanmamış olması, vergi oranlarının yüksekliği ve özkaynak yetersizliği  

firmaların kâr tutarlarını etkilemektedir.  

Firmalar üzerinde yapılan genel analiz sonucunda ise firmaların 

uyguladıkları nakit yönetimi stratejilerinin firma karlılığı üzerinde olumlu bir etkisi 

saptanamamıştır.  

Firmaların uyguladıkları nakit yönetimi stratejilerinin firma kârlılığı üzerinde 

etkisinin olduğu bilinmekle beraber, bu çalışmanın daha fazla firma üzerinde, global 

krizler, savaş, piyasa şartlarının değişkenliği ve ekonomik belirsizlikler gibi 

olumsuzlukların yaşanmadığı dönemlerde yapılması daha anlamlı sonuçlar vermesi 

açısından önemlidir. 
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X1 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
         

72.038.197    
       

109.400.112    
       

113.478.335           229.599.208    
       

212.341.351    

Özsermaye 
         

27.862.731    
    

40.090.479    
         

57.774.854           130.627.504    
       

125.558.690    

Net satışlar 
       

100.282.370    
       

157.013.191    
       

159.567.264           200.227.776    
       

171.100.800    

Satışların Maliyeti 
         

62.858.341    
       

111.810.063    
       

126.893.451           158.368.942    
       

152.818.849    

Brüt Kâr 
         

37.424.029    
         

45.203.128    
         

32.673.813             41.858.834    
         

18.281.951    

D.Faa. Gelir ve Karlar 
  

5.660.862    
           

4.378.191    
         

18.481.837             15.855.466    
           

5.476.128    

Net Kâr 
           

6.474.261    
           

6.082.789    
         

10.265.614    -11.191.884    
                

65.507    

 

 

 

 

X2 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
         

47.405.573     
         

65.639.887     
       

102.799.675     
       

111.661.790     
       

108.904.351     

Özsermaye 
         

23.918.734     
         

29.530.898     
         

64.586.689     
         

69.629.491     
         

71.823.713     

Net satışlar 
         

57.179.289     
         

82.317.191     
         

94.749.865     
         

73.497.487     
         

69.749.521     

Satışların Maliyeti 
         

39.569.515     
         

65.259.842     
         

91.997.444     
         

73.269.556     
              

767.942     

Brüt Kâr 
         

17.609.774     
         

17.057.349     
           

2.752.421     
              

227.931     
         

68.981.579     

D.Faa. Gelir ve Karlar 
           

6.564.175     
           

6.050.189     
         

18.481.837     
         

15.855.466     9.356.654  

Net Kâr 
              

962.989     
              

299.890     - 9.388.206     
           

5.101.096     - 11.191.884     
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X3 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam          12.841.895    
         

22.319.691    
         

52.902.181    
         

64.417.528    
         

69.818.416    

Özsermaye            5.958.051    
           

7.819.064    
         

18.415.976    
         

19.535.619    
         

23.561.410    

Net satışlar          19.744.963    
         

25.255.803    
         

48.030.565    
         

76.141.233    
         

79.990.453    

Satışların Maliyeti          15.116.959    
      

20.452.309    
         

37.300.393    
         

62.366.884    
         

66.979.003    

Brüt Kâr            4.628.004    
           

4.803.494    
         

10.730.172    
         

13.774.349    
         

13.011.450    

D.Faa. Gelir ve Karlar            2.392.257    
           

2.119.900    
           

3.055.536    
           

3.283.727    
           

7.490.946    

Net Kâr -1.161.104    
                

68.893    
              

603.033    
           

1.119.607    
           

1.310.571    

 

 

 

 

X4 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
       

227.277.486     
       

298.203.265     
       

479.932.076     
       

469.793.210     
       

653.367.765     

Özsermaye 
         

97.424.813     
       

156.316.564     
       

313.051.814     
       

339.986.641     
       

493.723.725     

Net satışlar 
       

216.610.153     
       

263.346.732     
       

387.905.137     
       

381.833.281     
       

496.835.282     

Satışların Maliyeti 
       

131.456.304     
       

185.621.282     
       

295.116.128     
       

288.298.611     
       

370.526.829     

Brüt Kâr 
         

85.153.849     
         

77.725.450     
         

92.789.009     
         

93.534.670     
       

126.308.453     

D.Faa. Gelir ve Karlar 
           

8.729.836     
         

15.016.938     14.265.545  
           

4.938.246     
           

6.482.039     

Net Kâr 
         

16.939.540     
         

27.598.227     
         

29.187.197     
         

29.019.177     
         

57.313.156     
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X5 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
         

52.973.901     
         

63.888.161     
       

107.071.225     
       

100.861.314     
       

134.498.620     

Özsermaye 
         

12.031.638     
           

8.873.628     
         

40.349.789     
         

40.805.085     
         

47.013.799     

Net satışlar 
         

58.743.521     
         

72.209.697     
       

102.714.222     
       

115.472.255     
       

113.596.563     

Satışların Maliyeti 
         

37.894.466     
         

49.332.233     
         

67.775.611     
         

88.452.787     
         

80.369.188     

Brüt Kâr 
         

20.849.055     
         

22.877.464     
         

34.938.611     
         

27.019.468     
         

33.227.375     

D.Faa. Gelir ve Karlar 
           

3.106.784     
           

8.446.057     
         

11.327.558     
           

7.382.838     
           

3.647.635     

Net Kâr - 2.966.070     - 5.944.842     - 6.946.364     
              

455.307     - 2.550.370     

 

 

 

 

X6 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
         

36.723.197     
         

32.933.003     
         

26.500.080     
         

28.883.033     
         

26.007.775     

Özsermaye 
         

17.144.648     
         

25.192.403     
         

18.019.236     
         

13.122.232     
         

10.206.536     

Net satışlar 
         

12.699.562     
         

17.880.863     
         

18.680.783     
           

3.369.318     
           

2.155.655     

Satışların Maliyeti 
           

9.763.200     
         

14.587.682     
         

22.107.812     
           

4.434.527     
           

2.240.272     

Brüt Kâr 
           

2.936.362     
           

3.293.181     -3.427.029     - 1.065.209     - 84.617     
D.Faa. Gelir ve 
Karlar 

              
200.535     

              
378.375     

           
1.094.823     

           
3.195.327     

           
3.435.113     

Net Kâr - 1.305.993     -2.663.984     - 8.213.553     - 4.897.004     - 5.318.106     
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X7 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
         

12.465.679    
         

19.995.208    
         

27.615.490    
         

31.407.820    
         

35.533.660    

Özsermaye 
           

2.418.563    
           

8.127.845    
         

16.768.834    
         

16.363.364    
         

15.943.872    

Net satışlar 
        

20.586.922    
         

22.097.658    
         

21.702.682    
         

21.383.371    
         

16.326.252    

Satışların Maliyeti 
         

15.956.342    
         

18.665.171    
         

20.954.580    
         

19.883.360    
         

14.403.551    

Brüt Kâr 
           

4.630.580    
           

3.432.487    
              

748.102    
           

1.500.011    
           

1.922.701    

D.Faa. Gelir ve Karlar 2.528.462 855.863 2.124.790 1.287.730 1.130.399  

Net Kâr -        3.670.045    
              

227.690    -        2.213.133    -           405.473    -      1.483.224    

 

 

 

 

X8 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
         

60.050.668     
         

70.786.768     
       

107.133.384     
       

101.207.100     
       

103.782.191     

Özsermaye 
         

23.603.424     
         

43.948.893     
         

79.503.561     
         

73.872.581     
         

69.948.014     

Net satışlar 
         

61.635.260     
         

71.914.508     
         

76.420.754     
         

69.730.237     
         

55.950.644     

Satışların Maliyeti 
         

43.997.641     
         

52.544.238     
         

66.145.038     
         

63.824.523     
         

57.044.943     

Brüt Kâr 
         

17.637.619     
         

19.370.270     
         

10.275.716     
           

5.905.714     -  1.094.299     

D.Faa. Gelir ve Karlar 2.381.505 2.922.716 4.202.417 2.733.451 6.333.708 

Net Kâr 
           

2.474.067     
           

4.802.947     -  3.870.116     -  2.151.024     - 9.869.177     
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X9 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
         

12.511.584    
         

18.304.054    
         

33.181.191    
         

36.056.413    
         

57.893.984    

Özsermaye 
           

1.992.992    
           

4.241.270    
         

16.563.249    
         

18.777.028    
         

35.702.943    

Net satışlar 
         

25.666.603    
         

38.198.403    
         

56.093.969    
         

54.335.153    
         

53.037.992    

Satışların Maliyeti 
         

18.767.901    
         

26.457.218    
         

39.274.462    
         

38.546.603    
         

39.923.438    

Brüt Kâr 
           

6.898.702    
         

11.741.185    
         

16.819.507    
         

15.788.550    
         

13.114.554    

D.Faa. Gelir ve Karlar 736.715 1.550.451 2.851.654 3.671.672  2.894.455  

Net Kâr -  3.266.808    
           

1.006.786    
           

2.518.731    
           

2.213.779    -   385.057    

 

 

 

 

X10 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
       

105.098.425    
       

144.337.876    
       

138.753.897    
       

126.613.351    
       

134.918.591    

Özsermaye 
           

8.118.144    
              

714.118    
         

24.346.268    
         

29.396.705    
         

35.413.719    

Net satışlar 
         

36.542.086    
         

67.159.992    
         

68.195.073    
         

72.587.910    
         

69.173.704    

Satışların Maliyeti 
         

36.517.761    
         

61.711.319    
         

71.931.919    
         

74.503.868    
         

76.877.937    

Brüt Kâr 
                

24.325    
           

5.448.673    -       3.736.846    -       1.915.958    -       7.704.233    
D.Faa. Gelir ve 
Karlar 32.512.019 11.583.817 14.789.744 4.189.254 6.108.999  

Net Kâr -    23.204.598    -       6.484.451    -       2.740.731    
           

5.015.117    -     13.411.022    
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X11 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
       

110.927.642    
       

145.801.631    
       

244.185.968    
  

239.452.663    
       

325.140.360    

Özsermaye 
         

14.523.475    
         

37.560.747    
         

91.647.299    
         

92.290.176    
       

146.583.753    

Net satışlar 
         

99.398.285    
       

144.906.728    
       

192.995.134   
       

191.729.443    
       

182.852.424    

Satışların Maliyeti 
         

58.508.539    
         

89.846.050    
       

142.892.547    
       

138.683.983    
       

127.144.981    

Brüt Kâr 
         

40.889.746    
         

55.060.678    
         

50.102.587    
         

53.045.460    
         

55.707.443    

D.Faa. Gelir ve Karlar 8.169.851 6.849.606 5.785.654  4.356.632  6.865.968  

Net Kâr -      2.220.603    
              

702.137    -        1.817.065    
              

642.877    
         

15.557.841    

 

 

 

Y1 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
       

237.992.377    
       

357.394.874    
       

492.839.802    
       

734.702.096    1.028.146.708 

Özsermaye 
         

59.074.730    
       

101.182.947    
       

142.169.763    
       

183.847.182    466.404.582 

Net satışlar 
       

291.960.323    
       

442.978.521    
       

672.195.401    
    

1.098.492.685    593.438.250 

Satışların Maliyeti 
       

265.383.420    
       

409.999.721    
       

666.035.212    
    

1.045.682.763    572.025.686 

Brüt Kâr 
         

26.576.903    
         

32.978.800    
           

6.160.189    
         

52.809.922    21.412.564 

D.Faa. Gelir ve Karlar 
         

74.650.350    
       

107.838.691    
       

113.515.508    
       

118.140.250    86.806.502 

 Net Kâr  
         

35.274.502    
         

46.624.072    
         

41.880.527    
         

78.174.944    40.272.708 
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Y2 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
       

749.313.316    
    

1.015.265.460    
    

1.464.506.247    
    

1.675.442.757    
    

1.905.120.943    

Özsermaye 
         

49.960.744    
         

84.438.250    
       

124.632.175    
       

181.276.465    
       

312.251.959    

Net satışlar 936.755.954  
    

1.225.595.165    
    

1.643.571.274    
    

1.910.284.641    
       

623.011.431    

Satışların Maliyeti 903.392.901  1.179.332.116  1.594.277.432  1.868.183.852  617.556.954  

Brüt Kâr 
         

33.363.053    
         

46.263.049   
         

49.293.842    
         

42.100.789    
           

5.454.477    

D.Faa. Gelir ve Karlar 
         

27.494.247    
         

40.585.106    
         

75.469.924    
         

79.960.860    
         

62.044.641    

Net Kâr 
         

24.638.893    
    

36.762.164    
         

49.293.842    
         

42.100.789    
         

41.031.408    

 

 

 

 

 

 

Y3 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
         

50.888.055    
         

70.445.393    
       

103.252.281    
       

123.244.394    
       

142.642.065    

Özsermaye 
         

10.518.631    
         

22.041.826    
         

29.173.774    
         

26.547.657    
         

21.909.315    

Net satışlar 
       

117.803.293    
       

182.969.449    
       

255.406.103    
       

310.254.837    
       

121.254.841    

Satışların Maliyeti 
       

111.036.819    
       

171.750.752    
       

251.062.651    
       

295.362.803    
       

128.656.294    

Brüt Kâr 
           

6.766.474    
         

11.218.697    
     

4.343.452    
         

14.892.034    -  7.401.453    

D.Faa. Gelir ve Karlar 
         

11.581.722    
           

9.407.374    
           

9.642.308    
           

9.214.372    
           

8.065.082    

Net Kâr 
           

3.794.569    
           

4.175.023    -      891.191    -    2.626.116    -  3.982.814    
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Y4 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
       

109.763.075    
       

150.327.771    
       

214.139.206    
       

259.803.129    
       

327.409.750    

Özsermaye 
         

39.739.092    
         

57.694.906    
         

72.033.951    
         

84.827.613    
       

141.834.667    

Net satışlar 
       

342.467.156    
       

451.683.504    
       

589.725.186    
       

723.386.565  
       

217.721.240    

Satışların Maliyeti 
       

323.793.320    
       

428.347.166    
       

572.133.953    
       

694.051.158    
       

215.527.567    

Brüt Kâr 
         

18.673.836    
         

23.336.338    
         

17.591.233    
         

29.335.407    
           

2.193.673    

D.Faa. Gelir ve Karlar 
         

15.220.363    
         

17.023.579    
         

21.568.033    
         

20.906.362    
         

14.990.982    

Net Kâr 
           

6.217.127    
         

11.197.453    
           

9.274.966    
           

6.770.968    
           

6.103.621    

 

 

 

 

 

 

Z1 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
       

181.327.989     
       

294.921.407     
       

738.500.736     
       

800.055.475     
    

1.041.664.549    

Özsermaye 
       

102.825.339     
       

183.716.122     
       

470.005.876     
       

531.716.283     
       

603.987.481     

Net satışlar 
       

142.557.528     
       

248.266.576     
       

341.749.119     
       

484.217.501     
       

533.179.059     

Satışların Maliyeti 
         

98.162.337     
       

165.007.127     
       

232.241.607     
       

334.949.667     
       

384.957.208     

Brüt Kâr 
         

44.395.191     
         

83.259.449     
       

109.507.512     
       

149.267.834     
       

148.221.851     

D.Faa. Gelir ve Karlar 
         

14.982.931     
         

15.979.903     
         

13.850.707     
         

29.896.364     
         

21.707.341     

Net Kâr 
           

2.953.473     
         

32.544.360     
         

28.824.633     
         

61.080.557     
         

53.207.158     
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Z2 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
         

25.890.569    
         

24.425.113    
         

39.564.109             39.507.521    
         

38.748.104    

Özsermaye 
           

8.106.640    
         

11.695.602    
         

28.404.622             27.856.605    
         

28.161.784    

Net satışlar 
         

25.058.271    
         

32.422.856    
         

40.122.390             34.204.255    
         

31.715.214    

Satışların Maliyeti 
         

14.203.364    
         

21.729.244    
         

30.522.629             28.573.091    
         

25.137.480    

Brüt Kâr 
         

10.854.907    
         

10.693.612    
           

9.599.761               5.631.164    
           

6.577.734    

D.Faa. Gelir ve Karlar 
           

2.689.816    
           

4.458.580    
           

2.183.644               2.721.206    
           

1.931.429    

Net Kâr 
           

2.390.040    
           

1.352.626    
           

1.493.670    - 548.017    
              

305.179    

 

 

 

 

 

 

 

Z3 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
       

317.368.919     
       

499.087.541     
    

1.105.612.996    
    

1.119.854.204    
    

1.300.617.922    

Özsermaye 
       

200.775.734     
       

283.930.916     
       

771.810.418     
       

821.998.650     
       

866.522.318     

Net satışlar 
       

235.242.328     
       

332.157.034     
       

500.489.882     
       

561.742.252     
       

585.390.214     

Satışların Maliyeti 
       

122.633.176     
       

184.566.620     
       

317.197.037     
       

351.045.000     
       

369.461.133     

Brüt Kâr 
       

112.609.152     
       

147.590.414     
       

183.292.845     
       

210.697.252     
       

215.929.081     

D.Faa. Gelir ve Karlar 
         

54.629.433     
         

64.671.272     
         

54.563.236     
         

59.517.303     
         

51.428.247     

Net Kâr 
         

67.587.647     
         

86.027.083     
         

99.352.487     
       

102.915.773     
         

82.924.927     
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Z4 Firmasının Kullanılan Finansal Bilgileri (YTL) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Aktif Toplam 
         

45.243.895     
         

65.223.713     
       

112.713.869     
       

118.786.863     
       

174.630.194     

Özsermaye 
         

23.657.976     
         

33.104.713     
         

78.981.945     
         

86.773.398     
       

128.516.249     

Net satışlar 
         

49.382.956     
         

75.096.777     
       

105.812.118     
       

132.010.199     
       

192.263.165     

Satışların Maliyeti 
         

29.408.096     
         

48.735.693     
         

73.527.873     
         

89.003.014     
       

134.191.235     

Brüt Kâr 
         

19.974.860     
         

26.361.084     
         

32.284.245     
         

43.007.185     
         

58.071.930     

D.Faa. Gelir ve Karlar 
           

3.772.288     
           

1.584.089     
              

733.905     
           

8.425.402     
           

8.186.503     

Net Kâr 
           

5.775.757     
           

3.416.764     
         

11.746.296     
         

12.166.371     
         

20.282.500     
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