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Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: 

 Paranın zaman değeri kavramının anlaşılması 

 Faiz türlerini öğrenmek ve gerekli hesaplamaları yapabilmek 

 Bugünkü değer ve gelecek değer kavramlarını öğrenmek ve gerekli hesaplamaları 

yapabilmek 

 Borç itfa türlerini bilmek 

 Borç taksit unsurlarını bilmek 

 Borçlarda eşit ödeme tutarlarını hesaplayabilmek 
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BÖLÜM 3 

PARANIN ZAMAN DEĞERĠ 

1. Faiz Kavramı 

Faiz en yalın anlamıyla mali fonların (paranın) maliyetidir. Eğer bir kişi tüketimini ya da 

bir kurum faaliyetlerini veya yatırımlarını finanse etmek için yeterli fona sahip değilse, 

bunu fon fazlası olan kişi veya kurumlardan ileride geri ödemek koşuluyla sağlayacaktır. 

Başkalarından ödünç aldığı bu fonları kullanan kişi ve kurumlar bunun karşılığında faiz 

ödeyeceklerdir. Bunu ev kiralayan bir kişinin durumuna benzetebiliriz. Ev kiralayan bir 

kişi kendisine ait olmayan bir konutu kullanmakta, bunun karşılığında ev sahibine kullanım 

süresi boyunca belirli bir kira ödemekte ve ev sahibinin talebi veya kendi isteğiyle evden 

çıkarak konutu sahibinin kullanımına iade etmektedir. Burada ödenen kira evin kullanım 

maliyetidir. Aynı şekilde, kendisine ait olmayan bir fonu belirli bir süre kullanan kişi ve 

kurum da bu kullanım süresi ile orantılı olarak faiz ödemekte ve sürenin sonunda fonu iade 

etmektedir (geri ödemektedir). Burada da faiz, fonun veya başka bir ifade ile belirli 

miktardaki paranın belirli bir süre için kullanım maliyetidir. Gelirinden az tüketimi olan bir 

kişi tasarruf olarak adlandırılan fon fazlasını bankaya yatırdığında bir anlamda bankaya 

borç vermekte ve bunun karşılığında vade boyunca (paranın banka tarafından kullanım 

süresi)  faiz elde etmektedir. Bu bankadan fon eksiği olan bir kişi veya kurum kredi 

aldığında söz konusu fon için vade boyunca faiz ödemektedir. Buradan da görüleceği gibi, 

fon fazlası olanlar borç vererek fonlarının kullanımını başkalarına faiz geliri karşılığında 

devretmekte, fon eksiği olanlar da gerekli olan fonları faiz ödeyerek temin etmektedirler. 

Fon fazlası olanların elde ettikleri faiz miktarı ile fon kullananların ödedikleri faiz miktarı 

(F) üç unsura bağlıdır. Bunlardan birincisi ödünç verilen veya alınan fon miktarıdır. Ödünç 

verilen veya alınan fon miktarı anapara (A) olarak adlandırılır. İkincisi, bu fonun ne kadar 

bir süre için ödünç alındığını belirten vadedir (n). Üçüncüsü ise faiz oranıdır (i). Faiz oranı 

değişik bileşenlerden oluşur. Faiz oranı söz konusu bileşenler cinsinden aşağıdaki şekilde 

ifade edilebilir: 

 i = Paranın zaman değeri + enflasyon riski primi + geriye ödeyememe riski primi + 

likidite riski primi + vade riski primi + kur riski primi  

Paranın zaman değeri: Gerçek anlamda faizin karşılığı paranın zaman değeridir. Faizin 

bileşenleri olan ve yukarıda yazılan diğer riskler olmasa da, borç veren kişi karşı taraftan 

bir bedel talep edecektir. Bu bedel, borç verenin borç alana ödünç verdiğinde, ödünç 

verilen para tutarı ile orantılı önüne çıkabilecek fırsatları karşı tarafa devretmesinin 

karşılığıdır. Eğer, borç veren kişi karşı tarafa belli bir dönem için ödünç veriyorsa, ödünç 

verilen meblağla ilgili önüne çıkabilecek yatırım fırsatlarını karşı tarafa devretmiş 

olmaktadır. Doğal olarak, kaçırılabilecek olası fırsatların bedelini borç alandan talep 

edecektir. Aksi halde, borç vermeye yanaşmayabilecektir. Nitekim finans yazınında 

özellikle temettü politikaları ile ilgili olarak çok kullanılan bir deyim olan “Eldeki bir kuş 

daldaki iki kuştan iyidir.” ifadesi bu durumu çok güzel bir biçimde açıklamaktadır. 

Enflasyon riski primi: Enflasyon, fiyatların genel seviyesindeki artıştır. Enflasyonun en 

önemli etkisi paranın alım gücünü düşürmesidir. Enflasyon nedeniyle aynı mal ve 

hizmetlere sahip olabilmek için gelecekte daha yüksek bir tutar ödenir veya aynı parayla 

gelecekte daha az mal ve hizmet satın alınabilir. Reel faiz, bugün ödünç verilen fonlar 

karşılığında alınan bedeldir. Reel faiz, bir diğer deyişle, enflasyondan arındırılmış faiz olup 

enflasyon risk primi hariç yukarıda belirtilen diğer beş unsurdan oluşmaktadır. Reel faiz 
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hesaplaması bizim gibi göreceli yüksek enflasyon yaşayan ülkeler açısından önem 

taşımaktadır. Çünkü enflasyon nedeniyle vade sonunda elde edilecek faizin satın alma 

gücü düşecektir. Bunu telafi etmek ve borç verenlerin satın alma gücünü korumak için reel 

faize, vade boyunca beklenen enflasyon oranı kadar bir enflasyon primi eklenir.  

Geriye ödeyememe riski primi: Borç alan kişi ve kurumların aldıkları borcun anaparasını 

ve faizini zamanında ödeyebilme kabiliyetine göre belirlenen risk primidir. Eğer borçlunun 

ödeme kabiliyeti yüksekse geri ödeyememe risk priminin değeri düşük, borçlunun ödeme 

kabiliyeti düşükse geri ödeyememe risk priminin değeri yüksektir. Örneğin, devletin kısa 

vadede iç borçlarını ödeyememe olasılığı yoktur. Çünkü kısa vadede merkez bankası 

kaynaklarını kullanarak borçlarını ödeyebilir. Bundan dolayı hazine bonosunun faiz oranı 

risksiz faiz oranı olarak kabul edilir. Aslında burada belirtilen risksiz ifadesi geriye 

ödeyememe riskinin olmadığını belirtmektedir, diğer riskler hazine bonosunda da söz 

konusu olduğundan hazine bonosunun faizi diğer risk primlerini ihtiva etmektedir. 

Borçlunun vadesinde borcun anapara ve faizini ödeyebilme olasılığı düşükse, borç verenler 

geri ödeyememe riski olarak adlandırılan anapara ve faizi tahsil edememe olasılığı ile 

karşılaşırlar. Söz konusu riski taşıyan borç verenler bu riskle karşılaşma ihtimali yüzünden 

daha yüksek bir getiri elde etmek isterler ve geri ödeyememe riski primini yüksek tutarak 

talep ettikleri faiz oranını artırırlar. 

Likidite riski primi: İşletmeler bazen tahvil ve finansman bonosu gibi borçlanmayı temsil 

eden menkul kıymetler ihraç ederek piyasadan borçlanırlar. Eğer bu menkul kıymetler 

kolaylıkla piyasa değerinden nakde dönüştürülebiliyorsa likiditesi yüksektir, aksi halde 

likiditesi düşüktür. Söz konusu menkul kıymetlerin kolaylıkla nakde dönüştürülebilmesi 

için ikincil piyasada fazla bir zorlukla karşılaşmadan satılabilmeleri gerekir. Hazine 

bonosu ve devlet tahvili likiditesi oldukça yüksek borçlanma araçlarıdır. Çünkü bu 

araçların alım-satımının yapıldığı aktif bir ikincil piyasa mevcuttur ve elinde bu araçları 

bulunduranlar bunları bu piyasada kolaylıkla satarak nakde çevirebilirler. Ancak, adı fazla 

duyulmamış bir işletme tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına ikincil piyasada aynı 

kolaylıkla alıcı bulunamayabilir. Bu durumda söz konusu borçlanma araçlarını ellerinde 

tutanlar paraya ihtiyaçları olduğunda bunları satarak nakde çevirememe riski ile 

karşılaşırlar. Bu riski taşıyanlar likidite primini yüksek tutarak daha fazla faiz talep ederler. 

Vade riski primi: Uzun vadeli borçlanma araçları faiz riskine daha fazla maruz kalır. 

Çünkü piyasa faiz oranları arttığında hazine bonosu, devlet tahvili, özel kesim tahvili gibi 

borçlanma araçlarının piyasa değeri düşer. Uzun vadede faiz oranlarındaki dalgalanmalar 

daha fazla olabileceğinden ve vade uzadıkça faiz oranı riski de artacağından, borç verenler 

bu durumu telafi etmek için daha yüksek vade riski primi uygulayarak daha fazla faiz talep 

edeceklerdir. Ayrıca borç verenler, verdikleri borcu kısa vadeli kaynaklarla finanse 

ediyorlarsa (örneğin 10 yıllık konut kredisini ortalama 3 aylık mevduatla finanse etmek 

gibi) vade boyunca yeniden finansman ihtiyacı ile karşılaşacaklardır. Faizler yükselirse 

yeniden finansman için daha yüksek bir faiz ödemek durumunda kalacaklardır. Bu yönüyle 

de borç verenler faiz oranı riskine maruz kalacak ve bunu telafi etmek için verdikleri 

borçlara daha yüksek vade primi uygulayacaklardır. Örneğin, günümüzde mevduatın 

ortalama vadesinin 3 ay olduğu Türk Bankacılık Sisteminde bankalarımızın uzun vadeli 

kredi kullandırırken karşılaştıkları en önemli risklerden birisi de budur. Bankacılık 

sisteminde bu riske “vade uyumsuzluğu” riski de denilmektedir.  

Kur riski primi: Hesaplamalarını yabancı para birimi üzerinden yapan yatırımcının, 

ödünç verilen para biriminin yabancı para birimlerine karşı olası değer kaybı riskine karşı 

talep ettiği risk primidir. Örneğin TL cinsinden ödünç veren yatırımcı, faiz oranının 



 

6 
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin 

olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır. 

uygunluğunu değerlendirirken TL’nin diğer para birimleri karşısında taşıdığı kur riskini 

göz önüne alır ya da almak zorundadır. Eğer yerli para birimi aşırı değerlenmişse, piyasa 

faiz haddinin en önemli unsurlarından birisi olarak kur riski ön plana çıkmaya başlar. 

Faizi çeşitli şekillerde sınıflamak mümkündür. Vade sonunda sadece anapara üzerinden 

elde edilen faiz Basit Faiz olarak isimlendirilir. Örneğin bankada üç ay vadeli bir hesap 

açtırıldığını kabul edelim. Dönem sonunda isterseniz anapara ve faizi çekebilir, isterseniz 

sadece faizi çekerek (faizi anaparadan ayırarak) anaparayı bir üç ay daha yatırabilirsiniz. 

Bu durumda elde edeceğiniz faiz basit faizdir. Faizi çektiğinizden anaparanız sabit 

kalmakta ve ikinci üç aylık dönemde de aynı anapara üzerinden faiz hesaplanmaktadır. 

İkinci üç aylık dönemin sonunda da faizi çektiğinizi kabul edelim. Bu durumda anapara 

yine değişmemekte ve üçüncü üç aylık dönem için de aynı anapara üzerinden faiz 

hesaplanmaktadır. Vade sonunda faizin anaparaya eklenerek anapara + faiz toplamına 

yeniden belli bir süre için faiz yürütülmesi ise Bileşik Faiz kavramını ortaya 

çıkarmaktadır.  Örneğimize devam edersek, üç ayın sonunda anaparamız belirli bir faiz 

kazanacaktır. Bu faiz ve anaparaya hiç dokunmadan bir üç ay daha yatırırsak, anapara 

miktarı faiz kadar artacak ve ikinci üç ay için faiz bu toplam miktar üzerinden 

hesaplanacaktır. İkinci üç ay sonunda elde ettiğimiz faizi anaparaya eklersek anaparamız 

yine artacak ve üçüncü üç ay için faiz artan anapara miktarı üzerinden hesaplanacaktır.  

Basit faizde anapara miktarı değişmediğinden her üç aylık dönemin sonunda elde edilen 

faiz de aynı olmaktadır (faiz oranının değişmediği kabul edilmektedir). Bileşik faizde ise 

anapara her üç aylık dönemde arttığından elde edilen faiz de artmaktadır.  

Faiz ile ilgili olarak belirlenen sürenin de uygulamalarda farklılaştığı görülmektedir.  Eğer 

faiz hesaplamalarında kullanılacak süre 360 gün üzerinden hesaplanacak ise yapılan 

hesaplama Ticari Faiz; kullanılan süre 365 gün olarak hesaplanacak ise Gerçek Faiz 

olarak adlandırılır.  

Basit Faiz  

Belli bir anapara miktarı esas alınarak, belli bir süre için, belli bir faiz oranı üzerinden 

hesaplanan faize basit faiz ismi verilir. Basit faiz, ilgili dönem sonunda elde edilen faizdir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, basit faiz hesaplanırken, dönem sonunda elde edilen faizin 

anaparaya eklenmesi ve bir dönem daha yatırılması söz konusu değildir.  

Faizin aşağıdaki unsurlardan oluştuğu daha önce belirtilmişti: 

 Anapara, A 

 Faiz Oranı, i 

 Süre (vade), n 

 Faiz,  F 

Nominal faiz “ bir yıllık basit faiz oranına” verilen isimdir ve bankalar değişik vadelere 

ilişkin faiz oranlarını hep nominal faiz cinsinden ifade ederler.  Diğer bir değişle nominal 

faiz bankacılıkta mevduat ve kredi faiz oranlarını verirken kullanılan “standart oran” 

olarak da ifade edilebilir.  

Nominal faiz için kullanılan faiz oranları günlük, aylık ya da yıllık olarak ifade edilebilir. 

Örneğin, ülkemizde bankalar mevduat faiz oranlarını yıllık, ancak tüketici kredisi veya 

konut kredisi faiz oranlarını aylık olarak ilan etmektedirler. Bu farklılıkların 
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F = A*n*i  

 

 

hesaplamalarda doğru kullanılabilmesi için faiz oranının süre ile birlikte dikkate alınması 

ve ona göre oranın formüllerde kullanılması gerekmektedir.  Dönemlik faiz oranını ifade 

eden “i” oranını yıllık faiz oranı “r” ile ilişkilendirerek hesaplamak gerekir.  

Faiz oranı yüzde olarak ifade edilir (% 20 gibi). Süre yıl ise dönemlik faiz oranı (i) = r/100 

şeklinde gösterilebilirken; süre ay ise i= r/1200; süre günlük verilmişse i=r/36000 olarak 

kullanılması gerekir.  

Burada verilen bilgilere göre Basit Faiz şu şekilde hesaplanabilir: 

 

 

Örnek Uygulamalar 

A) Bay A, tasarrufu olan 10.000 TL’yi bir bankaya yatırarak değerlendirmek istiyor. 60 

gün süre ile değerlendireceği paraya banka yıllık % 15 faiz uygulamaktadır. Buna göre Bay 

A bankaya yatıracağı bu paraya ilişkin ne kadar faiz alacaktır?  

F = A*n*i formülünden 

Öncelikle i’yi hesaplamak gerekecektir. Burada i = r/36000’ den   i = 15/36000  

t= 0,000417 günlük faiz olarak bulunur. 

 F = A * n * i  

 F = 10.000 TL * 60 gün * 0,000417 

 F= 250 TL olarak bulunur. 

Bu örneği, sadece süre kısmını değiştirerek çözersek aşağıda olduğu gibi sonuçların 

farklılaşmadığını görebilirsiniz.    

Süreyi 60 gün yerine 2 ay olarak dikkate alırsak; 

i = 15/1200 hesaplamasından i= 0,0125 olarak bulunur. 

Fay = A * n * i  

Fay = 10.000 TL x 2 Ay x 0,0125 

Fay = 250 TL 

Verilen bilgiler itibariyle, istenen her zaman faiz tutarı olmayabilir. Anapara, süre ya da 

faiz oranı da sorulanlar arasında yer alabilir. 

B) Bay A, tasarrufu olan 10.000 TL’yi 60 gün süre ile bir bankaya yatırarak değerlendirmiş 

ve sonunda 250 TL faiz elde etmiştir. Buna göre Bay A’nın bankaya yatırdığı bu para ile 

ilgili olarak, bankanın uyguladığı faiz oranı nedir?  

 F = A *n * i          
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nA

F
i

*
  

 
60*000.10

250
i  

       i = 0,000416667 olarak bulunur. 

Ancak burada bulunan oran günlük faiz oranıdır. Dikkat edilirse yukarıda süre (n) 60 gün 

olarak ifade edilmiştir. Süre gün olarak alındığından bulunan oran da günlük faiz oranıdır. 

Yıllık faiz oranı hesaplanmak istendiğinde; 

i = r / 36000 formülünden, 

r = 0,000416667 * 36000 = 15 olarak bulunur. Yıllık faiz oranı % 15, günlük (dönemsel) 

faiz oranı ise yaklaşık  %0,04’dür. 

Sürenin 2 ay olarak alındığını kabul edelim. Bu durumda formül aşağıdaki şekilde 

yazılacaktır. 

2*000.10

250
i  

i= 0,0125 olarak bulunur. 

i = r / 1200 formülünden,  

r= 0,0125 * 1200 = 15 olarak bulunur. Burada da yıllık oran % 15, aylık (dönemsel) oran 

ise % 0,125’dir. 

Bileşik Faiz ve Gelecek Değer  

Dönem sonunda, anaparaya o dönemde elde edilen faizin eklenerek yeniden yatırılması 

durumda, bir sonraki dönemde elde edilen faize bileşik faiz dendiği daha önce ifade 

edilmişti. Bir sonraki dönemde anapara, önceki dönemde elde edilen faiz miktarı kadar 

arttığından elde edilen faiz de daha fazla olmaktadır. Çünkü bir sonraki dönemin faizi artan 

anapara miktarı üzerinden hesaplanmaktadır. 

Bir kişinin bankada bir yıllık mevduat hesabı açtırdığını kabul edelim. Bu kişi üç yıl 

boyunca anaparaya ve her yıl elde edilen faize dokunmasın. Bu kişinin üçüncü yılın 

sonunda bankada toplam ne kadar parası olur? Gelecek değer olarak adlandırılan üçüncü 

yılın sonunda hesaptaki toplam para miktarı, birinci yılın sonunda elde edilen faizin 

anaparaya eklenmesi ve bu şekilde bir daha yatırılması, ikinci yılın sonunda elde edilen 

faizin ikinci yılbaşındaki anapara miktarına eklenmesi ve bir daha yatırılması ve üçüncü 

yılın sonunda elde edilen faizin üçüncü yılbaşındaki anapara miktarına eklenmesi ile 

bulunur. Bunu aşağıdaki şekilde gösterebiliriz: 

A, başlangıçtaki anapara miktarı, i dönemsel (yıllık) faiz oranı olsun. Her yılsonunda; o yıl 

elde edilen faiz, anaparaya eklenerek bir daha yatırılmaktadır. Birinci yılın sonunda elde 

edilecek faiz, basit faiz formülü kullanılarak aşağıdaki şekilde bulunacaktır: 

F= A * i 
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Gelecek Değer (GD)  = A* (1+i)n  

 

 

Burada “i” dönemsel (örneğimizde yıllık) faiz oranını ifade etmektedir. Bu oran, daha önce 

de açıklandığı gibi “r” nominal faiz oranından i = r / 100 ifadesiyle elde edilmektedir.   

Birinci yılın sonunda elde edilen faiz anaparaya eklendiğinden, ikinci yıl için yatırılan 

anapara miktarı A + (A * i) olacaktır. Bu ifadenin diğer bir gösterim şekli A * (1+i) 

şeklindedir. A * (1+i) miktardaki anapara ikinci yıl için i yıllık faiz oranından yatırılacak 

ve ikinci yılın sonunda [A * (1+i)] * (1+i) veya A * (1+i)
2
 miktarına ulaşacaktır. Üçüncü 

yıl için de aynı işlem yapılacak ve üçüncü yılın sonunda anapara miktarı A * (1+i)
3
 

olacaktır. Bunu genelleştirirsek, A miktardaki anapara, i dönemsel faiz oranı üzerinden, 

dönem sonlarında elde edilen faiz anaparaya eklenerek n adet dönem (örneğin n yıl) 

yatırılsa, n’ninci dönemin sonunda aşağıdaki miktara ulaşır. 

     

 

Buradaki (1+i)
n 

Gelecek Değer Faktörü (GDF) olarak adlandırılır. Finans kitaplarının 

sonunda bu faktöre ait değerler değişik i ve n değerlerinin karşılığı olarak hesaplanmış 

vaziyette okuyucunun istifadesine sunulur. Okuyucunun yapacağı tek şey ilgili oran (i) ve 

vadenin (n) kesiştiği değeri almak ve bunu anapara değeri (A) ile çarparak gelecek değeri 

bulmaktır. 

Gelecek değer (GD), literatürde İngilizce karşılığı olan FV (Future Value) kısaltması ile de 

gösterilmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarda her dönem için faiz oranının değişmediği kabul edilmektedir. 

Bunu biraz daha açarsak, ikinci dönem için uygulanan faiz oranı birinci dönemdeki faiz 

oranıyla, üçüncü dönemde uygulanan faiz oranı birinci ve ikinci dönemlerdeki faiz 

oranıyla aynıdır. Ancak, değişik dönemlerde uygulanan faiz oranları farklılık gösterebilir. 

Çünkü, faiz oranları piyasa şartlarına göre değişebilmektedir. Bir kişinin bankada altı ay 

vadeli bir hesap açtırdığını ve parasına üç yıl boyunca dokunmak istemediğini düşünelim. 

Banka birinci altı ayda hesabı cari faiz oranı üzerinden açacaktır. İkinci altı ayda cari faiz 

oranı düşebilir veya yükselebilir. Birinci altı ayın sonunda vade dolduğunda, banka hesaba 

ikinci altı ay için o günkü cari faiz oranını uygulayacaktır. Bu oran ilk altı ayda uygulanan 

oranla aynı olabilir veya bu orandan farklı olabilir. Üç yıl boyunca banka, hesabı her 

yenilediğinde, hesabın yenilendiği günkü cari faiz oranını uygulayacaktır. Dönemler 

itibariyle faiz oranının değiştiği durumda gelecek değer aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

 GD = A * (1+i1) *(1+i2) * (1+i3) * …………… (1+in) 

 i1 ≠ i2 ≠ i3 ≠ …….. ≠ in 

 GD = A * 



n

t

ti
1

)1( ; 

Burada; Π çarpma operatörü, it ise t döneminde uygulanacak dönemsel faiz oranıdır.  

Örnek Uygulama 

Bay B, 10.000 TL’lik tasarrufunu bankaya yatırarak değerlendirmek istiyor ve % 15 yıllık 

faiz üzerinden bir yıl vadeli hesap açtırıyor. Bay B, bankadaki parasına üç yıl hiç 

dokunmazsa, hesabında üçüncü yılın sonunda kaç TL olur? 
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Gelecek Değer  = A * (1+i)
n
  

Gelecek Değer = 10.000 * (1+0,15)
3
 

                      = 15.209 TL 

 Bileşik Faiz ve Paranın Zaman Değeri  

Finansmandaki en temel kavramlardan birisi, yukarıda kısaca değinilen paranın zaman 

değeridir. Bu kavrama göre, paranın zamana göre belirlenen bir değeri vardır. Bugün elde 

edilecek para, gelecekte elde edilecek paradan daha değerlidir. Çünkü bugün elde edilecek 

para ile yatırım yapılarak getiri elde edilebilir. Aynı miktardaki para gelecekte elde 

edilirse, bugün yatırım yapılarak kazanılabilecek getiriden mahrum kalınmış olur. 

Dolayısıyla yakın zamanda elde edilecek para, her zaman daha ileride elde edilecek aynı 

miktardaki paradan daha değerlidir.  

 Bu durumu, yukarıda açıklanan gelecek değer kavramı ile de ilişkilendirerek basit bir 

örnekle açıklayalım. Piyasa faiz oranının yıllık % 16 olduğunu kabul edelim. Bize şöyle bir 

teklif yapılmaktadır. “Bugün mü 10.000 TL istersiniz; yoksa bugün 2.000 TL, ikinci yılın 

başında 3.000 TL, üçüncü yılın başında 7.000 TL mi istersiniz?” Birinci alternatifte 

sunulan para miktarı 10.000 TL’dir, ikinci alternatifte ise sunulan toplam para miktarı 

12.000 TL’dir. Eğer bu çok basit hesaba dayanarak ikinci alternatifi tercih edersiniz çok 

yanılırsınız. Çünkü bu basit işlem paranın zaman değerini dikkate almamaktadır. Bu 

alternatifleri paranın zaman değerini dikkate alarak inceleyelim. 

Bugün aldığımız 10.000 TL’yi piyasa faizi üzerinden bir yıllık vadeli mevduat hesabına 

yatırdığımızı ve üç yıl boyunca hiç dokunmadığımızı kabul edelim. Bu durumda, 10.000 

TL’nin üçüncü yılın sonundaki değeri (gelecek değeri) bir önceki bölümde öğrendiğimiz 

gelecek değer formülünden aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 

 GD = 10.000 * (1 + 0,16)
3
 

   = 15.608,96 TL  

Şimdi ikinci alternatifi ele alalım. Bugün elde ettiğimiz 2.000 TL’yi bir yıl vadeli olarak 

piyasa faiz oranı üzerinden yatırdığımızda bir yıl sonra paramız 2.000 * 1,16 = 2.320 TL 

olacaktır. İkinci yılın başında alacağımız 3.000 TL’yi bu tutara ekleyip bir yıl daha 

yatırdığımızda, ikinci yılın sonunda paramız 5.320 * 1,16 = 6.171,2 TL’ye erişecektir. 

Üçüncü yılın başında alacağımız 7.000 TL’yi bu tutara ekleyip bir yıl daha yatırdığımızda, 

üçüncü yılsonunda paramız 13.171,2 * 1,16 = 15.278,59 TL olacaktır. Görüldüğü gibi 

birinci alternatifte elde edilen toplam para ikinci alternatifte elde edilen toplam paradan 

daha fazladır. Çünkü birinci alternatifte, ilk yılın başında elde edilen 10.000 TL 

değerlendirilerek birinci yıldan itibaren faiz kazanılmıştır.  

Şimdi konuyu biraz daha basitleştirelim. Birinci yılın başında elde edilen 5.000 TL’nin 

değeri ile üçüncü yılın başında elde edilen 5.000 TL’nin değeri aynı mıdır? Bu sorunun 

cevabı “hayır”dır. Çünkü birinci yılın başında elde edilen 5.000 TL hemen yatırılarak 

üçüncü yılın sonunda (% 16 yıllık faiz üzerinden), 5.000 * (1 + 0,16)
3
 = 7.804,48 TL 

değerine ulaşır. Üçüncü yılın başında elde edilen 5.000 TL yatırılarak üçüncü yılın 

sonunda, 5.000 * 1,16 = 5.800 TL değerine ulaşılır. Görüldüğü gibi daha erken elde edilen 

5.000 TL daha geç elde edilen 5.000 TL’den kıymetlidir. 5.000 TL’yi üçüncü yılın başında 

elde edersek, bir ve ikinci yıllarda kazanacağımız faizden mahrum oluruz. O halde, üçüncü 

yılın başında elde edilecek 5.000 TL’nin bugünkü değeri, birinci yılın başında elde 
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(Bugünkü değer) 
ni

GD
BD

)1( 
   

                                            

 

 

edilecek 5.000 TL’nin bugünkü değerinden azdır.  Bu hesaplamalar bizi bugünkü değer 

kavramına getirmektedir. 

 

Bileşik Faiz ve Bugünkü Değer  

Bugünkü değer, gelecekteki bir tutarın belli bir iskonto oranı ile bugünkü değerini bulmaya 

yarayan bir hesaplama biçimidir. Örneğin, “Üç yıl sonra elde edilecek (üçüncü yılın 

sonunda) 10.000 TL’nin bugünkü değeri kaç TL’dir?” sorusunun cevabı bugünkü değer 

formülü yardımıyla bulunur. Bugünkü değer formülü aşağıda gösterilmiştir: 

 

 

 

Burada “i” iskonto (faiz oranı veya sermaye maliyeti) oranıdır. Bugünkü değer, İngilizce 

karşılığı olan PV (present value) kısaltması ile de gösterilir. 

Yukarıdaki formülü faktör hesaplaması ile şöyle de yazabiliriz. 

ni
GDBD

)1(

1
*


  ya da   BD = GD * Bugünkü Değer Faktörü (BDF) 

Sonuç değişmeyecek olup, önceden hazırlanmış paranın zaman değeri tablolarından ilgili 

dönem ve iskonto oranının kesiştiği yerdeki bugünkü değer faktörü, gelecek değer ile 

çarpılmak suretiyle bugünkü değer kolayca hesaplanabilecektir. 

Örnek Uygulamalar 

A) Bay C, 1 dönem sonra elde edeceği 1.150 TL’nin % 15 iskonto oranı ile bugünkü 

değerini hesaplamak isterse; 

BD  : ? 

GD : 1.150 

i      : % 15  

n     : 1 Dönem 

1)15,01(

150.1


BD => BD = 1.000 TL olarak bulunur. 

Burada dikkat edilirse; gelecek yıl ya da 1 yıl demek yerine 1 dönem ifadesi kullanılmıştır.  

Dönem her zaman yıla eşit olmayabilir. Önemli olan dönem ifadesi ile o döneme ait 

iskonto oranının kullanılmasıdır.  

Aynı soruyu Bugünkü Değer Faktörü Tablosuyla çözmek istersek; 

BD = GD * BDF (1 Dönem;% 15) 
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BD = 1.150 x 0,869565217 => BD = 1.000 TL olarak bulunur 

Burada kullanılan BDF’nin kitabın arkasındaki paranın zaman değeri tablosundan (EK-B) 

dönem 1 ile 0,15 oranının kesiştiği yerdeki değer (0,869565217) olduğu görülür.  

B) Bay C, 4 dönem sonra elde edeceği 4.500 TL’nin % 10 iskonto oranı ile bugünkü 

değerini hesaplamak isterse; 

BD  : ? 

GD : 4.500 

i      : % 10  

n     : 4 Dönem 

4)10,01(

500.4


BD  =>BD = 3.074 TL olarak bulunur. 

Ya da  

BD = 4.500 TL * BDF (4;%10)  

BD = 4.500 * 0,683013455   => BD = 3.074 TL olarak da bulunur. 

C) Bay B, 10.000 TL’lik tasarrufunu bir yıl vadeli mevduat hesabı açarak değerlendirmek 

istiyor. Bay B’nin üçüncü yılın sonunda 17.000 TL’ye ihtiyacı vardır.  Bay B, 

yılsonlarında parasına dokunmayacak, kazanılan faiz anaparaya eklenerek bir yıl daha 

yatırılacaktır. Bay B, üçüncü yılın sonunda ihtiyacı olan parayı elde etmek için parasını 

yıllık yüzde kaç faiz ile bankaya yatırmalıdır?  

Gelecek Değer  = A * (1+i)
n
  

17.000 = 10.000 * (1+i)
3
 

1
000.10

000.17
3 i  

 i = 0,1935 olarak bulunur. Dolayısıyla Bay B yıllık % 19,35 faiz üzerinden parasını 

yatırmalıdır. 

D) Bay B, 10.000 TL’lik tasarrufunu bankaya yatıracak ve bu paranın gelecek değeri 

18.106 TL olacaktır. Bankanın uygulayacağı yıllık faizin % 16 olduğu bilindiğine göre, 

Bay B parasını bankaya bu tutara ulaşabilmesi için ne kadar süre ile yatırmalıdır? 

Gelecek Değer  = A * (1+i)
n
  

18.106 = 10.000 * (1+0,16)
n
 

Bu çözümü yapabilmek için logaritmadan destek almak gerekmektedir. 

log 18.106 = log 10.000 +n * log 1,16 
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16,1log

000.10log106.18log 
n => n= 4 yıl olarak bulunur. 

E)  Bay C’nin 20.000 TL’lik tasarrufu vardır.  Bay C bu tasarrufunu 6 aylık mevduat 

hesabına yatırarak değerlendirmek istemektedir. Banka yıllık % 16 faiz uygulamaktadır. 

Bay C parasına hiç dokunmazsa, dördüncü yılın sonunda hesabında kaç parası olur? 

Bu problemi çözmek için öncelikle dönemlik (altı aylık) faiz oranını hesaplamamız 

gerekir. i (altı aylık faiz oranı) = 16 / 200 (bir yılda iki altı ay olduğundan 100 * 2 = 200) = 

0,08 

Dört yılda toplam 8 adet altı aylık dönem vardır. O halde n = 8 dönem olarak bulunur. 

 Gelecek Değer = 20.000 * (1+0,08)
8
 

                      = 37.019 TL 

F)  Bay C’nin 15.000 TL’lik tasarrufu vardır.  Bay C bu tasarrufunu 3 aylık mevduat 

hesabına yatırarak değerlendirmek istemektedir. Banka yıllık % 14 faiz uygulamaktadır. 

Bay C parasına hiç dokunmazsa, üçüncü yılın sonunda hesabında ne kadar parası olur? 

i (üç aylık faiz oranı) = 14 / 400 (bir yılda dört üç aylık dönem olduğundan 100 * 4 = 400) 

= 0,035.  n = 3 * 4 = 12 dönem 

Gelecek Değer = 15.000 * (1+0,035)
12

 

                      = 22.666TL  

G) Bay C’nin 25.000 TL’lik tasarrufu vardır.  Bay C bu tasarrufunu bir aylık mevduat 

hesabına yatırarak değerlendirmek istemektedir. Banka yıllık % 17 faiz uygulamaktadır. 

Bay C parasına hiç dokunmazsa, ikinci yılın sonunda hesabında kaç parası olur? 

i (aylık faiz oranı) = 17 / 1200 = 0,0142 ve n = 2 * 12 = 24 dönem 

Gelecek Değer = 25.000 * (1+0,0142)
24

 

                      = 35.068 TL   

H)  Bay E’nin üç yıl sonra 40.000 TL’ye ihtiyacı vardır. Bay E parasını bankaya altı ay 

vadeli yatıracak ve üç yıl hiç dokunmayacaktır. Yıllık faiz oranı % 16’dır. Bay E üç yıl 

sonra istediği parayı elde etmek için şimdi bankaya kaç TL yatırmalıdır? 

 

 i (altı aylık faiz oranı) = 16 / 200 = 0,08    n = 2 * 3 = 6 dönem 

 40.000 = A * (1 + 0,08)
6
 

 40.000 = A * 1,5869 

 A = 25.206,38 TL. 
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Etkin (Efektif) Faiz  

Faiz, daha önce de belirtildiği gibi, genelde yıllık bazda ifade edilir (nominal faiz). Örneğin 

yıllık % 15 faiz gibi.  Eğer bir yıldan kısa bir süre ile bankaya para yatırılırsa, vade 

sonunda elde edilen faiz anaparaya eklenerek yılsonuna kadar yeniden yatırılabilir ve bu 

miktar üzerinden yılsonunda bir kere daha faiz kazanılır. Dolayısıyla bir yılda elde edilen 

faiz daha yüksek olur. Bankaların ilan ettikleri yıllık basit faizin nominal faiz olduğunu 

yukarıda ifade etmiştik. Buna karşın bir yıldan kısa süreli hesaplarda vade sonunda elde 

edilen faizin anaparaya eklenmesi ile oluşan miktarın yılsonuna kadar tekrar yatırılması 

durumunda elde edilen faiz ise etkin (efektif veya bileşik) faiz olarak adlandırılır. Yani, 

bir diğer deyişle, 1 yıllık bileşik faize efektif faiz denilmektedir. Bunu bir örnekle 

açıklayalım. Bay D’nin 50.000 TL’si vardır ve bu para ile üç aylık mevduat hesabı 

açtırmıştır. Banka % 18 basit faiz üzerinden hesabı açmıştır. Bir önceki kısımda 

hesaplandığı gibi bir yıl sonra Bay D’nin parasının kaç TL olacağını bulalım. 

i = 18 / 400 = 0,045. 

Gelecek Değer = 50.000 * (1 + 0,045)
4
 

   = 59.626 TL. 

Bay D’nin orijinal anaparası 50.000 TL idi. Bay D, bir yılda 9.626 TL faiz kazanmıştır. 

Bay D’nin kazandığı faiz, 9.626 / 50.000 = % 19,25’dir. Dolayısıyla yıllık basit faiz oranı 

(nominal faiz) % 18, yıllık etkin (bileşik) faiz oranı ise % 19,25’dir. Etkin faiz aynı 

zamanda gerçekleşen faizdir. Yıllık etkin (bileşik) faiz oranı aşağıdaki şekilde hesaplanır.  

iyıllık, etkin = (1 + idönemlik, basit)
n
 – 1 

Yukarıdaki problemde, yıllık etkin faiz oranını bu ifadeyi kullanarak hesaplayalım. 

idönemlik, basit = 18 / 400 = 0,045, n = 4 

iyıllık, etkin = (1 + 0,045)
4
 – 1 

  = 0,1925 => % 19,25 olarak bulunur. 

Örnek Uygulamalar  

A) 100 TL nominal değerli, üç ay vadeli bir hazine bonosu 94 TL’den satılmıştır. Bu 

hazine bonosunun yıllık basit (nominal) ve etkin (bileşik) faizi nedir? 

 Hazine bonosunu satın alan kişi, satın aldığı gün 94 TL ödemekte, vade bitiminde üç ay 

sonra, devletten 100 TL almaktadır. Bu durumda üç ayda 6 TL faiz geliri elde etmektedir. 

idönemlik, basit = 6 / 100 = 0,06  => % 6. tyıllık, basit = 6 x 4 = 24. Yıllık basit faiz % 24’dür. 

iyıllık, etkin = (1 + idönemlik, basit)
n
 – 1 

  = (1 + 0,06)
4
 – 1 

  = 0,2625  

   Yıllık bileşik faiz % 26,25’dir. 
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B) Hazine altı ayda bir faiz ödemeli, yıllık basit faizi % 20 olan devlet tahvili ihraç 

etmiştir. Bu devlet tahvilinin yıllık etkin (bileşik) faizi nedir? 

idönemlik, basit= 20 / 200 => 0,1 

iyıllık, etkin = (1 + idönemlik, basit)
n
 – 1 

  = (1 + 0,1)
2
 – 1 

  = % 21 

 

Sürekli Bileşik Faiz  

Yukarıdaki örneklerde, yatırılan anapara belirli bir zaman diliminde faiz kazanmaktadır. 

Örneğin, bankaya üç ay vadeli parasını yatıran bir kişi üçüncü ayın sonunda faiz 

kazanmakta, kazandığı faizi anaparaya ekleyerek yeniden yatırmakta ve bu anapara 

üzerinden ikinci üç ayın sonunda bir daha faiz kazanmaktadır. Bu durum kesikli bileşik 

faiz olarak adlandırılır. Sürekli bileşik faizde ise, yatırımcı belirli dönemlerde değil fakat 

sürekli olarak faiz kazanmakta ve kazandığı faizi anaparaya ekleyerek faiz kazanmaya 

devam etmektedir. Sürekli bileşik faizde, gelecek değer ve etkin faiz oranını 

hesaplayabilmek için yukarıda incelenen formüllerde bazı düzenlemeler yapmak gerekir.  

Kesikli bileşik faizde gelecek değer, A * (1+i)
n
 ifadesiyle hesaplanmaktaydı.  

Sürekli bileşik faiz uygulanmasında gelecek değer aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

Gelecek değer = A * e
i*n

 

e = 2,718281828 değerini ifade etmektedir. 

Kesikli bileşik faizde yıllık etkin faiz, iyıllık, etkin = (1 + idönemlik, basit)
n
 – 1 ifadesiyle 

hesaplanmaktaydı. Sürekli bileşik faiz uygulamasında yıllık etkin faiz aşağıdaki şekilde 

hesaplanır: 

iyıllık, etkin = e
i 
- 1 => i = iyıllık, basit 

Örnek Uygulamalar  

A)  Bay B, 20.000 TL’sini yıllık % 18 sürekli bileşik faizle yatırıyor. Dördüncü yılın 

sonunda Bay B’nin parası kaç TL olur? 

  i = 18/100   => 0,18                n = 4 dönem 

 Gelecek değer = A * e
i*n

 ifadesinden, 

 Gelecek değer = 20.000 * e
0,18 * 4

 

    = 41.088,66 TL 

B) Bay C’nin 30.000 TL’si vardır. Bay C parasını yıllık sürekli bileşik faiz üzerinden iki 

yıl yatırmak istiyor. Yıllık basit faiz oranı % 16 ise Bay C’nin iki yıl sonra kaç parası olur? 

 i =  16 / 100 => 0,016              
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 Gelecek değer = 20.000 * e
0,16 * 2

 

    = 41.313,83 TL. 

C) Yıllık basit faiz % 20’dir. Sürekli bileşik faiz uygulanması durumunda, yıllık etkin 

(bileşik) faiz oranı nedir? 

 iyıllık, etkin = e
i
 – 1 

 iyıllık, etkin = e
0,2

 -1 

                      = 0,2214 => % 22,14 

Nominal Faiz ve Reel Faiz  

Nominal faiz enflasyon primini de içeren faizdir. Reel faiz ise enflasyondan arındırılmış 

reel getiridir. Nominal ve reel faiz arasında aşağıdaki gibi bir ilişki vardır.  Burada bahsi 

geçen “enflasyon” değeri geçmiş döneme ilişkin değer değil, gelecek dönem için beklenen 

enflasyonu ifade etmektedir.   

(1 + inominal) = (1 + ireel) (1 + Enflasyon) 

Yani : 

1
1

1 min 





Enflasyon

i
i alno

reel
 

Örnek Uygulamalar 

A) Nominal faiz oranı % 22’dir. Enflasyon % 10 ise reel faiz oranı nedir? 

 (1 + 0,22) = (1 + ireel) (1 + 0,10) 

 1,22 = (1 + ireel) * 1,1 

 1,109 = 1 + ireel 

 ireel = 0,109 => % 10,9 

B) Bir yatırımcı % 8 reel faiz elde etmek istemektedir. Mevcut nominal faiz oranı % 

18’dir. Yatırımcının istediği reel faizi elde edebilmesi için enflasyon ne olmalıdır? 

 (1 + 0,18) = (1 + 0,08) (1 + Enflasyon) 

 1,18 = 1,08 (1+Enflasyon) 

 1,0926 = 1 + Enflasyon 

 Enflasyon = 0,0926 => % 9,26 

C) Bir yatırımcı % 12 reel faiz elde etmek istemektedir. Beklenen enflasyon % 10 

olduğuna göre, yatırımcı istediği reel faizi elde etmek için hangi nominal faiz üzerinden 

yatırım yapmalıdır? 

 (1 + inominal) = (1 + 0,12) (1 + 0,1) 
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 (1 + inominal) = 1,232 

   inominal = 0,232 => % 23,2  

2. EĢit Ödemeler (Annüiteler) 

Eşit ödemeler (annüiteler) belirli bir süre boyunca, belirli dönemlerde yapılan sabit 

ödemeleri ifade eder. Örneğin bir kişi, 5 yıl süreyle her yıl bankaya 3.000 TL yatırırsa, bu 

3.000 TL’lik seri eşit ödemeler olarak adlandırılır. Bunun, bir önceki bölümde ele alınan 

konulardan önemli bir farkı vardır. Bir önceki bölümde yatırımcı başlangıçta belirli 

miktarda parayı yatırıyor ve süre boyunca (örneğin üç yıl) bu para ile ilgili hiçbir işlem 

yapmıyordu (para yatırmak ya da para çekmek gibi). Eşit ödemelerde ise yatırımcı sadece 

birinci dönemde değil, süre boyunca her dönem belirli miktarda para yatırmaktadır. İki 

türlü eşit ödeme vardır. Bunlardan birincisi dönem sonu eşit ödemeler (ordinary annüite), 

diğeri ise dönem başı eşit ödemelerdir (annüite due). Dönem sonu eşit ödemelerde, 

ödemeler dönem sonlarında, dönem başı eşit ödemelerde ise ödemeler dönem başında 

yapılmaktadır. Finans alanında en çok kullanılan eşit ödeme türü, dönem sonu eşit 

ödemelerdir. Bileşik faiz hesaplamalarında dört parametre değeri (gd, bd, n, i) söz konusu 

iken; eşit ödemelere ilişkin hesaplamalarda bu dört parametreye ilaveten eşit (devresel) 

ödeme parametresi de hesaplamalarda yer almaktadır. Bir önceki bölümde açıklanan 

bileşik faiz hesaplamalarında gd hesaplanırken bd, n ve i; bd hesaplanırken gd, n ve i; n 

hesaplanırken gd, bd ve i; i hesaplanırken de gd, bd ve n değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Öte yandan, aşağıda örneklerle açıklanacak olan eşit ödemelere ilişkin hesaplamalarda gd 

için eşit (devresel) ödeme, i, n; bd için eşit (devresel) ödeme, i ve n; eĢit (devresel) ödeme 

için gd ya da bd, i ve n; i için gd ya da bd, eşit (devresel) ödeme ve n; n için de gd ya da 

bd, eşit (devresel) ödeme ve i değerlerinin bilinmesine gereksinim duyulmaktadır.  

Eşit Ödemelerin Gelecekteki Değeri 

Dönem sonu eşit ödemelerin gelecekteki değerini hesaplarken aslında n adet bileşik faiz 

hesaplaması yapılmakta ve daha sonra yapılan bu hesaplamaların toplamı alınmaktadır. 

Uygulamada oldukça zaman alan bu yaklaşım yerine eşit ödemeler için daha kolay bir 

hesaplama yöntemi bulunmaktadır. Konuyu bir örnekle açıklayalım.  

Her yılın sonunda, yıllık % 16 faiz oranı ile 1.000 TL yatırılırsa üçüncü yılın sonunda para 

kaç TL olur? Bu hususu zaman doğrusu üzerinde gösterelim. 

 

 

Görüldüğü gibi eşit ödemelerin gelecekteki değerini hesaplarken n adet bileşik faiz 

hesaplaması yapılmakta ve daha sonra bunların toplamı alınmaktadır. Örneğimizde buna 

göre üçüncü yılın sonunda elde edilecek para toplamı 3.505,6 TL’dir. Yukarıdaki zaman 

0 1 2 3 

1.000 1.000 1.000 

1.000 * 1,16 = 1.160 

1.000 * (1,16)2 = 1.345,6 

Eşit Ödemelerin Gelecekteki Değeri (GDA) = 1.345,6 + 1.160 + 1.000  = 3.505,6 
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doğrusundan da görüleceği gibi ilk ödeme birinci yılın sonunda, ikinci ödeme ikinci yılın 

sonunda, üçüncü ödeme ise üçüncü yılın sonunda yapılmıştır. Burada dikkat edilmesi 

gereken konu yapılan ödemelerin eşit olması ve faiz oranının süre boyunca sabit 

kalmasıdır. Eşit (devresel) ödemeler ilgili literatürde DT, A veya İngilizce karşılığı olan 

PMT kısaltması ile gösterilmektedir. Yukarıdaki örnekte, eşit ödeme (DT) 1.000 TL olup 

gelecek değer (GDA) aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: 

 GDA = 1.000 * (1 + i)
2
 + 1.000 * (1 + i)

1
 + 1.000 * (1 + i)

0
  

(1 + i)
0
 ifadesinin bire eşit olduğu unutulmamalıdır. GDA eşit ödemelerin üçüncü 

yılsonundaki değeridir. Ödemeler yılsonunda yapıldığından, birinci yılın sonunda yapılan 

ödeme ikinci ve üçüncü yıllarda bileşik faiz kazanmakta, ikinci yılın sonunda yapılan 

ödeme sadece üçüncü yıl faiz kazanmakta, üçüncü yılın sonunda yapılan ödeme ise faiz 

kazanamamaktadır. Yukarıdaki örnek için yaptığımız hesaplamayı genelleştirirsek 

aşağıdaki ifadeyi elde ederiz. 

 GDA = DT (1 + i)
n-1

 + DT (1 + i)
n-2

 + DT (1 + i)
n-3

 + ......... + DT (1 + i)
0
           (1) 

Yukarıda ifadenin her iki tarafı da (1+i) ifadesi ile çarpılırsa aşağıdaki ifade elde edilir: 

  )1(..........)1()1()1( 1 iDTiDTiDTiGDA nn                                    (2) 

Bir numaralı ifade iki numaralı ifadeden çıkarıldığında, 

 (2) – (1): 0)1()1()( iDTiDTiGDA n  ifadesi elde edilir. Buradan, 

      

   ]1)1[()(  niDTiGDA  ifadesine geçilir. Buradan da dönem sonu eşit ödemelerin 

gelecek değeri,  

     
i

i
DTGDA

n 1)1( 
  şeklinde bulunur.  

Yukarıdaki 
i

i n 1)1( 
 ifadesi Dönem Sonu Eşit Ödemeler Gelecek Değer Annüite Faktörü 

olarak isimlendirilir ve aşağıdaki şekilde gösterilir. 

 

 

 

Yukarıda n adet bileşik faiz hesaplamasıyla bulunan GDA değeri yukarıda çıkarılan 

formülde de görüldüğü gibi sadece bir tek hesaplama yapılarak elde edilebilmektedir. Bu 

formülde kullanılan GDAF değeri bir önceki bölümde incelediğimiz gelecek değer 

faktöründen 1 çıkarılarak iskonto oranına oranlanması ile bulunabilir. Tablolar i ve n 

değerine karşılık gelen Dönem Sonu Eşit Ödemeler Gelecekteki Değer Annüite Faktörünü 

(GDAF) bize sunmaktadır. Tablodan da bulunabilecek bu GDAF değerini yukarıdaki 

formüle göre çözersek; 

i

i
niGDAF

n 1)1(
),(
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16,0

1)16,01(
)3;16,0(

3 
GDAF = 3,5056 değeri bulunur. 

Daha sonra dönem sonu eşit ödemelerin gelecekteki değerini aşağıdaki gibi hesaplarız: 

 GDA = DT * GDAF (i, n)  

Eşit (devresel) ödeme miktarı 1.000 TL olduğundan, üçüncü yılın sonundaki toplam para 

miktarı (gelecek değer); 

 GDA = 1.000 * GDAF (0,16; 3)  

 GDA = 1.000 * 3,5056 = 3.505,6 TL olarak bulunur. 

Burada da, bir önceki bölümde olduğu gibi getiri oranının (i) eşit ödemeler süresince 

değişmediği kabul edilmiştir. Getiri oranı dönemler itibariyle değişiklik gösterirse gelecek 

değer faktörü kullanılamaz. Bu durumda eşit ödemelerin gelecek değeri aşağıdaki şekilde 

bulunur: 

 GDA = DT 



n

t

ti
2

)1( + DT 



n

t

ti
3

)1(  + DT 



n

t

ti
4

)1(  + ......... + DT (1 + i)
0 

Burada ödemelerin dönem sonlarında yapıldığı unutulmamalıdır. İlk ödeme birinci yılın 

sonunda yapıldığından, birinci yılda faiz kazanılmamaktadır. Yukarıdaki örneğe dönersek, 

ikinci yıldaki faiz yıllık % 16, üçüncü yıldaki faiz yıllık % 18 ise eşit ödemelerin üçüncü 

yılsonundaki değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:  

 GDA = 1.000 (1 + 0,16) (1 + 0,18) + 1.000 (1 + 0,18) + 1.000  = 3.548,8 TL 

Dönem başı eşit ödemelerde, ödemeler dönem başlarında yapılmaktadır. Bölüm başındaki 

örneği dönem başı eşit ödemeler olarak çözersek aşağıdaki zaman doğrusunu elde ederiz.  

 

Burada, ilk ödeme birinci yılın başında, ikinci ödeme ikinci yılın başında, üçüncü ödeme 

ise üçüncü yılın başında yapılmakta ve üçüncü yılın sonunda toplam 4.066,5 TL para elde 

edilmektedir. Dönem başı eşit ödemeler için gelecek değer faktörü aşağıdaki şekilde 

bulunur.  

 GDAFdönem başı = GDAFdönem sonu (1 + i)  

0 1 2 3 

1.000 1.000 1.000 

1.000 * 1,16 = 1.160 

1.000 * (1,16)2 = 1.345,6 

GDA = 1.160 + 1.345,6 + 1.560,9 = 4.066,5 

1.000 * (1,16)3 = 1.560,9 
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Dönem başı eşit ödemelerde, her ödeme ilave bir dönem daha fazla faiz kazandığından, 

GDAFdönem sonu, (1 + i) ifadesiyle çarpılmıştır. 

 Örneğimizde, GDAFdönem başı = 3,5056 * 1,16 

     = 4,0665 olarak bulunur. 

 GDAdönem başı = 1.000 * 4,0665 ifadesinden, 

   = 4.066,5 olarak bulunur. 

Görüldüğü gibi, bu değer dönem sonu eşit ödemeler için elde edilen 3.505,6 değerinden 

(1+i) kadar daha fazladır, çünkü burada yatırılan paralar dönem başında yatırıldığı için 

daha kıymetlidir.  

Dönem başı eşit ödemelerde de dönemlik faiz oranları farklı olabilir. Dönemlik faiz 

oranları farklı ise dönem başı eşit ödemelerin gelecek değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır:  

 GDA = DT 



n

t

ti
1

)1( + DT 



n

t

ti
2

)1(  + DT 



n

t

ti
3

)1(  + ......... + DT (1 + in) 

Eşit ödemeler dönem başında ve ilk ödeme de birinci dönemin başında yapıldığından, 

birinci dönemde de faiz kazanılmaktadır. Yukarıdaki örneğe dönersek, birinci yıldaki faiz 

oranı % 16, ikinci yıldaki faiz oranı % 18, üçüncü yıldaki faiz oranı % 17 ise eşit 

ödemelerin üçüncü yılsonundaki değeri şu şekilde bulunur: 

 GDA = 1.000 (1+0,16) (1+0,18) (1+0,17) + 1.000 (1+0,18) (1+0,17) + 1.000 

(1+0,17) 

   = 4.080,0 

 

Örnek Uygulamalar 

A) Bayan B her ayın sonunda gelirinden 100 TL’yi bankaya yatırarak 10 ay sonra tatile 

gidebileceği parayı biriktirmeyi planlamaktadır. Banka, Bayan B’nin mevduatına yıllık % 

17 faiz uygulamaktadır. Buna göre onuncu ayın sonunda Bayan B’nin bankadaki parası ne 

olur? 

 i = 17 / 1200 = 0,0142 

         
0142,0

1)0142,01(
)10;0142,0(

10 
GDAF =>  10,664 olarak bulunur. 

 GDA = 100 * 10,664 => 1.066,4 TL olarak bulunur.  

B) Bay C, 15 yıl boyunca her üç aylık dönemin başında % 20 yıllık faiz üzerinden 500 

TL yatırmayı planlamaktadır. Bay C’nin onbeşinci yılın sonunda kaç parası olur? 

 i = 20 / 400 = 0,05             n = 15 * 4 = 60 dönem 
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05,0

1)05,01(
)60;05,0(

60 
GDAF =>  353,58 

 GDAFdönem başı = 353,58 * (1 + 0,05)  

 GDAFdönem başı = 371,26 

 GDA = 500 * 371,26 

   = 185.630 TL 

 

Eşit Ödemeler Tutarı (Annüite) 

Eşit ödemeler tutarı hesaplanırken gd ya da bd değerlerinden sadece birisi kullanılırken, i 

ve n değerlerinin her ikisine birden ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bayan D, 10 yıl sonra emekli olmayı düşünmektedir. Bayan D, 10 yılın sonunda 80.000 TL 

toplu parasının olmasını istemektedir. Bayan D bu toplu parayı elde edebilmek için her altı 

ayda bir dönem sonlarında yıllık % 14 faiz üzerinden kaç para yatırmalıdır?  

 i = 14 / 200 => 0,07     n = 10 * 2 = 20 dönem 

        
07,0

1)07,01(
)20;07,0(

20 
GDAF =>  41 

 80.000 = DT * 41 

 DT = 1.951 TL 

1.951 TL değeri  (1+i) değeri olan (1+ 0,07) değerine bölündüğünde daha küçük bir rakam 

olan 1.824 TL değerine ulaşılmış olunur. Niçin? 

Örnek Uygulama  

X Finans kuruluşu Bay A’ya şöyle bir teklifle gelmektedir: 

 a) Her ayın sonunda 100 TL olmak üzere 200 dönem (ay) bize ödeme yaparsan sana 

8.633,14 TL’yi bugün öderiz.  

 b) Her ayın sonunda 100 TL olmak üzere 200 dönem (ay) bize ödeme yaparsan sana 

son ödemeyi yaptıktan sonra 63.160,18 TL’yi ödeyebiliriz.  

X finans kuruluşu her iki seçenekte de dönemsel faiz oranını % 1 olarak uyguladığını 

belirtmektedir. Siz olsanız hangi seçeneği tercih ederdiniz? 

Burada (a) seçeneğinde X Finans Kuruluşu Bay A’yı finanse ederken (kredi vermek 

durumu), (b) seçeneğinde ise Bay A, X Finans Kuruluşunu finanse etmektedir (tasarrufunu 

yatırarak).  Bu soruyu çözmek için iki ayrı devresel ödeme hesaplamasının yapılması 

gerekmektedir. 

=DEVRESEL_ÖDEME(0,01;200;8633,14;;0) hesaplaması ile (a) seçeneği için geçerli 

olan eşit ödeme tutarı 100 TL olarak bulunur. 
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Benzer şekilde; 

=DEVRESEL_ÖDEME(0,01;200;;63160,18;0) hesaplaması ile (b) seçeneği için geçerli 

olan eşit ödeme tutarı 100 TL olarak karşımıza çıkar. 

Dolayısıyla her iki seçenek de Bay A için aynı şeyi ifade etmektedir. Bir diğer deyişle 

gelecekte elde edilecek olan 63.160,18 TL’nin bugünkü değeri (bugünkü parayla yaklaşık 

satın alma gücü) 8.633,14 TL olmaktadır.  Bu örnekte vurgulandığı gibi özellikle yüksek 

enflasyonun geçerli olduğu dönemlerde eşit ödemelere ilişkin gelecekteki değer 

hesaplaması yatırımcıyı yanıltabilir. Bu yüzden eşit ödemelerin gelecekteki değeri yerine 

bugünkü değerine bakıp karar vermek daha anlamlı sonuç vermektedir.   

Eşit Ödemelerin Bugünkü Değeri 

Gelecekte elde edilecek tutarın bugünkü para cinsinden satın alma gücünü kestirmek 

önemlidir. Çünkü gelecekte elde edilecek 1 TL’nin satın alma gücünü bugünkü 1 TL’nin 

satın alma gücüne eşit olarak kabul etmek yatırımcıyı büyük bir hatanın içerisine 

düşürebilir. Bugün elde edilen 1 TL ile ne alınabilineceğini kestirebiliriz ama 1 TL’nin 

daha sonraki dönemler için satın alma gücünü tahmin etmek oldukça zordur. Bunun için 

bilinen bir değer ile, yani bugünkü değer ile, parasal tutarı hesaplamak daha gerçekçidir.  

Gelecekte yapılacak veya elde edilecek eşit ödemelerin bugünkü değerinin hesaplanmasını 

bir örnek yardımıyla açıklayalım. Bay C, bir yardım sandığından dört yıl boyunca, her yılın 

sonunda 3.000 TL alacaktır. Bu eşit ödemelerin % 15 yıllık faiz üzerinden bugünkü değeri 

nedir? Bunu yine zaman doğrusu üzerinde gösterelim.  

 

 

Zaman doğrusu üzerinde yaptığımız hesabı aşağıdaki şekilde gösterebiliriz. 
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3.000 3.000 3.000 

3.000 / (1+0,15) = 2.609 

4 

3.000 

3.000 / (1+0,15)2 = 2.268 

3.000 / (1+0,15)3 = 1.973 

3.000 / (1+0,15)4 = 1.715 

BDA = 2.609 + 2.268 + 1.973 + 1.715 = 8.565 
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Bu ifadeyi genelleştirirsek aşağıdaki ifadeyi elde ederiz: 
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  Bu ifadenin her iki tarafını (1+i) ile çarparsak aşağıdaki ifadeyi elde ederiz: 
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Bir numaralı ifade iki numaralı ifadeden çıkarıldığında ve aşağıdaki işlemler yapıldığında 

dönem sonu eşit ödemelerin bugünkü değerini veren ifade elde edilir. 
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  aynı anlama gelmektedir.  Bu hususu 

aşağıdaki dönüştürme ile gösterebiliriz. 
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i

i
niBDAF

n)1(

1
1

),(




  

Dönem sonu eşit ödemelerin Bugünkü Değer Annüite Faktörü, yukarıdaki ifadelerden de 

görüleceği gibi aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

 

 

 

  

Elde edilecek ya da yapılacak eşit ödemeler ile bu faktör ile çarpıldığında, eşit ödemelerin 

bugünkü değeri bulunmuş olur. 

Yukarıdaki formül kullanılarak örneğimiz aşağıdaki şekilde çözülür. 
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BDAF   = 2,855 olarak bulunur.  

                   BDA = 3.000 * 2,855  

        = 8.565 

Bu örnek dönem sonu eşit ödemelerin bugünkü değeri ile ilgiliydi. Dönem başı eşit 

ödemelerde, ödemeler dönem başlarında alınmakta veya yapılmaktadır. Yukarıdaki örneği 

dönem başı eşit ödemeler olarak çözersek zaman doğrusu aşağıdaki şekilde oluşur. 

 

Yukarıdan da görüleceği gibi, dönem başı eşit ödemelerde her ödeme dönem sonu eşit 

ödemelere göre bir dönem erken alınmakta veya yapılmakta, başka bir ifade ile dönem 

sonu eşit ödemelere göre bir dönem daha az iskonto edilmektedir. Dönem başı eşit ödeme 

faktörü aşağıdaki şekilde bulunur: 

 BDAFdönem başı = BDAFdönem sonu (1 + i) 

Yukarıdaki örneği dönem başı eşit ödemeler olarak çözersek, 

 BDAFdönem başı = 2,855 * (1 + 0,15) = 3,283 olur. Buradan, 

0 1 2 3 

3.000 3.000 3.000 

3.000 / (1+0,15) = 2.609 

4 

3.000 

3.000 / (1+0,15)2 = 2.268 

3.000 / (1+0,15)3 = 1.973 

BDA = 3.000 + 2.609 + 2.268 + 1.973  = 9.850 
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 BDA = 3.000 * 3,283 = 9.850 olarak bulunur. 

Bugünkü değer hesaplamalarında da kullanılan iıskonto oranı dönemlere göre farklılık 

gösterebilir. Dönemlere göre farklılık gösteren iskonto oranı kullanılması durumunda net 

bugünkü değer hesaplamasının nasıl yapılacağı hususu proje değerlendirme yöntemleri 

bölümünde açıklanacaktır.  

Örnek Uygulamalar 

A) Bayan D, X bankasından yıllık % 18 faiz ile 20 yıl vadeli 200.000 TL tutarında konut 

kredisi almıştır. Bayan D bu krediyi faizi ile birlikte ödemek için bankaya, ilk ödeme bir ay 

sonra başlamak üzere her ayın sonunda eşit miktarda ödeme yapacaktır. Bayan D, 20 yıl 

boyunca, her ayın sonunda bankaya kaç TL ödeyecektir? 

 i = 18 / 1200 = 0,015 

 n = 12 * 20 = 240 dönem 

 
015,0

)015,01(

1
1
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240



BDAF = 64,79573 

Kullanılan konut kredisinin bugünkü değeri 200.000 TL’dir. Soruda aylık eşit ödemeler 

(DT) istenmektedir. 

 200.000 = DT * 64,79573 

 DT = 3.086,62 TL 

Bayan D almış olduğu konut kredisini faizi ile birlikte ödemek için, ilk taksit bir ay sonra 

başlamak üzere 20 yıl boyunca ay sonlarında bankaya 3.086,62 TL ödeyecektir.  

B) Bay C şu anda 40 yaşındadır. Bay C ilk ödeme hemen başlamak üzere, 25 yıl (65 yaşına 

kadar) her altı ayda bir dönem başlarında belirli bir miktar parayı yatırmak istemektedir. 

Bay C 65 yaşından itibaren 15 yıl, ödemeler dönem başında yapılmak üzere üç ayda bir 

6.000 TL almak istemektedir. İskonto oranı yıllık %  16 olarak alınırsa, Bay C’nin 65 

yaşından sonra her üç ayın başında istediği parayı alabilmesi için bugünden itibaren altı 

ayda bir dönem başlarında kaç TL yatırması gerekmektedir? 

Burada dönem başı eşit ödemeler söz konusudur. Bu problemi çözebilmek için öncelikle 

Bay C’nin 65 yaşından itibaren alacağı üç aylık ödemelerin bugünkü değerini hesaplamak 

gerekir. Ancak, burada şu yanılgıya düşülmemelidir. Bulunacak bugünkü değer, 65-80 

yaşları arasındaki (65 yaşının sonu ile 80 yaşının sonu arasında) 15 yıllık dönemde 

yapılacak üç aylık ödemelerin 65’inci yaştaki değeridir.  

 i = 16 / 400 = 0,04 

 n= 15 * 4 = 60 dönem. 
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BDAF = 64,79573 



 

26 
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin 

olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır. 

         BDAFdönem başı = 64,79573 * (1 + 0,04) = 67,38756 

 BDA = 6.000 * 67,38756 = 404.252,36 TL. 

Bay C’nin 65 yaşından sonra 15 yıl her üç ayın başında 6.000 TL alabilmesi için 65 

yaşının sonunda emeklilik hesabında 404.252,36 TL’sinin olması gerekir. Bay C’nin 

emeklilik hesabında 65 yaşının sonunda (25 yılın sonunda) bu miktarda parasının olması 

için bugünden itibaren her altı ayda bir dönem başlarında kaç TL yatırması gerekir? Bu bir 

gelecek değer problemidir. Çünkü hesapta 25’inci yılın sonunda 404.252,36 TL olması 

gerekmektedir.  

 i = 0,04, n= 2 * 25 = 50 dönem 

        
04,0

1)04,01(
)50;04,0(

50 
GDAF = 152,6671              

       GDAFdönem başı = 152,6671 * 1,04 = 158,774 

 404.252,36 = DT * 158,774 

 DT = 2.546 TL 

Bay C’nin 65 yaşından sonra 15 yıl her üç ayda bir dönem başlarında 6.000 TL alabilmesi 

için bugünden itibaren altı ayda bir dönem başlarında % 18 yıllık faiz üzerinden 2.546 TL 

yatırması gerekmektedir. 

Devamlı Eşit Ödemeler (Perpetuity) 

Eşit ödemelerin bir çeşidi daha vardır ki buna da devamlı eşit ödemeler (perpetuity) ismi 

verilir. Yukarıda incelenen eşit ödemeler de belirli bir süre boyunca (örneğin üç yıl) belirli 

dönemlerde (örneğin üç ayda bir) ödeme yapılmaktadır. Devamlı eşit ödemelerde süre 

sınırı yoktur. Dönemlik eşit ödemeler sınırsız süre ile yapılmaktadır. Devamlı eşit 

ödemelerin bugünkü değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır. 
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Yukarıdaki eşitliğin her iki tarafını da (1+i) ile çarparsak aşağıdaki ifadeyi elde ederiz.  

 BDAdevamlı * (1+i) = 
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Burada devamlı eşit ödeme söz konusu olduğundan “n” sonsuza gitmektedir. n sonsuza 

giderken 
ni

DT

)1( 
ifadesi sıfıra yaklaşır ve yukarıdaki ifade aşağıdaki şekle dönüşür. 

 BDAdevamlı * i = DT, buradan devamlı eşit ödemenin bugünkü değeri olarak  

 BDAdevamlı = DT / i ifadesi elde edilir. 

Hisse senedi değerlemesi incelenirken bu konu yeniden ele alınacaktır. 

Örnek Uygulamalar 

A)  Kiracı K ile ev sahibi B arasında kira ödemelerinin 1 yıllık peşin mi olacağı yoksa ay 

sonlarında eşit taksitler halinde mi olacağı konuşulmaktadır. Teklifi sunan kiracı K’dır. 

Aylık 500 TL olan kirası için, ay sonlarında ödeme yapmak yerine peşin ödeme yapmak 

isteyen kiracı aşağıdaki bilgilere sahiptir. 

 Aylık Eşit Ödeme     : 500 TL  

 Dönem (n)  : 12 Ay  

 İskonto Oranı  : % 18 (yıllık)  

Burada kiracının, aylık kira ödemesi ile toptan peşin ödeme arasında kararsız kalacağı tutar 

aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

  i = 18 / 1200 = 0,015 

i

i
niBDAF

n)1(

1
1

),(
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BDAF = 10,90751 olarak bulunur. 

       BDA = 500 * 10,90751 =>    BDA = 5.453,76 TL olarak bulunur. 

Kiracının yıllık % 18 iskonto oranı dikkate alındığında 12 ay boyunca ay sonlarında 500 

TL ödemesi ile (ilk ödeme birinci ayın sonunda olmak üzere), baştan peşin 5.453,76  TL 

ödemesi arasında paranın zaman değeri dikkate alındığında fark yoktur. Ancak kiracı ev 

sahibini hesaplanan bu tutarın altında peşin ödeme yapmaya ikna ederse kiracı ödediği 

tutarın kıymeti açısından daha avantajlı olacaktır. 

B) Yukarıdaki örnekte kiracı kira ödemelerini aybaşlarında yaparsa bugünkü değer ne 

olur? 

Bu durumda dönem başı eşit ödemeler söz konusu olur.  

 BDAFdönem başı = BDAFdönem sonu (1 + i)  
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 BDAFdönem başı = 10,90751 * (1 + 0,015) => 11,0711 

 BDA = 500 * 11,0711 => 5.535,55 TL olarak bulunur. 

Eşit Ödemelerde Dönemsel Faiz Oranı  

Tüketici ve ipotekli konut kredilerinde yatırımcıyı en fazla ilgilendiren eşit ödeme 

parametresi dönemsel faiz oranıdır. Finansal kurumlar krediyi verirken eşit ödemelere 

ilişkin diğer parametreler olan bd, gd, n ve devresel ödeme değerlerini açıklıkla ifade 

ederken, bu parametrenin net gerçek değerini çoğunlukla yatırımcıya ifade etmemektedir. 

Uygulamada finansal kurumlar eşit ödeme için uyguladığı faizi, BSMV ve diğer 

komisyonları eklemeden bildirmektedir. Hâlbuki yatırımcı açısından net kredi maliyeti 

önemlidir. Bu bakımdan da eşit ödemelerde dönemsel faiz oranının hesaplanması 

yatırımcını aldanmaması açısından büyük önem arz etmektedir.  

Eşit ödemelerde daha önce açıklanan üç parametre (bd, gd ve devresel ödeme) için genel 

bir formülden doğrudan doğruya yararlanmak mümkün iken bu parametre için böyle bir 

imkân söz konusu değildir. Bu yüzden ya GDAF ya da BDAF tablolarından; ya da 

Excel’deki Faiz Oranı fonksiyonundan yararlanılması gerekmektedir. Bu hususu aşağıdaki 

örnekler yardımıyla açıklamaya çalışalım: 

Örnek Uygulamalar 

A) X Finans Kurumu Bay B’ye 12.000 TL tüketici kredisi vermektedir. X Finans 

Kurumunun deklare ettiği faiz oranı yıllık % 20’dir. X Finans Kurumu Bay B’ ye 

yardımcı olmak (!) amacıyla, Bay B isterse kredi borcu ödemesinin birinci yılın 

sonunda toptan yapılması yerine her ayın sonunda da yapabileceğini ifade etmiştir. Bay 

B, X Finans kurumuna inanarak ödemelerini yılsonunda toptan yapmak yerine, her 

ayın sonunda ödeme seçeneğini tercih ederse kullandığı kredinin yıllık efektif faizi 

aşağıdaki gibi olur: 

Önce yapılacak toplam ödeme tutarı bileşik faizdeki gelecek değer formülü ile elde edilir:  

GD= 12.000 (1+0,20)= 14.400 TL  

Daha sonra, devresel eşit ödeme tutarı olan 1.200 TL, 14.400 / 12 eşitliğinden elde edilir.  

Son olarak da yıllık maliyeti bulmak için birinci bölümde anlatılan efektif faiz hesaplaması 

yapılarak % 41,299 sonucuna ulaşılır.      

 Efektif Faiz = (1 + 0,0292)
12

-1= % 41,299 olmaktadır.  

Görüldüğü gibi, bu rakam banka tarafından bildirilen % 20’den farklıdır. Burada faizin 

yükselmesine neden olan, paranın zaman değeridir. Banka ödemeyi yılsonunda yaptırmak 

yerine daha önceye çekerek, tüketicinin daha kıymetli paralar ödemesini sağlamakta ve 

böylece tüketiciyi aldatmaktadır. Uygulamada faiz aldatmacası denilen bu durum 

çoğunlukla krediyi kullananın farkında olmadığı bir durumdur.  

B) Bayan C’nin birikmiş tasarrufu olarak 200.000 TL’si bulunmaktadır. Parasını ya 

gayrimenkul yatırımında ya da bankada mevduat olarak değerlendirmeyi 

düşünmektedir. Gayrimenkul yatırımına ilişkin parametreler aşağıdaki gibidir: 

Gayrimenkul Fiyatı    : 200.000 TL 
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Alınacak Kira (Aylık)   :     1.000 TL  

Gayrimenkul Bugünkü Arsa Değeri : 100.000 TL 

Gayrimenkulün Ömrü  :          20 Yıl    

Bankanın değişik tasarruf vadeleri için uyguladığı mevduat faiz oranları: 

Aylık Mevduat Faiz Oranı : % 15 

3 Aylık Mevduat Faiz Oranı : % 15,5 

6 Aylık Mevduat Faiz Oranı : % 16 

Yıllık  Mevduat Faiz Oranı : % 16,5 

Öncelikle birinci seçeneği değerlendirdiğimizde, 20. yılın sonunda gayrimenkulün sadece 

arsa değeri kalacağından faiz oranı hesaplamasında bu değer dikkate alınacaktır. Şöyle ki; 

=FAİZ_ORANI(240;1000;-100000;;0;) fonksiyonundan gayrimenkul yatırımından elde 

edilen aylık getiri oranı % 0,88 olarak bulunur. Buradan yıllık efektif getiri: 

Efektif Getiri = (1 + 0,0088)
12

-1= % 11,05 olmaktadır. 

Bankada mevduat faizi elde etme seçeneği için benzer şekilde efektif faiz hesaplaması 

yapılır. Çünkü burada farklı vadelere sahip farklı faiz oranları söz konusudur. Bir diğer 

deyişle elmalar ve armutlar kıyaslanmaktadır. Bu sorunu halletmenin tek yolu etkin faizin 

hesaplanmasıdır.  Şöyle ki; 

1 Aylık İçin Efektif Getiri:  

Efektif Getiri = (1 + (0,15/12))
12

-1= % 16,07 olmaktadır. 

3 Aylık İçin Efektif Getiri:  

Efektif Getiri = (1 + (0,155/4))
4
-1= % 16,42 olmaktadır. 

6 Aylık İçin Efektif Getiri:  

Efektif Getiri = (1 + (0,16/2))
2
-1= % 16,64 olmaktadır. 

Yıllık İçin Efektif Getiri:  

Efektif Getiri = (1 + 0,165)-1= % 16,5 olmaktadır. 

Sonuç olarak en iyi seçenek 6 Aylık vadeli mevduat seçeneği olarak gözükmektedir. Bu 

değerlendirmeyi yaparken dikkat edilmesi gereken husus 1 yıl boyunca bu faiz oranlarının 

değişmeyeceği varsayımıdır.    

Eşit Ödemelerde Taksit Sayısı 

Eşit ödemelerde faiz oranı hesaplamasında olduğu gibi taksit sayısı için de genel bir 

formülden doğrudan doğruya yararlanmak mümkün değildir.  Bu yüzden ya GDAF ya da 

BDAF tablolarından; ya da Excel’deki Taksit Sayısı fonksiyonundan yararlanılması 

gerekmektedir. Bu hususu aşağıdaki örnek yardımıyla açıklamaya çalışalım: 
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Bayan B, X Finans kurumundan 20.000 TL tutarında kredi almıştır. Aylık % 2,12 faiz 

oranı ile dönem sonlarında 800 TL ödemek kaydıyla kredinin kapatılması talep 

edilmektedir. Bu koşullar altında kullanılan kredinin kapatılması için kaç eşit ödeme 

yapılmalıdır? 

Bu soruyu çözmek için BDAF tablosundan yararlanmak gerekmektedir. Bunun için önce 

20.000 TL / 800 TL işlemi yapılarak BDAF değeri olan 25 değeri bulunur. Daha sonra 

BDAF tablosundan i=0,0212 sütunundan gidilerek 25 rakamını sağlayan taksit sayısı 

görülmeye çalışılır. Örneğimizde bu değerin yaklaşık 36 olduğu tablodan görülmektedir.  

3. Borç Ġtfası ve Örnek Uygulamaları 

Bankadan alınan pek çok kredi (uzun vadeli yatırım kredisi, konut kredisi ve tüketici 

kredileri gibi), aylık, üç aylık ya da yıllık taksitler halinde geri ödenir. Bu dönemsel 

ödemelerin her biri borç bakiyesi (ödenmemiş anapara miktarı) üzerinden hesaplanan faiz 

ile anapara ödemesinden oluşmaktadır.  Bu ifadeyi biraz daha sadeleştirirsek, her taksit 

ödemesi iki unsurun toplamından oluşmaktadır. Bunlardan birincisi faiz ödemesi, diğer ise 

anapara ödemesidir. Dönemlik ödemeler değişik şekillerde yapılabilmektedir. Birinci türde 

her dönem eşit taksit ödemesi yapılmakta ve yukarıda da ifade edildiği gibi bu taksit 

ödemeleri hem faiz hem de anapara ödemesini kapsamaktadır. Dönemlik taksit ödemeleri 

sabit olmakla beraber, bunun içindeki faiz ve anapara ödemesinin miktarı dönemler 

itibariyle farklılık göstermektedir. Bir diğer ödeme türü sabit anapara ödemesidir. Burada 

anapara sabit taksitlerle ödenmekte, faiz ise borç bakiyesi üzerinden hesaplanarak ayrıca 

ödenmektedir. Bu tür ödemelerde anapara ödemesi sabit kalmakta ancak faiz ödemesi 

değişmektedir.  Bir başka ödeme biçimi de balon ödemedir.  Ayrıca, kredi alındığında faiz 

oranı baştan belirlenmiş ve kredinin vadesi boyunca değişmiyorsa sabit faizli krediden, faiz 

oranı belirli dönemlerde yeniden belirleniyorsa değişken faizli krediden söz edilmektedir.    

Eşit Ödemelerle (eşit Taksitlerle) Bir Borcun İtfası 

Bu tür borç itfası daha önceki bölümlerde incelenen eşit ödemeler (annüite) kavramı ile 

ilgilidir. Krediyi kullanan kişi veya kurum kredi vadesi boyunca bankaya eşit taksit 

ödemeleri yapmaktadır. Taksit ödemelerinin dönem başında veya dönem sonunda 

yapılması durumuna göre taksit tutarı dönem sonu eşit ödemeler veya dönem başı eşit 

ödemeler fonksiyonlarından yararlanılarak hesaplanabilir. Uygulamada daha çok taksitler 

dönem sonlarında ödendiğinden dönem sonu eşit ödemeler kavramı kullanılmaktadır.  

Dönem Sonu Eşit Ödemelerle Bir Borcun İtfası 

Yukarıda da ifade edildiği gibi dönem sonlarında yapılan taksit ödemeleri sabit ve eşit 

aralıkta (örneğin ayda bir) olduğundan dönem sonu eşit ödemeler özelliği göstermektedir. 

Burada ilk ödeme kredinin alınmasından bir dönem sonra (örneğin bir ay sonra) son ödeme 

ise vade bitiminde yapılmaktadır. Bu konuyu bir örnekle açıklayalım. 

Bir tüketici bankadan iki yıl vadeli yıllık % 20 faiz oranından 50.000 TL kredi almıştır. 

Taksit ödemeleri aylık olarak yapılacak ve tüketici borcunu 24 eşit taksitte ödeyecektir. İlk 

taksit ödemesi bir ay sonra, son taksit ödemesi ise vade bitiminde yapılacaktır. Bu 

durumda aylık taksit ödemelerinin tutarı nedir? 

Burada dönem sonu eşit ödemelere göre hesaplama yapılması gerekmektedir. Kredinin 

bugünkü değeri 50.000 TL’dir. Dolayısıyla burada aranan, “Aylık taksit ödemeleri ne 

olsun ki bu ödemelerin bugünkü değeri 50.000 TL’ye eşit olsun?” sorusunun cevabıdır.  
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Önce eşit ödemeler bugünkü değer faktörünü bulalım. 

   Dönemlik (aylık) faiz oranı 20 / 1200 = 0,0167’dir. 

                                                  

 648,19
0167,0

)0167,01(

1
1

)24;0167,0(
24






BDAF   olarak bulunur. 

                                                            

Bugünkü Değer  = Dönemlik Taksit (DT) * BDFA(0,0167;24) ifadesinden, 

  
648,19

000.50 TL
DT  Taksit =  2.545TL olarak bulunmaktadır 
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Krediyi alan tüketici bankaya her ay 2.545 TL ödeyecektir (küsurat tam sayıya 

tamamlanmıştır). Aylık taksit ödeme tutarı olan 2.545 TL vade boyunca sabit kalmakla 

beraber, her dönem için ödenen anapara ile faiz miktarı değişmektedir. Bu husus ise 

aşağıdaki itfa tablosunda daha net olarak görülmektedir: 

Dönem (Ay) Taksit Faiz Ödemesi Anapara Ödemesi Anapara Bakiyesi (Kalan) 

1 2.545 835 1.710 48.290 

2 2.545 806 1.739 46.551 

3 2.545 777 1.768 44.784 

4 2.545 748 1.797 42.987 

5 2.545 718 1.827 41.160 

6 2.545 687 1.858 39.302 

7 2.545 656 1.889 37.413 

8 2.545 625 1.920 35.493 

9 2.545 593 1.952 33.541 

10 2.545 560 1.985 31.556 

11 2.545 527 2.018 29.538 

12 2.545 493 2.052 27.486 

13 2.545 459 2.086 25.400 

14 2.545 424 2.121 23.279 

15 2.545 389 2.156 21.123 

16 2.545 353 2.192 18.931 

17 2.545 316 2.229 16.702 

18 2.545 279 2.266 14.436 

19 2.545 241 2.304 12.132 

20 2.545 203 2.342 9.790 

21 2.545 163 2.382 7.408 

22 2.545 124 2.421 4.987 

23 2.545 83 2.462 2.525 

24 2.545 42 2.503 22 

         (Son dönemdeki 22 TL bakiye küsuratların yuvarlanmasından kaynaklanmıştır) 

İlk faiz tutarı anapara üzerinden (50.000 * 0,0167 = 835 TL) hesaplanmış, daha sonraki 

faiz tutarları ise borç bakiyesi üzerinden hesaplanmıştır. Tablodan da görüleceği gibi, taksit 
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tutarları eşit olmasına rağmen her dönem için ödenen faiz ve anapara geri ödemesi 

farklılaşmaktadır. Bankalar böyle bir kredide öncelikle faizi almakta ve dönem ilerledikçe 

ödenen taksit içindeki faiz miktarı azalırken anapara ödeme miktarı artmaktadır. Bu durum 

grafik yardımıyla aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 

 

Dönem Başı Eşit Ödemelerde Bir Borcun İtfası 

Yukarıdaki örnekte taksit ödemeleri kredinin alınmasından bir ay sonra (bir dönem sonra) 

başlamakta ve her dönemin sonunda yapılmaktaydı. Dönem başı eşit ödemelerde ise, ilk 

taksit ödemesi hemen kredi alındığında yapılır. Bu tür kredilerde, krediyi veren finansal 

kurum ilk taksit ödemesini düşerek kalan kısmı kredi kullanana öder. Bu tür ödemeler 

yaygın olmayıp çok nadir olarak uygulanmaktadır. Uygulamada verilen kredilerin hemen 

hemen tamamı dönem sonlarında ödemeyi öngörmektedir.  

Yukarıdaki örnekte, 50.000 TL kredi alan tüketici, taksitleri dönem baĢlarında ödeyecek 

olursa, aylık taksit tutarı ve itfa tablosu aşağıdaki şekilde olur. 

Önce aylık taksit tutarını dönem başı eşit ödemeler bugünkü değer faktörünü kullanarak 

hesaplayalım.  

 BDAFdönem başı = BDAFdönem sonu (1 + i)  

         BDAFdönem başı = 19,648(1+0,0167) 

    = 19,976 

   
976,19

000.50 TL
DT  Taksit =  2.503 TL olarak bulunmaktadır. 

  

Aylık Ödeme İçindeki Anapara ve Faiz Tutarları 
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  Dönem 

(Ay) Taksit  

Faiz 

Ödemesi 

Anapara 

Ödemesi 

Anapara Bakiyesi 

(Kalan) 

1 2.503 0 2.503 47.497 

2 2.503 793 1.710 45.787 

3 2.503 765 1.738 44.049 

4 2.503 736 1.767 42.281 

5 2.503 706 1.797 40.485 

6 2.503 676 1.827 38.658 

7 2.503 646 1.857 36.800 

8 2.503 615 1.888 34.912 

9 2.503 583 1.920 32.992 

10 2.503 551 1.952 31.040 

11 2.503 518 1.985 29.055 

12 2.503 485 2.018 27.037 

13 2.503 452 2.051 24.986 

14 2.503 417 2.086 22.900 

15 2.503 382 2.121 20.780 

16 2.503 347 2.156 18.624 

17 2.503 311 2.192 16.432 

18 2.503 274 2.229 14.203 

19 2.503 237 2.266 11.937 

20 2.503 199 2.304 9.634 

21 2.503 161 2.342 7.291 

22 2.503 122 2.381 4.910 

23 2.503 82 2.421 2.489 

24 2.503 42 2.461 28 

        (Son dönemdeki 28 TL bakiye küsuratların yuvarlanmasından kaynaklanmıştır.) 
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Bu kredide, ilk taksit ödemesi (2.503 TL) hemen kredi alındığında ödenmekte, kredi 

kullananın eline 47.497 TL geçmektedir. Bu ilk taksit tamamen anapara ödemesi olup faizi 

içermemektedir. Faiz ödemeleri bir dönem sonra başlamakta ve anapara bakiyesi üzerinden 

hesaplanmaktadır. İlk faiz ödeme tutarı (47.497 * 0,0167) 793 TL olarak hesaplanmıştır. 

Son ödeme de 24ncü ayın sonunda değil, fakat başında yapılmaktadır. 

Eşit Anapara Taksitleriyle Bir Borcun İtfası 

Bu tür kredi geri ödemelerinde anapara eşit taksitlere bölünmektedir. Faiz ise anapara 

bakiyesi üzerinden hesaplanmakta ve ayrıca ödenmektedir. Dolayısıyla, bu ödeme planında 

anapara geri ödemeleri dönemler itibariyle sabit kalmaktadır.  Anapara ödemesi daha hızlı 

olduğundan faiz yükü de az olmaktadır. Bu ödeme türünde anapara geri ödemesi borç 

tutarı dönem sayısına bölünerek bulunur. Faiz de dönem başındaki kredi kalanına 

yürütülerek hesaplanır. 

Yukarıda başladığımız örneğe burada da devam ederek uygulama yapalım.  

50.000 / 24 = 2.083 TL sabit anapara ödemesidir (küsurat dikkate alınmamıştır). Bu krediyi 

kullanan tüketici her ay sabit 2.083 TL anapara ödemesi yapacaktır. 

Bu ödeme planı için itfa tablosu aşağıda gösterilmiştir.   

Burada da ilk faiz ödemesi anapara üzerinden (50.000*0,0167 = 835) hesaplanmış, 

müteakip faiz ödemeleri anapara bakiyesi üzerinden hesaplanmıştır. 
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Dönem 

(Ay) 

Ödenecek 

Tutar 

Faiz 

Ödemesi 

Anapara 

Ödemesi 

Anapara Bakiyesi 

(Kalan) 

1 2.918 835 2.083 47.917 

2 2.883 800 2.083 45.834 

3 2.848 765 2.083 43.751 

4 2.814 731 2.083 41.668 

5 2.779 696 2.083 39.585 

6 2.744 661 2.083 37.502 

7 2.709 626 2.083 35.419 

8 2.674 591 2.083 33.336 

9 2.640 557 2.083 31.253 

10 2.605 522 2.083 29.170 

11 2.570 487 2.083 27.087 

12 2.535 452 2.083 25.004 

13 2.501 418 2.083 22.921 

14 2.466 383 2.083 20.838 

15 2.431 348 2.083 18.755 

16 2.396 313 2.083 16.672 

17 2.361 278 2.083 14.589 

18 2.327 244 2.083 12.506 

19 2.292 209 2.083 10.423 

20 2.257 174 2.083 8.340 

21 2.222 139 2.083 6.257 

22 2.187 104 2.083 4.174 

23 2.153 70 2.083 2.091 

24 2.118 35 2.083 8 

    (Son dönemdeki 8 TL bakiye küsuratların yuvarlanmasından kaynaklanmıştır) 



 

37 
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin 

olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır. 

 

Tablodan ve grafikten de görüleceği gibi, anapara geri ödemesi sabitken her dönem ödenen 

faiz tutarı azalmaktadır. Bu durumda her dönem ödenecek toplam tutar değişkenlik 

gösterirken sadece anapara sabit yapı sergilemektedir. 

Taksitlerin Belli Bir Dönem Sonra Başladığı Borç İtfaları 

Gerek sabit taksitli geri ödemelerde, gerekse sabit anapara geri ödemelerinde belirli bir 

dönem ödemesiz dönem olarak kabul edilebilir. Bu dönemde sadece faiz ödemeleri yapılır 

ancak anapara ödemesi yapılmaz. Buradaki hesaplamaların diğer hesaplamalardan önemli 

bir farkı yoktur. 

Bir işletme bankadan iki yılı geri ödemesiz yedi yıl vadeli, yıllık % 20 faiz ile 20 Milyon 

TL yatırım kredisi almıştır. Ödemeler altı ayda bir eşit taksitlerle yapılacaktır. Bu kredinin 

itfa tablosunu hazırlayalım. 

Öncelikle her altı ayda bir ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Dönemlik faiz oranı 

20/200 = 0,10’dur. Ödemeler dönem sonlarında yapılmaktadır. Dönem sonu eşit 

ödemelerin bugünkü değer faktörü aşağıdaki şekilde bulunur: 

144567,6
10,0

)10,01(

1
1

)10;10,0(
10






BDAF  

Dikkat edilirse burada, kredinin vadesi 7 yıl olmasına rağmen dönem sayısı 10 olarak 

alınmıştır. Bunun nedeni ilk iki yılın ödemesiz olmasıdır. İlk iki yılda anapara ödemesi 

yapılmayacaktır. Anapara ödemeleri üçüncü yıldan itibaren başlayacağından, toplam 5 yıl 

(10 dönem) yapılacaktır.  

 20.000.000 = DT*6,144567 

 DT = 20.000.000 / 6,144567 = 3.254.908 TL (Küsurat tamamlanmıştır.) 

Söz konusu işletme üçüncü yıldan itibaren her altı aylık dönemin sonunda 3.254.908 TL 

taksit ödemesi yapacaktır. Bu taksit ödemesi hem faiz ödemesini hem de anapara 

Sabit Anapara Geri Ödemeli Borcun İtfası 
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ödemesini kapsayacaktır. İlk iki yıl ise anapara ödemesi olmayacak, her altı aylık dönemin 

sonunda faiz ödemesi yapılacaktır. Anapara ilk iki yıl değişmeyeceğinden, ödemesiz 

dönemde ödenen faiz miktarı da sabit kalacaktır. Bu kredinin itfa tablosu aşağıda 

gösterilmiştir: 

Dönem 

(Ay) 

Ödenecek 

Tutar 

Faiz 

Ödemesi 

Anapara 

Ödemesi 

Anapara Bakiyesi 

(Kalan) 

1 2.000.000 2.000.000 0 20.000.000 

2 2.000.000 2.000.000 0 20.000.000 

3 2.000.000 2.000.000 0 20.000.000 

4 2.000.000 2.000.000 0 20.000.000 

5 3.254.908 2.000.000 1.254.908 18.745.092 

6 3.254.908 1.874.509 1.380.399 17.364.693 

7 3.254.908 1.736.469 1.518.439 15.846.255 

8 3.254.908 1.584.625 1.670.283 14.175.972 

9 3.254.908 1.417.597 1.837.311 12.338.661 

10 3.254.908 1.233.866 2.021.042 10.317.619 

11 3.254.908 1.031.762 2.223.146 8.094.473 

12 3.254.908 809.447 2.445.461 5.649.013 

13 3.254.908 564.901 2.690.007 2.959.006 

14 3.254.908 295.901 2.959.007 -2 

  (Son dönemdeki -2 TL bakiye küsuratların yuvarlanmasından kaynaklanmıştır.) 

Yukarıdaki itfa tablosundan da görüleceği gibi, ilk dört ödeme (ilk iki yıldaki ödemeler) 

sadece faiz ödemeleridir. Üçüncü yıldan itibaren (beşinci dönemden itibaren) sabit taksitli 

ödemelere geçilmekte ve sabit taksitli ödemelere geçilmesiyle birlikte anapara ödemeleri 

de yapılmaktadır. Bu ödeme planı ile ilgili grafik aşağıda gösterilmiştir. 
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Şimdi işletmenin ödeme planının sabit anapara ödemesini öngördüğünü kabul edelim. Bu 

durumda ilk iki yılda bir şey değişmeyecek ve yine sadece faiz ödemeleri yapılacaktır. 

Üçüncü yıldan itibaren anapara ödemeleri de başlayacak ve sabit anapara ödemelerine borç 

bakiyesi üzerinden hesaplanan faiz eklenerek her dönem yapılması gereken toplam ödeme 

miktarı bulunacaktır.  

Burada da anapara ödemesi toplam 10 dönem yapılacaktır. Her dönem yapılması gereken 

anapara ödemesi 20.000.000 / 10 = 2.000.000 TL olarak bulunur. 

Bu ödeme planı ile ilgili itfa tablosu ve grafik aşağıda gösterilmiştir: 
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Dönem 

(Ay) 

Ödenecek 

Tutar 

Faiz 

Ödemesi 

Anapara 

Ödemesi 

Anapara 

Bakiyesi 

(Kalan) 

1 2.000.000 2.000.000  0 20.000.000 

2 2.000.000 2.000.000  0 20.000.000 

3 2.000.000 2.000.000  0 20.000.000 

4 2.000.000 2.000.000  0 20.000.000 

5 4.000.000 2.000.000 2.000.000 18.000.000 

6 3.800.000 1.800.000 2.000.000 16.000.000 

7 3.600.000 1.600.000 2.000.000 14.000.000 

8 3.400.000 1.400.000 2.000.000 12.000.000 

9 3.200.000 1.200.000 2.000.000 10.000.000 

10 3.000.000 1.000.000 2.000.000 8.000.000 

11 2.800.000 800.000 2.000.000 6.000.000 

12 2.600.000 600.000 2.000.000 4.000.000 

13 2.400.000 400.000 2.000.000 2.000.000 

14 2.200.000 200.000 2.000.000 0 
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Balon Ödeme  

Faiz oranlarının istikrarlı olmadığı dönemlerde bankalar ve finans kurumları uzun vadeli 

kredi verme konusunda isteksiz davranırlar. Bu durumda uygulanan yöntemlerden birisi 

balon ödemedir. Balon ödeme özellikle ABD’de ipotekli konut kredilerinde (mortgage) 

oldukça yaygındır. ABD’de ipotekli konut kredilerinin geleneksel vadesi 30 yıldır. Ancak 

balon ödemeli kredi kullanan bir kişi borcunu 5 veya 7 yılda kapatabilir. Bu tür kredilerde 

dönemlik taksit ödemeleri 30 yıl üzerinden hesaplanmaktadır. Krediyi kullanan kişi yedi 

yıl boyunca 30 yıl üzerinden hesaplanan taksitleri ödemekte 7nci yılın sonunda ise kalan 

borcunu tek bir balon ödeme ile kapatmaktadır. Burada finansal kurum vadesinden önce 

krediyi tahsil etmektedir. Krediyi kullananın ise başlangıçta geriye ödeyeceği miktar 

(anapara geri ödemesi) düşmektedir. Ancak krediyi kullanan kişi belirlenen dönemin 

sonunda oldukça yüklü bir ödeme yapmak durumuyla karşılaşmaktadır. Balon ödemeyi 

hesaplamak için aşağıdaki dört aşama izlenir: 

(1) Borcun vadesi (örneğin 30 yıl) kullanılarak borcun tamamını itfa eden eşit ödemeler 

hesaplanır. 

(2) Borcun hiç ödeme yapılmayacakmış varsayımı altında gelecek değeri hesaplanır. 

(3) Fiili ödemelerin gelecek değeri hesaplanır. Bu, eşit ödemelerin gelecek değerinden 

başka bir şey değildir. 

(4) Balon ödeme tutarı, borcun gelecek değerinden ödemelerin gelecek değeri çıkarılarak 

bulunur. 

Bu konuyu bir örnek üzerinde açıklayalım:  

Bir şahıs bankadan % 15 yıllık faizle, ayda bir taksit ödemeli, 10 yıl vadeli, 250.000 TL 

tutarında konut kredisi almıştır. 10 yıl vadeli kredi 4’ncü yılın sonunda balon ödeme ile itfa 

edilecektir.  Buna göre balon ödeme tutarını bulalım. 

1.  Dönemsel Ödemeler  

Excel Devresel Ödeme Fonksiyonundan yararlanarak gerekli hesaplama yapılır.  

DEVRESEL_ÖDEME(0,0125;120;250000) = 4.033 TL (küsurat dikkate alınmamıştır) 

olarak bulunur. Burada önemli olan dönem sayısı olarak 120 ifadesinin kullanılmasıdır. 

Yılda 12 dönem ödeme yapılacağından ve vade de 10 yıl olduğundan dönem sayısı = 12 x 

10 = 120 dönem olmaktadır. Dönemlik faiz 15 / 1200 = 0,0125 olarak bulunur. Bu krediyi 

alan kişi ilki kredinin alınmasından bir ay sonra, sonuncusu da vade bitiminde (10 yıl 

sonra)  olmak üzere 120 ay boyunca her ay 4.033 TL taksit ödeyecektir.  

2. Borcun Gelecek Değeri  

Borcun gelecek değeri Paranın zaman değeri bölümünde de ifade edilen  

GD = BD(1+i)
n 

eşitliği kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:  

GD = 250.000(1+0,0125)
48

 

       = 453.838,71 TL. 
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Yukarıda n, 48 dönem olarak alınmıştır. Çünkü balon ödeme 4’ncü yılın sonunda (48 ay 

sonra) yapılmaktadır. 

3. Ödemelerin Gelecek Değeri  

Dönemsel aylık ödemeler bir dönem sonu eşit ödemeler serisidir. Bu eşit ödemelerin 

gelecek değer faktörü aşağıdaki şekilde hesaplanır:  

23,65
0125,0

1)0125,01(
)48;0125,0(

48




GDAF  

Ay sonlarında yapılan 4.033 TL’lik eşit ödemelerin dördüncü yılın sonundaki değeri; 

GDA = 4.033*65,23  

          =263.072,59 TL olarak bulunur.  

4. Balon Ödeme  

Balon ödeme = Borcun Gelecek Değeri – Ödemelerin Gelecek Değeri  

                        = 453.838,71 TL – 263.072,59 TL 

                        = 190.766,12 TL olarak hesaplanır. 

Bu krediyi kullanan kişi dört yıl boyunca (48 ay) her ay 4.033 TL aylık sabit taksit 

ödeyecek, dördüncü yılın sonunda son aylık taksit ile beraber 190.766,12 TL tutarındaki 

balon ödemeyi yaparak borcunu kapatacaktır. Eğer 48 aylık bir itfa tablosu yapılırsa, son 

taksit ödemesinden sonra kredinin bakiyesinin 190.766,12 TL olduğu görülür. Yukarıda 48 

aylık bir itfa tablosu yapmadan balon ödeme tutarının kısa yoldan nasıl hesaplanabileceği 

gösterilmiştir. 

Değişken Faizli Krediler 

Değişken faizli kredilerde, faizlerin hangi aralıklarla değişeceği ve uygulanacak yeni faiz 

oranının nasıl tespit edileceği kredi kullanan ile kredi alan arasında başlangıçta belirlenir 

ve vade boyunca başlangıçta belirlenen şekilde uygulanır. Burada reel faizin üzerine 

kümülatif tüketici fiyat endeksi eklenerek yeni faiz oranı bulunabilir veya hazinenin 

gösterge faizinin üzerine belirli bir marj eklenerek yeni faiz oranı belirlenebilir. Faiz oranı 

ne şekilde belirlenirse belirlensin, yöntem başlangıçta tespit edilerek kredi veren ve kredi 

kullanan arasında anlaşma sağlanmalıdır.  

Örneğin bir kişi, 10 yıl vadeli % 18 yıllık faiz oranı (başlangıç faiz oranı)  üzerinden, 

150.000 TL konut kredisi çekmiş olsun. Ödemelerin ilki bir ay sonra, sonuncusu da vade 

bitiminde olmak üzere kredi aylık eşit taksitlerle ödenecektir. Her yılın sonunda bir sonraki 

yıl uygulanacak faiz oranı kredi çekilirken belirlenen yöntemle tespit edilecektir. Bu 

kredinin ödeme planı nasıl olur?  

Bu kredi için diğer kredilerde olduğu gibi başlangıçta 120 aylık bir ödeme planı 

hazırlayamayız. Çünkü sadece ilk 12 ay için uygulanacak faiz oranını biliyoruz. Daha 

sonraki yıl uygulanacak faiz oranı başlangıçta belli değildir. Bu nedenle öncelikle ilk 12 ay 

için bir itfa tablosu çıkarabiliriz.  
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İlk 12 ay için sabit taksit tutarı DEVRESEL_ÖDEME(0,015;120;150000) Excel 

formülünden 2.703 TL (küsurat tam sayıya tamamlanmıştır) olarak bulunur. Burada 

dönemlik (aylık) faiz oranı 18/1200 = 0,015 olarak kullanılmış ve dönem sayısı 120 olarak 

alınmıştır. Dikkat edilirse burada vade sonuna kadar aynı faiz oranı kullanılacakmış gibi 

aylık taksit tutarı hesaplanmıştır. İlk 12 ay için itfa tablosu aşağıda gösterilmiştir: 

Dönem (Ay) Taksit Faiz Ödemesi Anapara Ödemesi Anapara Bakiyesi (Kalan) 

1 2.703 2.250 453 149.547 

2 2.703 2.243 460 149.087 

3 2.703 2.236 467 148.621 

4 2.703 2.229 474 148.147 

5 2.703 2.222 481 147.666 

6 2.703 2.215 488 147.178 

7 2.703 2.208 495 146.683 

8 2.703 2.200 503 146.180 

9 2.703 2.193 510 145.670 

10 2.703 2.185 518 145.152 

11 2.703 2.177 526 144.626 

12 2.703 2.169 534 144.092 

 

Krediyi kullanan kişi ilk 12 ay boyunca her ay 2.703 TL sabit taksit ödeyecektir. Birinci 

yılın sonunda faizler yeniden belirlendiğinde bir yıl sonra uygulanacak faiz oranının % 21 

olduğunu kabul edelim. Bu durumda ikinci yıl yapılacak aylık taksit ödemelerinin tutarı 

aşağıdaki şekilde hesaplanır:  

 DEVRESEL_ÖDEME(0,0175;108;144092) = 2.979 TL. 

Krediyi kullanan kişi ikinci yıl aylık sabit 2.979 TL taksit ödeyecektir. Yeni taksit tutarı 

hesaplanırken dönemlik faiz oranı olarak, 21/1200 = 0,0175 kullanılmıştır. Dönem sayısı 

olarak, vadeye kadar yapılacak ödeme sayısı alınmıştır. İlk 12 ödeme birinci yılda 

yapıldığından vadeye kadar (120 – 12) 108 ödeme kalmıştır. Anapara tutarı olarak ise 

birinci yılın sonundaki borç bakiyesi olan 144.092 TL kullanılmıştır. Faiz oranı arttığı için 

ikinci yılda ödenecek aylık taksit tutarı da artmıştır. İkinci yıl için itfa tablosu aşağıda 

gösterilmiştir:  
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Dönem (Ay) Taksit Faiz Ödemesi Anapara Ödemesi Anapara Bakiyesi (Kalan) 

13 2.979 2.522 457 143.635 

14 2.979 2.514 465 143.169 

15 2.979 2.505 474 142.696 

16 2.979 2.497 482 142.214 

17 2.979 2.489 490 141.724 

18 2.979 2.480 499 141.225 

19 2.979 2.471 508 140.717 

20 2.979 2.463 516 140.201 

21 2.979 2.454 525 139.675 

22 2.979 2.444 535 139.141 

23 2.979 2.435 544 138.597 

24 2.979 2.425 554 138.043 

 

İkinci yılın sonunda bir sonraki yıl uygulanacak faiz oranının yıllık % 20 olarak 

belirlendiğini kabul edelim. Dönemlik faiz oranı 20 / 1200 = 0,0167 olacak ve üçüncü yıl 

için aylık taksit ödemelerinin tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 

 DEVRESEL_ÖDEME(0,0167;96;138043) = 2.896 TL. 

Bu hesaplama yapılırken, faiz oranı olarak yeni oran (0,0167), dönem sayısı olarak vadeye 

kadar yapılacak ödeme sayısı (108 – 12 = 96), anapara tutarı olarak ise ikinci yılın 

sonundaki (24’ncü ayın sonundaki) borç bakiyesi (138.043 TL) kullanılmıştır. Krediyi 

kullanan kişi ikinci yıl boyunca aylık 2.896 TL taksit ödeyecektir. Her yıl ödenecek aylık 

taksit tutarları vade sonuna kadar bu şekilde belirlenecektir. Yukarıdaki işlemlerden de 

görüldüğü gibi, faiz oranlarındaki değişim kredi kullanan kişinin aylık taksit ödeme 

tutarlarını değiştirmektedir. 

Eğer yukarıdaki kişi krediyi eşit anapara taksitleriyle ödeyecek olsaydı, eşit anapara 

taksitlerinin tutarı (150.000 / 120) 1.250 TL olarak hesaplanacaktı. Bu kişi 10 yıl (120 ay) 

boyunca sabit 1.250 TL anapara ödemesi yapacak, ancak her ay borç bakiyesi üzerinden 

ödeyeceği faiz o yıl için belirlenmiş faiz oranı üzerinden hesaplanacaktı.  
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Özet 

Eğer bir kişi tüketimini ya da bir kurum faaliyetlerini veya yatırımlarını finanse etmek için 

yeterli fona sahip değilse, bunu fon fazlası olan kişi veya kurumlardan ileride geri ödemek 

koşuluyla sağlayacaktır. Başkalarından ödünç aldığı bu fonları kullanan kişi ve kurumlar 

bunun karşılığında faiz ödeyeceklerdir. Faiz miktarı (F) üç unsura bağlıdır. Bunlardan 

birincisi ödünç verilen veya alınan fon miktarıdır. Ödünç verilen veya alınan fon miktarı 

anapara (A) olarak adlandırılır. İkincisi, bu fonun ne kadar bir süre için ödünç alındığını 

belirten vadedir (n). Üçüncüsü ise faiz oranıdır (i).  

Faizi çeşitli şekillerde sınıflamak mümkündür. Vade sonunda sadece anapara üzerinden 

elde edilen faiz Basit Faiz olarak isimlendirilir. Vade sonunda faizin anaparaya eklenerek 

anapara + faiz toplamına yeniden belli bir süre için faiz yürütülmesi ise Bileşik Faiz 

kavramını ortaya çıkarmaktadır. Ticari faiz-gerçek faiz, nominal faiz-reel faiz gibi daha 

fazla ayırım da yapılabilir. Eşit ödemeler (annüiteler) ise belirli bir süre boyunca, belirli 

dönemlerde yapılan sabit ödemeleri ifade eder. Örneğin bir kişi, 5 yıl süreyle her yıl 

bankaya 3.000 TL yatırırsa, bu 3.000 TL’lik seri eşit ödemeler olarak adlandırılır.  

Borç itfası bankadan alınan kredilerin aylık, üç aylık ya da yıllık taksitler halinde geri 

ödenmesidir. Dönemlik ödemeler değişik şekillerde yapılabilmektedir. Birinci türde her 

dönem eşit taksit ödemesi yapılmakta ve bu taksit ödemeleri hem faiz hem de anapara 

ödemesini kapsamaktadır. Dönemlik taksit ödemeleri sabit olmakla beraber, bunun 

içindeki faiz ve anapara ödemesinin miktarı dönemler itibariyle farklılık göstermektedir. 

Bir diğer ödeme türü sabit anapara ödemesidir. Burada anapara sabit taksitlerle ödenmekte, 

faiz ise borç bakiyesi üzerinden hesaplanarak ayrıca ödenmektedir. Bu tür ödemelerde 

anapara ödemesi sabit kalmakta ancak faiz ödemesi değişmektedir.  Bir başka ödeme 

biçimi de balon ödemedir.  Ayrıca, kredi alındığında faiz oranı baştan belirlenmiş ve 

kredinin vadesi boyunca değişmiyorsa sabit faizli krediden, faiz oranı belirli dönemlerde 

yeniden belirleniyorsa değişken faizli krediden söz edilmektedir. 

 

  



 

46 
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin 

olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır. 

ÇalıĢma Soruları  

1. Hangisi faizin bileĢenlerinden birisi değildir? 

a. Enflasyon riski primi 

b. Paranın zaman değeri 

c. Geriye ödeyememe riski primi 

d. Emisyon primi 

e. Likidite riski primi 

 

2. Enflasyondan arındırılmıĢ faiz hangisi ile ifade edilir? 

a. Etkin Faiz 

b. Reel Faiz 

c. Nominal Faiz 

d. Sürekli Bileşik Faiz 

e. Perpetüite 

 

3. Bay A, tasarrufu olan 1.000 TL’yi bir bankaya aylık vadeli mevduata yatırarak 

değerlendirmiĢ ve sonunda 500 TL faiz elde etmiĢtir.  Bankanın uyguladığı faiz 

oranı yıllık % 15 olarak ifade edildiğine göre, Bay A, 500 TL faiz alabilmek için 

parasını bankaya ne kadar süre için yatırmıĢtır? 

a. 12 ay 

b. 15 ay 

c. 32,63 ay 

d. 25 ay 

e. 30 ay 
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4. Bayan A, 30.000 TL tutarındaki tasarrufu ile bankada altı aylık bir mevduat 

hesabı açtırmak ve parasına üç yıl boyunca dokunmamak istemektedir. ġu andaki 

cari faiz oranı yıllık % 18’dir. Ġkinci yıl oranın % 16’ya düĢmesi, üçüncü yıl ise 

%17’ye yükselmesi beklenmektedir. Beklenen faiz oranları dikkate alındığında 

Bayan A’nın üçüncü yılın sonunda kaç parası olur? 

a. 48.600 TL 

b. 48.942 TL 

c. 49.512 TL 

d. 49.815 TL 

e. 50.136 TL 

 

5. Bay D, 20.000 TL’lik tasarrufunu üç ay vadeli mevduat hesabı açarak 

değerlendirmek istemektedir. Bay D’nin 2’nci yılın sonunda 27.371 TL’ye ihtiyacı 

vardır.  Bay D, üçer aylık dönemlerin sonunda parasına dokunmayacak, 

kazanılan faiz anaparaya eklenerek üç ay daha yatırılacaktır. Bay D’nin, ikinci 

yılın sonunda ihtiyacı olan parayı elde edebilmesi için yıllık yüzde kaç faiz ile 

parasını bankaya yatırması gerekmektedir? 

a. % 16 

b. % 17 

c. % 18 

d. % 19 

e. % 20 

 

6. Bay B bankada dokuz ay vadeli bir hesap açtırmıĢtır. Banka yıllık % 18 basit faiz 

uygulamaktadır. Bu vadeli hesabın yıllık etkin (bileĢik) faizi nedir? 

a. % 18,39 

b. % 18,50 

c. % 18,54 

d. % 18,94 

e. % 19,04 
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7. Bay D’nin Ģu anda 35.000 TL’si vardır. Bay D parasının üç yıl sonra 63.774 TL 

olmasını istiyor. Bay D parasını sürekli bileĢik faiz üzerinden yatıracaktır. Bay 

D’nin üç yıl sonra istediği paraya sahip olabilmesi için bankanın uygulayacağı 

yıllık basit faiz oranı ne olmalıdır?  

a. 0,10 

b. 0,15 

c. 0,20 

d. 0,25 

e. 0,30 

 

8. Bay B, ilk ödeme bugün baĢlamak üzere üç yıl her altı aylık dönemin baĢında 

1.000 TL yatırmayı düĢünmektedir. Bugünkü faiz oranı % 20’dir. Ġkinci yıl faiz 

oranının % 18, üçüncü yıl ise % 16 olacağı tahmin edilmektedir. Bay B’nin 

üçüncü yılın sonunda kaç parası olur? 

a. 8.100,78 TL 

b. 8.101,68 TL 

c. 8.102,78 TL 

d. 8.103,68 TL 

e. 8.104,78 TL 

 

9. Bay B birinci ödemeye üç ay sonra baĢlamak üzere beĢ yıl her üç ayın sonunda 

2.000 TL değerindeki bir ödemeyi almak istemektedir. Bu ödemeleri alabilmesi 

için, Bay B’nin yıllık % 16 faiz (iskonto oranı) üzerinden bugün kaç TL yatırması 

gerekmektedir? 

a. 23.360 TL 

b. 24.180 TL 

c. 25.360 TL 

d. 26.360 TL 

e. 27.180 TL 
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10. Bay B, X Finans kurumundan 20.000 TL tutarında kredi almıĢtır. 36 ay vade ile 

ay sonlarında 800 TL ödemek kaydıyla kredinin kapatılması talep edilmektedir. 

Bu koĢullar altında kullanılan kredinin tüketiciye olan aylık maliyeti yaklaĢık 

olarak nedir?  

a. % 2,0 

b. % 2,5 

c. % 3,0 

d. % 3, 5 

e. % 4,0 

 

11. Dönemsel ödemeler hangi unsurlardan oluĢur? 

a. Enflasyon maliyeti, faiz ödemesi 

 

b. Anapara ödemesi, faiz ödemesi 

c. Kur primi, enflasyon maliyeti 

d.    Anapara ödemesi, enflasyon maliyeti 

e.    Emisyon primi, kur primi 

 

12. X firması fabrika yapmak için taksitli olarak 200.000 TL tutarında arazi almayı 

planlamaktadır. ĠĢletme arazi için 50.000 TL peĢin ödeme yapmak, kalan 150.000 

TL içinse ay sonunda ödenmek kaydıyla 24 ay taksit yaptırmak istemektedir. 

Arazi sahibi her ay için % 4 faiz farkı istemektedir. Verilen bilgilere göre aylık 

taksit tutarını hesaplayınız. 

a. 6.078,46 TL 

b. 8.078,46 TL 

c.   9.838,03 TL 

d.   20.870,64 TL 

e.   22.470,46 TL 
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13. Yıllık faiz oranının % 10 olduğu bir durumda 500.000 TL’lik borç 4 yılda, yıl 

sonlarında 4 eĢit taksitle ödenecektir. 2. ödeme yapıldıktan sonra kalan anapara 

tutarı ne kadardır? 

a.    229.264,40 TL 

b.    292.264,50 TL 

c.    350.560.80 TL 

d.   329.264,90 TL 

e.   273.755,66 TL 

 

14. Önceki soruda 2. yıl ödenecek taksit tutarı içindeki faiz miktarı ne kadardır? 

a. 50.000 TL 

b. 45.000 TL 

c. 39.226 TL 

d. 35.250 TL 

e. 22.345 TL  

 

15. Ödenen taksitler içindeki faiz miktarının sürekli azaldığı, anapara miktarının ise 

sürekli arttığı borç ödeme türü hangisidir? 

a. Dönem Sonu Eşit Ödemelerle Bir Borcun İtfası 

b. Sabit Faizli Krediler 

c. Eşit Anapara Taksitleriyle Bir Borcun İtfası 

 

d.    Değişken Faizli Krediler 

e. Balon Ödeme 
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16. Bir tüketici bankadan iki yıl vadeli yıllık % 10 faiz oranından 100.000 TL kredi 

almıĢtır. Taksit ödemeleri aylık olarak yapılacak ve tüketici borcunu 24 eĢit 

taksitte ödeyecektir. Ġlk taksit ödemesi bir ay sonra, son taksit ödemesi ise vade 

bitiminde yapılacaktır. Bu durumda BDAF  (Bugünkü Değer Annüite Faktörü) 

kaç olur? 

 

a.  -22,5928 

 

b. 2,5928 

 

c. 21,5928 

d. 21,6795 

e. 22,6795 

 

17. 3. soruda verilen rakamlar aynı kalsaydı ve borç itfa yöntemi EĢit Anapara 

Taksitleriyle Bir Borcun Ġtfası olsaydı 2. yıl ödenecek taksit tutarı ne olurdu? 

 

a. 175.000 TL 

b. 162.500 TL 

c. 150.000 TL 

d. 137.500 TL 

e. 125.000 TL 

 

18. Uygulamada verilen kredilerin hemen hemen tamamı hangi ödeme planını 

öngörmektedir? 

a. Dönem Sonu Eşit Ödemelerle Bir Borcun İtfası 

b. Dönem Başı Eşit Ödemelerle Bir Borcun İtfası 

c. Eşit Anapara Taksitleriyle Bir Borcun İtfası 

d. Değişken Faizli Krediler 

e. Balon Ödeme 
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19. Balon ödeme hangi ekonomik konjonktürde bankaların tercihi olur?  

a. Faiz oranlarının istikrarlı olduğu dönemde 

b. Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde 

c. Faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde 

d. Enflasyon oranlarının yüksek olduğu dönemlerde 

e. Faiz oranlarının istikrarsız olduğu dönemlerde 

 

20. LĠBOR+x Ģeklinde bir faiz oranı hangi tür krediler için geçerlidir? 

 

a. Dönem Sonu Eşit Ödemelerle Bir Borcun İtfası 

b. Dönem Başı Eşit Ödemelerle Bir Borcun İtfası 

c. Eşit Anapara Taksitleriyle Bir Borcun İtfası 

d. Değişken Faizli Krediler 

e. Balon Ödeme 
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ÇalıĢma Soruları Yanıt Anahtarı 

1.  d  

Cevabınız yanlış ise “Faiz Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

2.  b  

Cevabınız yanlış ise “Faiz Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

3.  c  

Cevabınız yanlış ise “Bileşik Faiz” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

4. b  

Cevabınız yanlış ise “Bileşik Faiz ve Bugünkü Değer” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

5.a  

Cevabınız yanlış ise “Bileşik Faiz ve Bugünkü Değer” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

6.  a  

Cevabınız yanlış ise “Etkin (Efektif) Faiz ” konusunu yeniden gözden geçiriniz.      

7.  c  

Cevabınız yanlış ise “Sürekli Bileşik Faiz” konusunu yeniden gözden geçiriniz.      

8. e  

Cevabınız yanlış ise “Eşit Ödemelerin Gelecekteki Değeri” konusunu yeniden gözden 

geçiriniz.     

9. e  

Cevabınız yanlış ise “Devamlı Eşit Ödemeler (Perpetuity)” konusunu yeniden gözden 

geçiriniz.    

10. a  

Cevabınız yanlış ise “Eşit Ödemelerde Dönemsel Faiz Oranı” konusunu yeniden gözden 

geçiriniz.     

11.  b  

Cevabınız yanlış ise “Borç İtfası ve Örnek Uygulamaları” konusunu yeniden gözden 

geçiriniz. 

12.  c  

Cevabınız yanlış ise “Dönem Sonu Eşit Ödemelerle Bir Borcun İtfası” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
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13.  e  

Cevabınız yanlış ise “Dönem Sonu Eşit Ödemelerle Bir Borcun İtfası” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 

14. c  

Cevabınız yanlış ise “Dönem Sonu Eşit Ödemelerle Bir Borcun İtfası” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 

15. a  

Cevabınız yanlış ise “Dönem Sonu Eşit Ödemelerde Bir Borcun İtfası” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.      

16.  d  

Cevabınız yanlış ise “Dönem Sonu Eşit Ödemelerle Bir Borcun İtfası” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.      

17. b  

Cevabınız yanlış ise “Eşit Anapara Taksitleriyle Bir Borcun İtfası” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 

18. a  

Cevabınız yanlış ise “Dönem Başı Eşit Ödemelerde Bir Borcun İtfası” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.     

19.  e  

Cevabınız yanlış ise “Balon Ödeme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.    

20. d  

Cevabınız yanlış ise “Değişken Faizli Krediler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.       
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