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Tanım

• Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde 

kullanılmak üzere edinilen ve tahmini 

yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki 

varlıklardır.
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Finans Kavramı

• Finans, ihtiyaç duyulan fonların uygun 

şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde 

kullanılması ile ilgili faaliyetlerdir. 
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Finansman Kaynakları

İşletmelerin Temel Finansman Kaynakları

• Yabancı Kaynak (Borç) 

• Özkaynak

• Otofinansman
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Vadeleri Açısından Fon Kaynakları

• Kısa Vadeli Fonlar (1 yıla kadar)

• Orta Vadeli Fonlar (1-5 yıl)

• Uzun Vadeli Fonlar (5 + yıl)
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Kısa Vadeli Fon Kaynakları

• Vadeleri 1 yıla kadar olan fonlar, kısa vadeli 

fonlardır. 

• Kısa vadeli fonlar, genellikle, döner 

değerlerin finansmanı için kullanılmaktadır.

• İşletmenin döner değerleri ne kadar yüksek 

ise, kısa vadeli fon ihtiyacı da o kadar 

yüksektir.
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Kısa Vadeli Fon Kaynakları

• Satıcı Kredileri

• Ticari Banka Kredileri

• Avans

• Stoklar Karşılığı Kredi

• Finansman Bonosu

• Factoring

• Menkulleştirme
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Orta ve Uzun Vadeli Fon Kaynakları

• Orta vadeli fon kaynakları, genellikle 

vadeleri 1-5 yıl arası olan fonlardır. 

• Uzun vadeli fon kaynakları, genellikle, 

vadesi 5 yıldan uzun fon kaynaklarını 

kapsar.

• Orta ve uzun vadeli fonlar, sabit varlıkların 

finansmanı için kullanılır.
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Orta ve Uzun Vadeli Fon Kaynakları

• Orta Vadeli Banka Kredileri

• Uzun Vadeli Banka Kredileri

• Leasing

• Forfaiting

• Tahvil

• Özkaynaklar

11



Orta ve Uzun Vadeli Banka Kredileri

Orta Vadeli Banka Kredileri: Bankalardan 

sağlanan, vadesi 1 ile 5 yılı arasında olan 

ticari kredilerdir.

Uzun Vadeli Banka Kredileri: Bankalardan 

sağlanan, vadesi 5 yılı aşan ticari kredilerdir.
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Orta ve Uzun Vadeli Banka Kredileri

• Genellikle maddi duran varlıklar, kredinin 

güvencesi olarak gösterilir. 

• Bu krediler, duran varlıkların finansmanı için 

kullanılmaktadır. 
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Orta ve Uzun Vadeli Banka Kredileri

Orta ve Uzun Süreli Banka Kredilerinin Üstünlükleri: 

• Kredilere ödenen faizler vergi matrahından 
indirilebildiğinden maliyeti düşüktür. 

• Finansal kaldıraç sayesinde özsermaye kârlılığı 
artar. 

• Ödemelerin zamana yayılması likidite sorunu 
yaratmaz.  
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Orta ve Uzun Vadeli Banka Kredileri

Orta ve Uzun Süreli Banka Kredilerinin 
Sakıncaları: 

• Borç verenler, kredi sözleşmesine 
koyacakları hükümlerle yönetime müdahale 
edebilirler. 

• Firmanın faaliyet kârı, kredilere ödenen 
faizden düşükse; finansal kaldıraç, firmanın 
özsermaye kârlılığını azaltır. 
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Leasing

Bir yatırım malının mülkiyetinin finansal 

kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kiralar 

karşılığında kullanım hakkının kiracıya 

verilmesi ve mülkiyetin sözleşmede 

belirlenen tutar üzerinden sözleşme sonunda 

kiracıya devredilmesini öngören bir 

finansman tekniğidir.
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Leasing’de Taraflar 

• Finansal Kiralama Şirketi (Kiralayan)

• Satıcı

• Kiracı
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Leasing’de KDV Oranı

• Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere 

belge kapsamındaki makine teçhizatın finansal 

kiralama şirketleri tarafından kiralanması 

işleminde % 1

• 2011/2604 sayılı BKK’da GTİP’leri belirlenen 

ATİK niteliğindeki makine ve cihazları finansal 

kiralama şirketleri tarafından kiralanması 

işleminde % 1

• Diğer makine ve cihazlar için malın tabi olduğu 

oran (% 8 veya % 18)
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Forfaiting

• Forfaiting, yatırım mallarının 
finansmanında kullanılan bir finansman 
tekniğidir.

• Forfaiting’de vade, 6 ayla 10 yıl arasında 
değişmektedir.  
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Forfaiting

• Ağırlıklı olarak yatırım mallarının ihracatı

• Genellikle poliçe veya bono gibi kıymetli evraka 

bağlanmış olan uzun vadeli alacaklar

• Finans kurumu tarafından sabit bir faiz oranı ile 

alacağın iskonto edilerek peşin bedelinin 

ihracatçıya ödenmesi

• Alacak ile ilgili tüm risklerin forfaiter tarafından 

rücu edilemez biçimde üstlenilmesi

• Gereğinde poliçe veya bono için aval veya 

garanti mektubu istenmesi
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Forfaiting Sisteminde Taraflar

• Forfaitist (Alacak Hakkını Satan - İhracatçı)

• Forfaiter (Alacak Hakkını Satın Alan)

• İthalatçı

• Garantör
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Tahvil

• Tahvil, anonim şirketlerin borç para elde 

etmek için çıkardıkları, itibari kıymetleri 

eşit ve ibareleri aynı olan uzun vadeli 

borçlanma senetleridir. 

• İşletmeye yeni ortak alınmaması ve ödenen 

faizlerin vergi matrahından düşülebilmesi, 

bu yolla borçlanmanın en önemli 

avantajıdır. 
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Tahvil

• Vadesi 2 yıldan az olmamak üzere serbestçe 
belirlenebilir. 

• Tahvillerin anaparası, vade bitiminde bir 
defada ödenir.

• Faiz ödemeleri 3 ayda bir, 6 ayda bir veya 
yılda 1 defada kuponlara bağlı olarak 
yapılabilir. 
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Özkaynak

Özkaynak, işletmelerin ortakları tarafından, 
gerek kuruluş sırasında gerekse, daha sonra 
sermaye artışları ile konmuş olan sermaye ile 
elde edilmiş kârların bünyede bırakılması ile 
sağlanan kaynaklardır.

• Ödenmiş Sermaye

• Yedek Akçeler

• Kâr veya zarar
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Özkaynak

Özkaynak iki farklı biçimde sağlanabilir. 

• İşletme Dışından (Sermaye Artırımı)

• İşletme İçinden (Otofinansman)
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Özkaynak

Özsermaye ile Finansmanın Üstünlükleri

• Faiz gibi sabit bir ödeme yapma zorunluluğu 
yoktur.

• İşletmeye sabit bir yük getirmez. İşletmenin 
kâr payı dağıtma zorunluluğu yoktur. 

• Özsermayenin vadesi yoktur. Firma için 
sürekli bir kaynaktır. 

• Özsermayenin artırılması, firmanın kredi 
değerliğini yükseltir, ilave kaynak 
sağlanmasını kolaylaştırır. 

• Özsermeye sahipleri yönetimde söz hakkına 
sahiptir.
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Özkaynak

Özsermaye ile Finansmanın Sakıncaları

• Yeni pay senedi çıkarılarak özsermaye 
artırılması halinde şirkete yeni giren ortaklar 
nedeniyle yönetim paylaşılır. 

• Özsermaye maliyeti, yabancı kaynak 
maliyetinden yüksektir. 

• Kar payları, tahvil faizi gibi vergi 
matrahından gider olarak düşülemez.
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Sermaye Artırımı

• Halka arz edilerek

• Halka arz edilmeksizin
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Halka Arz 

Halka Arzın Yararları: 

• Pay senetleri nominal değerlerinin üstünde ihraç edilirse, 
ihraç primi kadar gelir sağlanır. 

• Hisse senetlerine likidite sağlar. 

• Ortaklığın piyasa değeri nesnel biçimde belirlenebilir. 

• Şirketin prestiji ve saygınlığı artar. 

Halka Arzın Sakıncaları: 

• Halka arzın maliyeti yüksektir.

• Kamuya açıklanan bilgiler, rakiplerden saklanan bilgiler 
olabilir. 
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Otofinansman

• Otofinansman, bir işletmenin kendi gücü ile 

özsermaye yaratmasıdır. 

• Otofinansman, kârların dağıtılmayarak 

işletmede bırakılması yoluyla 

sağlanmaktadır. 
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Teşekkür ederim.
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