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GİRİŞ:

Bu makalenin amacı teori ve uygulamada genel kabul görmüş temel değerleme yöntemlerinden yararlanılarak, ülkemiz koşullarına uygun olmasına özen gösterilen bir tümdeğerleme yöntem önerisinden
ibarettir.
Önerilen yöntem, genel kabul görmüş yaklaşımları temel alan
tümdeğerleme yöntemlerinin eleştirilen yönlerinden faydalanılarak,
bunlardan bazılarının bileşimine dayanan bir karma yöntem görünümündedir.
Yöntemin temel
-

unsurlarını

:

olan işletmenin özvarlıkları,
normal kôrlar,
hesaplanan
Özvarlıklar üzerinden
İşletmenin ait olduğu endüstri kolu düzeyindeki kôrlılık oranı,
İşletmenin elde edilmesi öngörülen kôrlan,
Kapitalizasyon oranı, .

Tümdeğerlemesi yapılacak

İskonto oranı,
Ağırlık katsayısı

oluşturmaktadır.

Muhasebe ve finansman bilim dalı ile ilgili konvansiyonel yapıtlar
yöntemler, eleştirilen yönleri ile tek başlarına bir işletmenin
tüm
da
tümdeğerini belirlemede, birçok eksikleri ile ortaya konmakta ve yer
rdan
yer yetersizlikleri belirtilmektedir. Ancak, değişik hallerde, bunla_
bazılarının bir bileşimi ileri sürülmüşse de, bileşimdeki birleşen yöntemlerin ağırlığına, yeterli bir acıklı!< getirilmemiştir. Bir başka nokta
da, yöntemlerin çeşitli _ türdeki (endüstri, ticaret veya hizmet) işletme
lerde uygulanılma durumuna değinilmeyişidir ..
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Bu makalenin sınırları icersinde önerilen değerleme yöntemi ile,
tüm değerleme olgusuna ülkemiz acısından yönenilmeye çalışılırken,
genel kabul görmüş yaklaşımlara ileri sürülen eleştiriler, varsayım
olarak kabul edilmiş ve öneride eleştirilen yönlerin olumsuz etkilerinin
azaltılmasına çalışılmıştır.

Olumsuz etkilerin azaltılması, yöntemlerin bileşimdeki (önerideki)
ağırlıklarını belirleyici temel unsur olan bir katsayının saptanması, olgusunu ortaya koymaktadır.
Ağırlık katsayısı.- biçiminde tanımlanan bu katsayının saptanması
ile, (önerilen yöntemin bir özelliği .olarak) iki önemli nokta açıklığa
kavuşmaktadır. Bunlardan biri

- Yöntemin, her tür işletmenin tümdeğerlemesine (sanayi, ticaret
ve hizmet işletmelerinin değerlemesine) yönelik bir duruma ulaşması,
diğeri ise,
kate

Bileşimin

(öneri yöntem)

içerdiği

yöntemlerin etkilerinin, dik-

alınmasıdır.

Gerçekte, bu iki nokta birbiri ile yakından
bu ilişki sağlanmaya çalışılmıştır. Katsayının
sonra ayrınt-ılı olarak açıklanmıştır.

ilişkilidir.

Yöntemde de
ise, daha

saptanması

Önerilen yöntem, temel olarak üc genel 'kabul görmüş yaklaşımın
(1). Bir başka deyişle;

ağırlıklı bileşiminden oluşmaktadır

Tümdeğer -

Ağırlık katsayısı

Ağırlık katsayısı

+
-

-

Sınırlı

x

Özvarlık değeri

x

Gelecek normal
peşin değeri

süreli fazla veya
bugünkü değeri

+
korların

düşük kôrların

(1) Bu yaklaşımların ortaya koyduğu değerler için bkz. :
LO MARTIERE, G.: Valutazione Dell'Azienda, Buffetti Editore, Roma, 1981.
VIEL, J. - BREDT, O. - RENARD·, M.: La Valutazione Delle Aziende, IZtas Libri,
Milano, 1979.
Mc CARTHY, G. - NEALV, R. : Valuing A Company The Ronald Press Company,
New York, 1971.
EDEV, H. C. : Business Valuation, Goodwill and the Super Profit Method Dez.,
W. T. Baxter Sidney Davidson; Studies in Accounting Theory, Richard D.,
lrwins, ine., lllinois, 1962.
GLASCO, P. W. : Valuation of Savings and Loan Associations UMI Research
Press, Michigan, 1981.
Fruchart, D. - Moinecourr, M. : Les Modeles D'Evaluation Par Le Recherhe D'une
Valeur lntrinseöue, 8th. Congress. E. F. F. A. S., Paris, 1974.
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Yöntem matematiksel bir ifade ile aşağıdaki gibi belirtilebilir.
.

V

=

cA

+[
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A ·r ]
İı
.

önerilen yöntem, görüldüğü gibi üç ayrı matematiksel değerin
cebirsel toplamından oluşmaktadır. Burada : .
V
A
r
.R

=
=

Tümdeğeri,

Özvarlık değerini,
İşkolu veya endüstri düzeyindeki normal kôrlılık oranını,

=;: Tümdeğeri· saptanacağ işletmenin

her faaliyet dönemi sonucunda yarattığı kôrı,
i1
Kapitalizasyon oranını,
i2 - İskonto oranını,
c - Endüstri, tic.aret ve hizmet işletmelerine göre ilgili yaklaşım
ların ağırlığını belirleyecek ağırlık katsayısını
göstermektedirler.
YÖNTEMİN UVGULANMASI

Yöntemin uygulanma
-

Yöntemi

aşamaları,

oluşturan değerlerin, ayrı, ayrı

Ağırlık katsayısının,

belirlenmesi,
iskonto ve kapitalizasyon oranının sap-

tanması,

-

Endüstri kolu genel

kôrlılık oranının

belirlenmesinden

oluş

maktadır.

Özvaırlık Değeri:

Önerilen yöntemin birinci ifadesi, bir başka deyişle «A», tümdetemel arınarak heşapla
nan tümoleğeri oluşturmaktadır. Öneride, bu noktada, özvarlıkları temel alan yöntemlerden hangisinin kullanımı acıkça .belirtilmemiş ise
de bundan amaç yöntemin uygulanmasındaki yeterli esnekliği uygulayıcıya sağlayabilmek içindir.
ğerlemesi yapılacak işletmenin, özvarlıkları

Çalı_şmanın

son

kısmında,

öneri yöntem ile

gerçekleştirilen

uy511

gulamada, düzeltilmiş özvarlık değeri yöntemi öneriye daha uygun
görüldüğünden tercih edilmiştir (2).
Gelecek Normal Kôrlann

Peşin Değeri

A ·r
.
Yöntemin ikinci ifadesi - . - ise,
ıı.

:

görüldüğü

gibi gelecek kôrla-

Bir başka deyişle, kôrı temel alan
değerleme yöntemlerini esas almaktadır. Ancak burada işletmenin sürekliliği nedeniyle korların hesaplara yansıtılmasını kolaylaştırmak acı
sından, sabit ortalama bir korın peşin değeri, ele alınmıştır.
rın peşin değerine dayanmaktadır.

Sabit ortalama kör ise, endüstri kolu düzeyindeki genel korlılık
ile, özvarlıklar üzerinden hespalanan normal kora eşit varsayılmıştır. Yöntemde bu kôrın peşin değeri elde edilmiştir.
oranı

Smırh

Süreli Gelecek Fazla

Veyaı Düşük

Kôrlarm Bugünkü

Değeri:

Önerilen yöntemin üçüncü ve son kısmını oluşturan ifade
- , [. (R 1 -A·r)
(1 + i2)

+,

+

(R2'-A·r) ...
(1 + i2) 2

+

{Rn-A·r)
(1 + i:i)n

l

fazla korların, veya normal
bugünkü değerlerinin saptanmasını temel almaktadır. Yöntemde, bu sürenin genellikle 3 - 5 yıl gibi
bir zaman ile sınırlı tutulması öngörülmektedir. Bu sınırlamadan amaç,
iş kolu veya endüstri düzeyindeki fazla kôrların yeni girişimcileri teş
vik ederek piyasaya çekeceği ve gittikçe artan rekabet sonucu kôrların normal düzeye ineceği, varsayımına dayanmaktadır.
ise, gelecek

sınırlı

bir sürede

oluşacak

kôrın altında oluşacak düşük korların

düzeyinden daha aşağıda gerhalinde ise, girişimcilerin daha. korlı yatmmlara yönelerek piyasadan çekilmeleri ile, kôrlann normal seviyeye yükseleceği
varsayımı söz 'konusudur. Her iki durumda da, sürenin sınırlı olması,
yöntemin bu son ifadesinin ayrıca bir katsayıyla ağırlığının tüm yönteme yansıtılması gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır.
Bazı işletmelerin kôrlarının, işkolu

çekleşmeleri

-

Yöntem ile ilgili Bkz. :
(2 )
LO MARTIRE, G. : a.g.e., s. 270 - 273.
RICHON, M.: Panorama Des Methods Usuelles D'Evaluation Des Entreprises,
8th. Congresse, E. F. F. A.S., Paris, 1974, s. a2 - a3•
BEDFORD, N. M. - PERY, K. W. - Wyatt, R. A. : Advantaced Accounting, New York,
1979, s. 149 - 150.
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Ağırhk Katsayısinm Sapt.aınma,si :

Daha önce, ilgili katsayıdan söz edilirken, öneri yöntemdeki iş
levinin iki noktayı içerdiği belirtilmiş idi. Bunlardan biri, öneriyi oluş
turan değerlerin yöntemdeki ağırlığının · saptaması, diğeri ise öneri
yöntemin işletme türüne (sanayi, ticaret, hizmet) göre uygulanma
esnekliğini kazandırması idi. Yine aynı yerde, bu iki' işlemin birbiri ile
çok yakın bir ilişki. içinde bulunduğu belirtilmiş idi.
Ülkemiz koşulları acısından, işletmeler arası birleşmelerde tümolgusunda, en çok dikkate alınan unsurların işletme varlık
ları, özellikle de sabit varlıklar olduğu gözlenmektedir. Nedeni ise, teknolojik eksikliğe ve kaynakların sınırlı olmasına dayanmaktadır.

değerleme

İşletme akti.fine kayıtlı tüm varlıklar · bir işletmenin varlık yapısını

ve sabit varlık
ve yaptığı işe
göre değişmektedir. Örneğin, komisyon işi yapan bir işletmenin, kiraladığı sabit varlıkla hizmet yapan bir işletmenin sabit varlık oranı düşüktür. Sanayi işletmelerinde ise bu oran yukarıdaki işletmelere göre
oldukça yüksektir el

oluşturmaktadırlar. Varlık yapısı
ların oranlarının

ne

içinde: dönen,

bağlı

olması gerektiği işletmenin yapısına

özelliği

alındığında,

önerilen yöntem·g öre belirleyen
türüne
deki birleşen değerlerin ağırlığını işletmenin
katsayının saptanması işleminde, sabit varlıkların tüm varlıklara oranı ele alınabilir. Sabit varlıklar /tüm varlıklar oranına sabit varlık yo4
ğunluk katsayısı veya tesi~at yoğunluk katsayısı adı verilmektedir ( ).
Sabit

varlıkların

bu

dikkate

belirlenen bu katsayının büyük olması halinde,
önerilen yöntemin özvarlıkları temel alan birinci ifadesinin değeri toplam içinde artacak, düşük olduğu durumda ise, normal kôrları temel
alan ikinci ifadenin toplam içindeki değeri yükselecektir. Bu nedenle
de öneri yöntem içerdiği temel yöntemlerin eleştirilen yöntemlerini bu
katsayı oranında yüklenecek ve olumsuz etkilerin büyük bir bölümünden uzaklaşmış bir görünüme dönüşecektir.
Tümdeğerlemede,

İşletme türlerine göre ülkemizde· varlık yapısı içinde sabit varlık
ların

ve diğer varlıkların, bazı sanayi işkollarına göre
(5 ). Ancak çalışmada, önceden belli oranların

miştir
(3 )

s.

yapıları

belirlenye-

kullanılması

DURMUŞ, A. H.: Mali Tablolar Tahlili, İstanbul, 1981, S. 175.

.. ( 4 )

DURMUŞ,

(5)

ÖZASLAN,

A. H.: Mali Tablolar Tahlili, S. 174.
i. : Muhasebe Sonuçlarının Tahlili ve Rasyolar, İstanbul, 1969,

72.
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rine tümdeğerlemede işletmenin değerleme günündeki bilôncosundan
elde ediie sabit varlık yoğunluk katsayısının kullanılması öngörülmüş
tür. Böylece, bu katsayı aracılığıyla öneri yöntemi oluşturan değerle
rin, her tür işletmede ağırlıkları kendiliğinden belirlenebilmektedir. Ancak, sabit varlık yoğunlµk katsayısının yeniden değerlenmiş bir öz varlık değeri içinde dikkate alınması gereklidir. Aksi takdirde·, dönen değerler zaman içinde güncel değerlerini korurken, sabit yarlıkların kayıtlı değerleri ile yıllar boyu kalmaları sağlıklı bir sabit varlık yoğ.un
luk katsayısının elde edilmesini olanak dışı bırakacaktır.
Endüs,t ri Kolu Genel Kôrlıhk Oranının. Saptanma.sı :
Endüstri kolu genel kôrlılık oranının saptanması :
1 ~ İlgili endüstri kolundaki mevcut işletmeler arasında yapıla
cak bir araştırma aracılığı ile,·
2 - Sanayi ve Ticaret odalarınca yayınlanmış oranlar aracılığı
ile,
3 - Orta ve uzun vadeli kredi veren bankalarca. yayınlanmış
oranlar aracılığı ile
gerçekleştirilebilmektedir.

Öneri yöntemle ilgili uygulamada, endüstri kolu genel kôrlılık ora- .
olgusunda, ülkemizde Sanayi ve· Ticaret Odalarınca
yayınlanmış herhangi bir orana rastlanmamıştır.
Orta ve uzun vadeli kredi veren - bankaların ise bu tür oranları,
sadece kredi verdikleri işletmeler arasından kendi amaçları doğrultu
nının. saptanması

larında saptadıkları görülmüştür.

Bu nedenle

çalışmada,

ilgili

oranın saptanmasında

üçüncü yol se-

çilmiştir. öneri yöntemin uygulandığı işletmenin içinde bulunduğu me-

tel eşya endüstri işkolundaki mevcut işletmeler arasında örnekleme
metoduyla yapılan bir araştirma ile 15 işletmenin son üç yıllık kôrlı
Iıkları (bilônco kôrı/öz sermaye) incelenmiş ve aşağıda Tablo 1'deki
oranlar elde edilmiştir.
TABLO 1
METAL EŞYA ENDÜSTRİ İŞKOLU YILLAR İTİBARİYLE
GENEL KARLILIK ORANLARI
(Bilônco kôrı/öz sermaye)

1981

1982

1983

0,30

0,63

0,48

Yöntemde kullanılacak oranın ise, son üc yıllık oranların bir ortalaması biçiminde ele alınması, gelecek kôrların saptanması acısın
dan daha uygun görülmüştür. Bir başka deyişle: .
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Ô,3Ô

+ 0,63 + 0.48
3

biçiminde saptanmış ve bu oranın · gelecek beş yıl içinde değişmeye
·
ceği varsayılmıştır.
İskonto Oranının Seçimi :
Bilindiği gibi teoride gelecek kôrları bugünkü değere indirgeyecek
iskonto oranının seçiminde çeşitli görüşler mevcuttur. Bunlardan bi·
ri de, devlet tahvilleri fazi oranıdır (0).

Ülkemizde, mevcut enflasyonist baskının devlet tahvilleri faiz
ile en iyi biçimde ortaya k~nduğu, bu nedenle de bu oranın iskonto oranı olarak seçimi yöntemde uygun görülmüştür.

oranı

Ülkemizde çeşitli adlarla çıkarı~mış bulunan devlet tahvillerinin
faizlerinin sürelerine göre oldukça değişik olduğu gözlenmektedir. Ancak, 1984 senesinde çıkarılan .% 43 faizli devlet iç borçl-anma tahvilleri, kanımızcçı enflôsyonist baskıyı belirtilen sınırlı sürede en iyi yansıtan oran biçiminde gözükmektedir. Bu nedenle önerilen yöntemle
ilgili uygulamada iskonto oranı % 43 olarak kabul edilmiştir.
KapitaJizasyon Oranmm Seçimi :
Bilindiği

gibi, teoride kap·ifolizasyon oranının seçiminde çeşitli gösöz konusudur. (7).

rüşlerin varlığı

·

Ülkemiz uygulamasında ise, orta ve uzun vadeli kredi veren ve
ile uğraşan bazı yatırım bankaları, bu
oranın seçiminde kapitalizasyon çarpanından hareketle farklı endüstri işkollarındaki çeşitli işletmelerin, hisse senetlerinin, temettü/piyasa
değeri oranlarının, bir ortalamasını ele almaktadırlar.
işletme·lerin tümdeğerlemesi

İskonto oranı ile ilgili görüşler için Bkz:
(6 )
SAMUELS, J. M. - WILKES, F. M.: Management of Cnmpaoy Finance T.N.S.C.T.D.
GB, 1971, S. 424.
- BIERMAN, H. - SMIDT, S.: The Capital Budgeting Decision New York, 1969, S. 32~
- VIEL, O. - BREDT, O. - BENARD, M. : a.g.e., S. 63.
(7) Kapitalizasyon oranının seçiminde, t~·oride çeşitli görüşler yer alma·ktadır.
Bir görüşe ·göre, bu oran endüstrinin ortalama ·kôr oranıdır. Bkz. VIEL, J. - BREDT.
O. - RENARD, M. : a.g.e.. S. 63-64.
- VELSCH, G.A. - ZLATKOVICH, - C. T. - WHITE. J. A.: lntermediate Accounting,
lllionois, 1968, S. 361.
Bir başka / görüşe göre ise sermayenin maliyetinin ağırlıklı ortalamasıdır.
PINAR, C. : Sermaye Maliyeti ve Optimal Sermaye Bileşimi, İzmir, 1970, S. 38-64.

-
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kanımızca, çeşitİi endüstri kollarına ait boyle bir ortalamanın

ken.

disini oluşturan- herhangi bir endüstri kolunun kapitalizasyon oranını,
gerçekçi bir biçimde temsil edemeyeceğidir. Bu nedenle de, bu bicimde kullanılması uygun görülmemiştir.
öneri yöntemle Hgili uygulamada ise, çeşitli_ endüstri kollarına
ait işletmeler arasından elde edilen bu oran yerine, sadece metal eş
ya sanayi işkoluna özgü bir oran ele alınmak istenmiş, bu amaçla da
endüstri kolunda mevcut 15 işletme arasında bir araştırma gerçekleş
tirilmiştir.

1

Bu araştırma aracılığı ile işkolunda mevcut işletmelerin hisse senetlerini temettü/piyasa değeri, 1983 senesi için 0,27 olarak saptanmıştır. Ancak oranın, işletmeler arası birleşmelerde, büyüme potansiyeli ve . yeni yönetimin varlıklar üzerindeki etkinliği dikkate· alınarak
düzeltilmesi gerekmektedir. Birleşme sonrasında, ilgili oranda 0,05'1ik
bi.r ilôve artışın sözkonusu olacağı varsayıldığında :
Kapitalizasyon oranı = 0,27 + 0,05 = 0,32
olarak saptanabilecektir (8 ).
YÖNTEMLE İ· LGİLİ BİR UYGULAMA

Bu uygulamada öncelikle, tümdeğerlemesi yapılacak işletme tanıtılacak, daha sonra tümdeğerleme yöntem önerisinin gerekli unsurlarının saptanmasına geçilecek ve· sonuç olarak da işletmenin tümdeğeri belirlenmeye çalışılacaktır .
. . . Sanayi ve Ticaret A.Ş. her türlü metal eşya üretimi amacıyla,
1973 senesinde 8 milyon lira sermaye ile kurulmuştur. Esas sermaye
yeniden değerleme (9 ) dolayısıyla halen 150.700.000.- TL.'na ulaş
mıştır.

İki ayrı tür korın berab<Srce ele alındığı bu tür yöntemlerqe, şerefiye korını bugünkü değere indirgeyen iskonto oranı, gelecek normal korların peşin değerini veren kapitalizasyon oranına göre daha yüksek seçilmelidir. Bu iki oran
arasındaki orantı, uzmanlarca genellikle i2 =2i1 biçiminde ele alınmaktadır. Ancak
bu eşitlik bağlayıcı olmamakta, koşullara göre değişmektedir. Bkz. RICHOU, M.:
(8)

a.g.e., S. a 7 •
Bu makalede ise ülkemiz koşullarında önerilen yöntemle ilgili uygulamada
ilgili orantı yukarıdaki biçimde kullanıldığı takdirde, kanımızca gelecek fazla veya
düşük korların çok yüksek bir iskonto oranı ile bugünkü değere indirgenmesi söz
konusu · olmaktadır. Böylece de işletmenin tümdeğerini olduğu.ndan düşük sap·
tanması olgusu ortaya çıkmaktadır.
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İşletme, İstanbul'daki fabrikasında çeşitli metal eşyalar üretmekte ve satış mağazaları aracılığı ile de toptan ve perakende olarak satmaktadır.

İşletme bünyesinde 30 teknik işgören, 3 yönetici işgören, 15 büro
ve satış işgöreni olmak .üzere 48 işgören çalışmaktadır. İşletmenin sü-

resi, ortaklık ana sözleşmesinde tescil ve ilôn tarihinden itibaren 50
olarak belirlenmiştir.

yıl

İşletme ve endüstri kolu ile ilgili diğer bilgiler daha sonra sırası
geldikçe ele alınacaktır.
İşletmenin Özvarhk Değeri :

Yöntem önerisinin açıklanması sırasında, öneri yöntem ile ilgili
uygulamada özvarlık değerinin saptanmasında düzeltilmiş özvarlık değerinin kullanılacağı belirtilmişti. İşletmenin tümdeğerleme günündeki
15.6.1984 tarihli bilônçosu aşağıdaki gibidir.
. . . SANAYİ VE TİCARET A . Ş.

15.6.1984 TARİHLİ BİLANÇOSU
(000 TL.)
PASİF

AKTİF

DÖNEN VARLIKLAR

424.500.-

Kasa ve
Alıcılar

Alacak Sent.
Öteki alac:

17.373.-

borçlar

15.165.-

Satıcılar

Borç sentl.

250.000.46.444.-

Öte·ki kısa

95.518.-

süreli borç!.

SABİT VARL. (NET)

216.ÖOO.640.500.-

9
( )

nunların

339.628.-

Ban1kalara

bankalar

Stoklar

KISA SÜRELİ BORÇLAR

ÖZ SERMAYE

93.413.-

75.025.127.298.43.892.300.872.640.500.-

V.Ü.K. Geçici 11. maddesinin uygulanması ve bu maddeyi değiştiren kauygulanması ile.
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a) Vorhk kalemlerinin
1 -

saptanması

Varhk kalemlerinin

değerlemesi

ve

saptanması

:

:

... Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin varlık kalemlerinin yapılan envanterinde, herhangi önemli bir güçlük çıkmamış ve muhasebe dışı envanterle. muhasebe içi envanter arasındaki eşitlik elde edilmiştir . Ayrıca, teknik bir bilirkişi yardımıyla da varlıkların, işletmenin faaliyet
konusu ile tamamiyle ilişkili olduğu görülmüştür.
2 2a -

Varllkla,rın değerlemes.i

Döner

:

varlıkların değerlemesi

önce döner varlıklardan başlanmıştır. Nakit
gerçek değerleri ile gözüktüğünden yapılacak herhangi bir
işlem yoktur .... Sanayi ve Ticaret işletmesinin stoklara ait dökümü
ise aşağıdaki gibidir.
Değerleme işlemine

değerler

TABLO 2
. . . SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15.6.1984 İTİBARİYLE STOKLARIN YAPISI
(000 TL.}

95.518.-

STOKLAR

Ham maddeler
Yardımcr

maddeler

İşletme malzemeleri
Onarım

malzemeleri

55.400.2.310.,
2.86'5 .1.513:-

Üretim artıkları

3.820.-

Mamul mallar

29.610.95.518.-

Spekülatif amaçlı stok ile, değerini kaybeden stoklara rastlanmamıştır. Stoklar yöntem gereği piyasa değerleri ile değerlenmişler
ve piyasada para değerindeki değişmeler dolayısıyla maliyet bedellerinin % 30 üzerinde bir değer bulabilecekleri yapılan araştırmalardan
·
görülmüştür. Böylece stoklar :
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Piyasa

Maliyet Bedeli

olarak

124.173.400.- TL.

9'5.518.000.- TL.

Stoklar

Değeri

belirlenmiştir.

gözüken senetsiz alacaklar çok kısa vadeli olgözüktükle ri kabul edilmiştir. Senetli aladuklarından
cakların değerlerinin ve işletme için ifade ettikleri değere indirgenmesi gerekmekte dir. Gerçekleştirilen bu işlem ile senetli alacaklar
Alıcılar hesabında

cari

değerleriyle

İtibari Değer

Senetli Alacaklar

olarak

TL.

250.000.000.-

Cari

Değer

227.500.000.- TL.

saptanmıştır.

Öteki alacaklar başlığı altındaki toplanan alacakların ise hammadde ve diğer yardımcı maddelerin temini için verilen avanslarla,
personele verilen avanslarda n oluştuğu görülmüştür. Öteki alacakların çok kısa vadeli oldukları bu nedenle de cari değerleriyle gözüktükleri kabul edilmiştir. Değerleme gününde, olacakların tahsil kabiliyetlerini koruduğu görülmüş ve herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
2b -

Duran

varlıkların değerlemesi

... Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.6.1984 itibariyle sabit
nın yapısını gösterir tablo aşağıdaki gibidir.

varlıktarı

TABLO 3
. . . SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15.6.1984 İTİBARİYLE. SABiT VARLIKLARIN YAPISI

(000 TL)
216.000.-

SABİT VARLIKLAR (NET)

Binalar
Bir Amortisman

Nakil

36.648:-

2.724.-

18.425.-

1.405"-

193.200.;_

85.680.-

17.020._:

Tesisler
Bir. Amortisman

47.286.-

33.924.-

Demirbaşlar

Bir. Amortisman

236.030.188.744.-

vasıtaları

Bir. Amortisman

78.905.-

156.359.-

Makineler
Bir. Amortisman

235.264.-

107.520.216.000.-
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işletmeye ait binaların tamamının, işletme faaliyetinin sürekliliği icin
gerekli olduğu böylece faydalanma katsayısının 1 olduğu görülmüş
tür. Şirket 1982 yılında, V.U.K.'nda değişiklik yapan yasayla getirilen
yeniden değerleme uygulamasını gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle de
tüm duran varlıkların cari değerleri ile gözüktüğü kabul edilmiştir.
b - Borç kalemlerinin saptanması ve değerlemesi

Borçlar vadelerine göre sınıflandırılmışlardır. Kısa süreli borçları
tüm kalemlerin, öteki kısa süreli borçlar hariç, çok kısa vadeli oldukları görülmüş ve bu nedenle cari değerleriyle gözüktüğü kabul edilmiştir.
·
oluşturan

c -

Risk ve taahhütler için

'karşılık saptanması

İşletme riski bilônçonun aktif tutarı üzerinden % 1 olarak kabul
edilmiştir.

Bu nedenle

Risk = 640.500.000.olarak saptanmıştır.

x

0,01 = 6.405.000.- TL.

İşletmenin vergi borçlarının ise, öteki kısa süreli borçlar hesabı

içinde eie

alındığı görülmüştür. Karşılık

olarak, bu tutar kabul edil-

miştir. Yukarıdaki bi'ıgilerin ışığı altında ... Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
özvarlık değeri, aşağıdaki

tabloda

belirlenmiştir.

TABLO 4
. . . SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÖZVARLIK DEGERİ
(000 .TL.)

VARL(KLAR

Kasa ve bankalar
Stoklar
Alacaklar
Alacak' senetleri
öte:ki alacaklar
Binalar
Makineler
Nakil

va·sıtaları

Demirbaşlar

Tesi·s ler ·

17.373.000.124.173.400..15.165.000.227.500.000.46.444.000."78.905.000.47.286.000.2.724.000.1.405.000.85.680.000.646.665.400.- TL. ·
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BORÇLAR VE

KARŞILIKLAR

Bankalara borçlar

93.413.000.-

Satıcılar

75.025.000.127 .228.000.-

Borç senetleri
Karşııııkıa~

50.297.000.345.963.000.-

... Sanayi ve Ticaret

A.Ş.'nin

ÖZVARLIK DEGERİ = 646.655.400.- -

=

345.963.000.-

300.692.400.- TL.

İşletmenin Gelecek Normal Kôrlarmm Peşin Değeri
Tümdeğerin

belirlenmesinde önerilen yöntemin ikinci kısmını, big:bi gelecek normal kôrların peşin değeri oluşturmaktadır. Yöntemde, sabit ortalama bir kôrın peşin değeri ele alınmakta bu kôr ise,
yöntem gereği özvarlıklar üzerinden belli bir oran ile hesaplanmaktadır. Bu oran endüstri kolundaki ortalama kôrlılık oranıdır.
Metal eşya endüstri kolunda genel kôrlılık oranı 0,47 olarak belirlenmiş ve bu oranın gelecek beş yıl içinde de değişmeyeceği önlindiği

görülmüştür.

Böylec·e

yıllık

ortdlama normal kôr, (A.r) matematiksel ifadesin-

den;

300.692.400.-

x 0.47 = 141.325.428.- TL.

olarak · saptanabilmektedir. Elde edilen bu
ile kapitalize edildiğinde

141.325.428.0,

öneri yöntemin ikinci

kısmı

32

da

değer

kapitalizasyon

= 441.641.962.-

oranı

'
TL.

tamamlanmış olacaktır.

İşletmenin Sımrh Süreli Fa. zıa, Korların- Bug·ü nkü Değeri· :
Önerilen yöntemin sonuncu kısmını, gelecek fazla kôrların bu-

günkü değeri oluşturmaktadır. Bu amaçla ... Sanayi ve Ticaret İşlet- ·
mesinin gelecek yıllarda oluşabilecek fazla korların kestirUmesi gerekmektedir. Gelecek kôrların öngörülmesine ışık tutacak, geçmiş beş
dönernlik bilônco ve gelir tabloları aşağıda Tablo 5 ve 6'da ele, alın
mışlardır (1°).
( 10)
(3elecekteki kôrların kestirilmesinde temel oluşturacak bu beş yıllık dönemi içeren mali tablolar denetlenmiş. doğru ve güvenilir olduğu görülmüştür.
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Q1

TABLO 5

1\:)
1\:)

. . . SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SON BEŞ HESAP DÖNEMİ DEGERLEME AMACLI

BİLANCOLARI (000 TL.)

HESAP İSİMLl;Rİ

31.12.1979

31.12.1980

31.12.1981

31.12.1982

31.12.1983

12.980.40.000.19.221.74.944.-

15.576.45.600.25.453.95.950.-

17.915.60.800.20.400.138.380.-

23.289.79.040.26.520.179.894.-

25.617.86.944.29.172.190.894.-

AKTİF
ı

-

Dönen

Varlııklar

Kasçı

ve Bankalar
(Senetli - Senetsiz)
Öteiki Alacaklar ve Dönen Varl1 klar
Stoklar

Alıcılar

1

-il _-

Dönen Varlııklar Toplamı
Sabit Varlı·klar (Net)

Aktif

Toplamı

147.135.23.748.-

182.579.34.514.-

237.495.48.319.-

308. 743.196.500.-

332.627.216.000.-

23.748.-;170.883".-

34.514.217.093.-

48.319.285.814.-

196.500.505.243.-

216.000.--548.627.--:

17.565.11.228.1.666.-

31.045.13.217.5.205.-

55.060.22.300.16.560.-

84.070.120.000.25.301.-

96.400.. 85.450.65.905.-

30.459.-

93.920.2.000.189.894.-

129.371.-

247.755.-

137.605.__;_

49.467.2.500.165.126.-

275.872.-

170.993.-

217.093.-

285.814.-

505.243.-

PASİF
ı

-

il ili -

Kısa

Süreli Borclar
Bankalara B'orclar
SaN 1cılar (Senetli - Senetsiz)
Öteki Kısa Süreli Borclar

Kısa Süreli Borclar
Uzun Süreli Borclar
Öz Sermaye

Pasif

Toplamı

Toplamı

2.819~-

300.872.-

-548.627.-

TABLO 6
. . . SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SON BEŞ HESAP DÖNEMİ DEG-ERLEME AMACLI GELİR TABLOLARI (000 TL)

Hesap İsimleri
Satış Hasılatı
Satışların

Maliyeti

Brüt Saıt·ış Kôrı
Yönetim ve
Net

Satış Masrafları

~
c.:ı

Kôrı

-

6.073.72.890.+ 1.456

İşletme Dışı Gelirler

Bilônco

-269.594.-

78.963.-

-

Satış Kôrı

İşletme Dışı Giderler

371.644.-

236.889.-157.9·2 6.-

-

74.346.5.933.68.413.-

/

102.050.7.250.-

+

9".l.800.1.920.,..--

-

96.720.. 9.883.86.837.-

560.450.-431.354.-

-

129.096.9.500.-

796.607.-620.368.-

1.033.589.-853.464.-

176.239.11.250.-

180.125........, 13.625.-

164.989.1.046.-

+

166.500.1.500.-

-

168.000.8.412.-

-

119.596.-

+

1.000.-:-

+

17.020.103.576.-

---166.035.-

120.596.-

1983

1982

1981

1980

1979

-

10.200.155.835.-

159.588..:....-

bilgilerin ışığı altında gelecek kôrlara ilişkin bir öngör, trendi analizi ile elde edilebilir. Yöntem gereği fazla kôrların gelecek üc yıllık süre içerisinde devam edeceği daha sonra etkisinin kalYukarıdaki

mayacağı varsayılmıştır.

ları

Tablo 7'de Sanayi ve Ticaret işletmesinin geçmiş
11
ve trend analizine ilişkin veriler belirlenmiştir ( ).

beş yıllık

kôr-

TABLO 7
... SANAYİ VE TİCARET İŞLETMESİNİN
GEÇMİŞ BEŞ VILLIK KARLAR! VE TREND ANALİZLERİ
(000 TL.)
Sıra

Yıllar

Kôrlar

No.

N

Xı

1978

o

XıYı

Yı

o

50.560.- (285)
68.413.-

x21

o

68.413.-

1

4
9

1979

1

1980

2

86.837.-

173.674.-

1981

3

103.576.-

310.728.-

1982

4

155.835.-

623.340.-

16

5

159.588.-

797.940.-

25

15

624.800.-

1.974.095.-

55

1983
~TOPLAM

Tablodaki toplamlardan da
N
IX 1

=

LX1 Y1

=

6
15
1.974.095

L Yı
L Xı 2

=

624.809

Bu

değerler

görüldüğü

gibi :

55
trend analizine

ilişkin

denklemlerde yerlerine konul-

duğunda

L Yı = a L Xı + bıV
L Xı Yı = a L X2 + b L Xı
624.809 = 15a + 6b
1.974.095 = 55a + 15b
1978 yılına sadece hesaplama acısından . gerekli olduğu icin mali tab·
( 11 )
lolarda yer verilmemiştir.
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0 ve b gibi bilinmeyenleri
ıemlerin çözümü ile de, a

Saptanan bu

içeren iki denklem elde edilmektedir. Oenkve b değerleri saptanır (12 ) • .

ciğerler

y=ax+b
doğrusal

denkleminde yerlerine konulduğunda, 1978 yılı başlangıç olmak üzere, gelecek 3 yılın kôr öngörülerini saptayan trend denklemine göre elde edilen sonuçlar Tablo S'de belirtilmiştir (13).
Denklemin çözümü:
624.809 15a + 6b
1.974.095 = 55a + 15b
(12)

=

5
5
- - - . 624.809 = - - - . 15a
2
2

3.124.045

15
75
30
= - - - a - --

2

2

2

5

+ - - - . 6b
2

b

1.

·-

3.124.045

2

1.974.095

75

= - -- a
2

- 15b

= 55a + 15b

3.124.045
2
3.124.045

+ 1.974.095 =

75

- --

+ 55a

75a

+ 110o

+ 3.948.190·
2

2

2

824.145 = 35a
a

=

824.145

=

23.547
35
23.547
a
1.974.095 = 55 (23.547) + 15b

=

1.974.095 = 1.295.085 + 15b
1.974.095 - 1.295.085 = 15b
679.010 = 15b
679.010
45.267,3
b=
15

=

b

= 45.267,
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tABLÖ

8

(000 TL.)

Yıllar

x (1978:0)

Öngörülen Korlar {TL.)

1984

6

186.549,3

1985

7

210.096,3

1986

8

233.643,3

trend denklemine göre fazla korların artara k süreceği
deği
görülmektedir. Ancak önerilen yöntemde ,endüstri koşullarının
üçünle,
neden
Bu
şimi sonucu korların sınırlı olduğu varsayımı vardır.
ı varsayılmıştır.
olacağ
yok
en
tamam
n
korları
fazla
cü yılın sonunda
önTablo 9'da ... Sanayi ve Ticare t A.Ş.'nin 1984 · - 1986 arası
görü korları ile Ugili bilgile r verilmiştir.
Doğrusal

TABLO 9
1984 - 1986 ARASI ÖNGÖR ÜLEN KARLAR

Yıllar

{R)

Ortalama. Yıllık
Kôr (A.r}

Fazla Kôr
(R-A.r}

1984

186.549 .300.-

141.325 .428.-

45.223. 872.-

1985

210.096 .300.-

141.325 .428.-

68.770. 872.-

233.643 .300.-

141.325 .428.-

92.317. 872.-

Öngörülen Kôr

1986

* Ortalam a yıllı'k ıkôr ·141.325 .428.- TL.'dır.

Yönteme göre sınırlı süreli fazla korların bugünkü değeri, sabit
bir iskont o oranı üzerinden aşağıdaki gibi saptanmaktadır.
(R3-A · r)
(~-A·r)
(Rı-A·r)
E .- - 3
2
(1 + i2 )
(1 +i2)
(1 +i2)1
p -

--+ --- -. .:.-

( 13 )

y = ax+b denklem lerinde

değerler

elde edilmes i aşağıdaki gibidir.
186.549,3
23.547. (6) + 45.267,3
y6
y 7 = 23.547. (7) + 45.267,3 = 210.096,3
y = 23.547. (8) + 45.267,3 = 233.643,3

=

8
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=

yerlerin e konarak kôr otasılıklarının

Ep = Fazla kôrların bugünkü değeri,
Tablo 24'deki öngörüye göre
E _ __45.2?~·872.68.770.872.-:__
p (1,43)
(1,43) 2
Ep

= 31.625.085.- +
= 96.825.741.-

92.317 .872.(1,43) 3

33.630.432.- + 31.570.224.-

TL.'dır.

Ağırhk Katsayısmm Saptanması

:
olgusunda, işletmelerin tümdeğerlerinin saptanması
amacıyla önerilen yöntemin en önemli noktalarından biri de., karma
yöntem niteliğinde olan önerideki değerlerin ağırlığını belirleyecek
olan katsayının, saptanmasıdır.
Öneride katsayının saptanmasında, sabit varlık/tüm varlıklar oranı, bir başka deyişle sabit varlık yoğunluk katsayısı önerilmiştir .
. . . Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tümdeğerleme gününde bu katsayı:
Sabit varlıklar
216.000.000.C
Tüm varlıklar = 640.500:000.- = _% 33 •7
biçimindedir.
Birleşme

=-

Tümdeğerin saptanması

Önerilen tümdeğerleme yönteminin :

V

=c

·A

+(

_ ( (R1 -A·r)
(1 +i2)

+

(1-c)

A ·r )
iı

(R~-A · r}
(1 +i~) 2

+ ...

(Rn-A·r) )
(1 +i2t

Matematiksel ifadesinde, elde edilen bu değerler yerlerine konulduğunda,

v = 0,337

x 300.692.400 + (1-0,337) x 441.641.962 + 96.825.741
V = 101.33.338 + 292.808.620 + 96.825.741 = 490.967.699.- TL.
İşletmenin tümdeğeri olarak 490.967.699.- TL. elde edilmektedir.

SONUC:
İşletmelerin Tümdeğerleme gerekliliği, değerlemede kullanılacak
yöntemlerin ortaya çıkma nedeni oluşturmuştur.
Bu nedenlede hangi gereklilikte hangi yöntemin kullanılabileceği
değerlemede taraf olanların karşılıklı anlaşmaları ile mümkündür.
Bu makale çerçevesinde kanımızca ülkemiz koşullarına en uygun
olabileceği öngörülen, bir yöntem önerisi geliştirilmiştir. Bu yöntem
önerisi, genel kabul görmüş yaklaşımların yararlı yönlerini içeren, buna karşı sözü edilen yöntemlerin eleştirilen yönlerini gidermeyi çalı
şan bir KARMA YÖNTEM GÖRÜMÜNDEDİR.
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