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1.GİRİŞ

Finansman kuramı, zamanla bireyler ve firmalar tarafından sermaye
piyasalarının kaynaklarını kendilerine yeniden tahsis etmeyi kolaylaştırıcı
yolları araştırıp, bulmayı konu edinir (1 ). Fonlar, tahvil vb. araçlar yoluyla
kişi ve kredi kurumlarından borçlanılarak ya da pay senedi çıkarılarak sağ

lanır. Finans yöneticisi, fonların sağlanmasında ve bunları tesis, donanım,
stok vjb. şekillerde alternatif projeler arasında dağıtmakta birinci derecede sorumlu kişidir. Bu açıdan, işletmecilikte nakit akışının yönetimi (cash
flow management) önde gelen ve kuramın temeli niteliğindeki bir konudur

(2).

Finansman kuramı, genellikle "tam rekabet piyasası varsayımları" altında geliştirilme olanağı bulmuştur. Bilindiği gibi tam rekabetin olduğu bir
sermaye piyasasının başlıca varsayımları şunlardır (3) :
(i) Hiçbir birey ya da firma taşınır değerlerin fiyatlarını etkileyecek kadar güçlü değildir. Başka deyişle, bütün bireyler küçük yarışmacı
niteliğindedir.
Piyasayı paylaşan

bütün bireyJer için taşınır değerlerin fiyatlamailgili bilgiler, masrafsız ve kolayca elde edilebilmektedir.
(iii) Piyasadaki kişi ve kurumlar sermaye piyasasına eşit olasılıklı çıkış
hakkına sahiptir.
(iv) Taşınır değerlerin alımı ya da satımı için herhangi bir giderin göze
alınması gerekli değildir.
(v) Firma ya da. bireylerin finansal işlemlerden doğan gelirleri vergiden bağışıktır. Bireylerin taşınır değerlere yönelmeleri, firma sahipliğinin ileride kendilerine sağlayacağı yeni tüketim fırsatları beklentisinden kaynaklanır.
Konuya açıklık getirmek üzere yukarıda sıralanan varsayımlardan çı
karıl~cak ilk sonuç bir firmanın yatırım ve finansman kararlarının ayrı ayrı
(ii)

sıyla

(*) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü.
(1) John J.McCONNEL, Richardsön PETTIT, "Application of the Modern Theory of Finance
to Small Business Firms", Small Business Finance, Problems in the Financing of Small
Businesses (Part A), Der.:-Paul M.HORVITZ, R.Aichardson PETTIT, Jai Press ine., Greenwich, Connecticut, 1984, s. 97.
(2) J.Fred WESTON, Eugene F.BAIGHAM, Managerial Finance, 6. 8., The Dryden Press,
Hindsdale, lllinois, 1978, s. 3
(3) McCONNELUPETTIT, a.g.m., s. 97~98; Ayrıca bkz.: Alexander A.AOBICHEK, Stewart
C.MYEAS, Optlmal Financing Decisions, Prentice-Hall lnc., Englewood Cliffs, New Jer~
sey, 1965, s. 8
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düşünülebilmesidir (4). Firmalar projenin nasıl finanse edileceğine bakmadan bütün uygun yatırım projeleri arasından en iyisini seçebilm e olanağı
na sahiptir. Bu bakımdan finansma n kuramı, firmanın toplam piyasa değe
rini ya da dolaşımdaki taşınır değerlerden oluşan global değeri en çoğa
çıkaracak (maksim ize edecek) "en iyi" yatırım projelerin e öncelik
verir (5).
2. KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME {KOBİ)'LERDE
YATIRIM KARARI

2.1. Yatmm Karan Stratejis i
Finansm an kuramının temel varsayımlarından biri, taşınır değerlerin
yalnızca edindikle ri gelecekte ki tüketim fırsatlarından dolayı bir
değere sahip
olmasıdır. Finansm an kuramında, firmaya gelecekt eki nakit akışları
(getiri-

leri) ile ödeme istemleri nin kesiştiği bir kurum olarak bakılır (6).
Yöneticil er firmanın gelecekt eki nakit akışlarına karşı ödeme istemlerinin (alacaklarının) birikimli (kümülat if) piyasa değerini en çoğa çıkaracak
alternati f yatırım fırsatları arasında en iyisini seçerlerk en; bireysel yatırım
cıların da, bu alacak haklarını en uygun koşullarla alıp - satabilec
eği bir
sermaye piyasası belirlenmiş olur (7).
Toplam piyasa değerini en çoğa çıkarmak, her taşınır değer sahibinin
fayda fonksiyo nunu en çoğa çıkarmak ile aynı anlama gelir (8). İşletme sahibi ve ortakları ile işletme yöneticis i ayrı kişiler de olsa, işletme yöneticis ini işletme sahip ve ortaklarının fayda fonksiyo nu ile donatma k olasıdır (9).
Bu durumda , işletme yöneticis inin mal ve hizmetle rin çeşit ve miktar olarak üretimi ile üretim faktörler ini kapsaya cak şekilde üretim kararlarını, ayrıca beklenen faydayı en çoğa çıkaracak şekilde yatırım ve finansma
n kararlarını alması doğal karşılanmalıdır. Bu süreci temsil eden maksimu
m fay.d a modeli, biçimsel olarak aşağıda sunulmuştur (1 O):
Maksimu m E(U) = U( )
[P,l,F]
E(U) = Beklenen fayda;
P = · Üretim kararları; ·

· ( 4) Geniş bilgi için, bkz.: Işık INSELBAG, "İşletmelerin Yatırım ve Finansman Kararları
Arasındaki Etkileşim", Finansal Yönetim ve Yatırım Planlaması,
Y. 1, S. 3 Eylül 1979,
s. 259-293 .
( 5) McCONNELL/PETIIT, a.g.m., s. 98.
( 6) A.g.m., s. 99.
( 7) Ancak, yetkin piyasa koşulları her zaman için geçerli değildir. Sermaye piyasaların
daki
. .belirsizlik ve KOBl'lere getirdiği sonuçları açısından, bkz.: Dennis ANDERSON,
Farida
KHAMBATA, Flnanclng Small-Scale lndustry and Agrlcultur e in Developln g Countrles, The Merits and Limitations of "Commerc ial" Policies, World Bank Staff Working
Paper, No. 519, Washington; D.C., 1982, s. 9 vd.
( 8) McCONNELL/PETIIT, a.g.m., s. 100.
.
( 9) R.Richardson PETIIT, John J. McCONNELL, "The lmpact of Usury Laws on
the Effectiveness and the Efficiency of the Operation of Small Business", Small Buslness
Flnance (Part A), a.g.k., içinde, s. 146.
(10) A.g.m., s. 146.

338

1 = Yatırım kararları;
F = Finansman kararları;
) = İşletme sahibi I yöneticisinin fayda fonksiyonunun
unsurları.

İşletme sahibi I yöneticisinin fayda fonksiyonuna hiç çekinilmeden katılması gereken unsurlardan biri, firmanın varlıklarıdır. Sonuçta, yukarıda
ki fayda fonksiyonundan üretilen optimal bir yatırım kararı süreci şu genel
biçime pürünür:

Net Bugünkü

Değer

(NBD)

n

I:

E.c><ı>

.
r =O< 1 +-,. >t

Eğer NBD .::, O ise yatırım kararı alınır;
<

yatırım kararında kayıtsız kalınır;

yatırım kararı

reddedilir.

Formülde, E (X 1) yatırım fırsatının değerlendirilmesiyle elde edilen nakit akışı fazlasının (brüt veya net kar anlamında) beklenen parasal değeri
nin ve projenin kabul edilmesiyle birlikte (beklenen) faydadaki artış/azalı
şın parasal değerinin karşılığıdır (11 ). r değişkeni ise, hem dış kaynağın
hem de öz kaynağın fırsat maliyetini yansıtan bileşik iskonto oranıdır. Bu
tamamlayıcı değerler, firmalar açısından zaman ve riskin karşılığı olan, piyasa tarafından belirlenmiş oranlardır. Belirlenmiş faiz tava11ları, maliyetler yolu ile ve/veya finansmanın uygunluğu bakımından KOBl'lerin yatırım
ve üretim kararlarına etkide bulunma gücüne sahiptir. Öyleyse, herhangi
bir KOBİ'nin iyi örgütlenmiş büyük işletme (Bİ)'lere göre, kullanacağı fonlara daha fazla bir bedel (genellikle faiz) ödeyeceği açıktır (12).
Finansman kuramı, oluşturulan "piyasa değeri kuralı" ile hangi yatı. rım projeleri grubunun firma değerini en çoğa çıkaracağı konusunda yoğunluk kazanır (13). Yatırım fırsatlarının geçerliği, firmanın taşınır değer sahiplerinin gelecekteki inkremental nakit akışlarına bağlıdır. Piyasa değeri
kuralı, aynı zamanda projelerin ekonomik olarak bağımsız biçimde değer
lendirilebileceği ilkesini getirmektedir. KOBİ'ler yönünden bu ilke, riskin projelere dağıtılması yoluyla çeşitlendirilmesinin projeler değerlendirildiği zaman dikkate alınmasını gerektirmeyeceği anlamına gelir. Bu da, KOBİ yatırım kuramında "bağımsız projelerin değerlendirilmesi ilkesi" olarak bilinir.
-Bağımsız proje değerlendirme ilkesin~n temelinde yatan varsayım, firma sahip ve ortaklarının (normal olarak Bl'lerde pay senedi sahiplerinin),
sermaye piyasasında kendi nam ve hesaplarına taşınır değerleri alıp satarken, bazı risk unsurlarını alternatif projeler arasında dağıtıp yok etme
-~~~~~~~~~~~~-

( 11) A.g.m., s. 147.
(12) Ayrıntılar için, bkz.: Green F.JOHNSON. "Long Term Sehior Financing for Small Business", The Flnanclng of Small Buslness, Der.: lrving PFEFFER, the Trustees of Columbia University, New York, 1967, s. 234-235.
(13) McCONNELL/PETIIT, a.g.m., s. 100.
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olanağına

sahip olmalarıdır (14).
Bir firma ya da firmaya ait taşınır değerler pazarlanab
ilecek yeteneğe
sahipse, bu durum da finansman kuramı piyasa değeri
kuralı uygulaması
nın firma sahib i/ ortakları için - bir kez
daha - uyarlanabilir en uygun kural
olduğunu ortaya koyar (15). Gerçekte,
eğer firma ya da firmay a ait taşınır
değerler etkin bir piyasada satılabiliyorsa,
işletme sahibi /ortakları için en
uygun eylem biçimi, yalnızca piyasa değeri kuralından
yararlanarak (bazı
projelerle birlikte ortaya çıkan - yapışık - çeşitlendirm
e yararını da ihmal
ederek) yatırım projelerini seçmek olacaktır. Bu arada
işletme sahibi I ortakları istenen çeşitlendirme düzeyini tuttur
abilmek için firmaya ait pay senetlerinin bir bölümünü satma yolunu deneyecektir.
Sonuç olarak, KOBİ
yöneticileri için en uygun reçete, firmanın birçok projey
e doğrudan katıla
rak çeşitlendirme yapması yerine, ilgili proje ya da
firmanın daha küçük
paylarını elinde tutara k kendi portföy konum
unu çeşitlendirmek olmalıdır.

2.2. Sabit Varllk Yönetimi : Sermaye Bütçelemesi
Finansman kuramı, projelerin gelecekte sağlayacağ
ı net nakit akışla
rınınbugünkü değere indirgenmiş piyas
a değerinin proje maliyetini aşma
sı halinde yatırım projesinin firma tarafı
ndan kabul edilmesini ilke olarak
benimserken, gelecekteki nakit akışlarını değerlemen
in araçlarını geliş

tirmeyi de zorunlu görmektedir (16). Finans öğretisinde
ilgi çeken iki temel
değerleme modelinden biri, "zam an - durum
- tercih mode li", [time - state
:- preference (T-S-P) model), ikincisi ise, "varlık fiyatl
amasında ortalama ,;
varyans mode li" ya da "iki parametreli mode l"dir.
l-S-P modeli, gelecekteki belirsiz çıkışların "duru mlar" halinde sınıflandırı
labileceğini varsaymaktadır (17). Gelecekteki belirsizliği tanımlama:ıi
ıh bir yolu da gerçekleştirile. bilecek alternatif olası durum setlerinden birinin belirle
nmesidir (18). Durum - tercih çerçevesi içinde Modigliani-Miller (MM)
'in bağımsızlık tezi, firmanın kendi borç yükümlerini belirli lik" koşull
arı altında karşılayacağı varsayımına dayan arak kanıtlanmaktadır (19). Buna
göre, gelecekteki bütün
durumlara ilişkin güncel (cari) piyasa fiyatının bulun
ması gerekmektedir.
Bir projeden elde edilen gelecekteki nakit akışlarının
bugünkü piyasa değeri ise, projenin gerektireceği nakit ödem
elerinin tek tek ilgili koşullarda
ki "duru m fiyatı" ile çarpılıp bütün durum lar ve zama
n dilimleri boyunca
elde edilen toplamına eşit olmalıdır (20). Modelin uygul
anması gelecekteki
nakit akışlarını değerlemek üzere bütün dönem ve
durum lara ilişkin nakit
akışları ile güncel durum fiyatlarının genel
çerçevede tahmin edilmesini ge11

(14) A.g.m., s. 101.
(15) A.g.m., s. 102.

(16)
(17)
(18)
(19)

A.g.m., s. 103.
A.g.m., s. 104.
WESTON/BRIGHAM, a.g.k., s. 777.
Alan KRAUS, Robert H.LITZENBERGER, "A State
- Preference Model of Optimal Financial Leverage", The Journa l of Flnımce, Vol. XXVlll,
No. 4 September 1973, s. 911.
(20) McCO NNELU PETIIT , a.g.m., s. 104
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rekli kılmaktadır. Ancak, bu konuda sağlıklı tahminlerde bulunmanın güç- ·
lüğü T-S-P modelini uygulamanın pratik kolaylığını ortadan kaldırmaktadır.
T-S-P modeliyle karşılaştırıldığında, ortalama-va ryans modelinin uygulama ve tamamlanab ilme üstünlüğü bulunmaktadır. Ortalama-va ryans modelinde, beklenen verim ile verimin varyansı (ya da standart sapması) temeli üzerinde bireylerin taşınır değer cüzdanları (portföyleri) arasında seçim yapabileceği varsayılmaktadır. Aynı model, yatırımcıların daha fazla refah ve serveti yeğleyeceğini, ayrıca portföy kararlarında bunların riskten
kaçınır bir tutum izleyeceğini de varsaymaktadır. Böylece herhangi bir beklenen verim düzeyinde, yatırımcıların en küçük varyanslı (ya da standart
sapmalı) portföyü yeğleyeceği ve herhangi bir veri standart sapma düzeyinde yatırımcıların en yüksek beklenen verimi sağlayan portföyü benimseyeceği açıktır. Bu durumda, varsayım gereği, yatırımcının en çoğa çıka
racağı beklenen fayda, modelde andığımız beklenen verim ve standart sap·
manın bir fonksiyonu olarak karşımıza çıkacaktır (21 ):

E(U) = f(R,6)
E(U) = Beklenen fayda,
R

=

Beklenen verim,

o- = Standart sapma.
Bütün yatırımcıların ellerinde bulundurduğu riskli taşınır değerler portföyü,
piyasa portföyü olarak isimlendirilir . Tek bir taşınır değerin ek riski, o taşı
nır değerin verimi ile piyasa portföyünün verimi arasındaki kovaryans ile
ölçülür. Buradan çıkarılacak sonuca göre, denge'durum unda bir taşınır değerin beklenen verimi, risksiz bugünkü verim oranı R - ki genellikle devlet
tahvillerinin ve hazine bonolarının verimleri bu şekilde nitelendirilir - ile piyasa portföyü verimi ve taşınır değer veriminin kovaryansının riskin piyasa
fiyatıyla çarpılıp toplanmasına eşittir. Bu ilişki şu şekilde formüle edilir (22):

Rt

=j

taşınır değerinin

beklenen verimi,

Rt = risksiz taşınır değerin verimi,
Rt

= -Risksiz

faiz oranı,

COV(Rj'Rm) = j taşınır değeri ile piyasa portföyü arasındaki kovaryans,

=(Rm

Rt)/o2m

= riskin

piyasa fiyatı (o-, piyasa portföyünde n el-

de edilen
verimin

varyansı).

(21) James VAN HORNE, Financial Management and Policy, 5. B., Prentice - Hafi ine.,
Englewood Cliffs, N.J., 1980, s. 40.
(22) McCONNELUPETTIT, a.g.m., s. 105.
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(1) no'lu denklem, aşağıdaki gibi, yeniden formüle edilirse:

+

+

..... ·: ............ (2)

Burada, Bi = COV (Ri,Rm)6 2m, j taşınır değerinin piyasa duyarlılığı ölçüsüdür. Eğer Rf biliniyorsa ve Bi, Rm ve taşınır değerin gelecekte beklene
n
nakit akışı tahmin edilebiliyorsa herhangi bir taşınır değerin bugünkü piyasa değeri de yakJaşık rakamlarla belirlenebilir. Bireysel taşınır değerin beklenen verimine ilişkin olarak (23) geliştirilen bu değerleme . modeli, reel
(Finc;ınsal'ın karşıtı) varlıklara da uygulanabilir (24). Ri oranı,
piyasa duyarlılı
ğı Bi ile yatırım alternatifleri için risk - uyarlanmış beklene
n piyasa verimini ya da sermaye maliyetini vermektedir.
İki parametreli model KOBİ'ler için bir proje değerlendirme aracı olarak bütünüyle onaylanmadan önce, teknik ve "kuram sal" olmak üzere açık
lama bekleyen iki konu daha vardır:
(i) Bir projenin piyasa duyarlılığının tahmini finans yöneticisi için teknik bir sorundur. Pay senetleri yaygın biçimde dolaşımda bulunan bir
şir
ket için, B., şirketin pay senetlerinin verimi ile temsil gücüne sahip bir
piyasa inde~si arasındaki bağlantıdan basit bir tahminle çıkarılabilir. Değeri
bu şekilde belirlenen B., firmanın güncel ve gelecekteki yatırım fırsatları
için bir iskonto oranının hesaplanmasında kolaylıkla kullanılabilecektir (25).
Gerçi KOBİ'ler pay senetleri aktif biçimde piyasada işlem görmeye işlet
meler olarak tanımlandığı için, bu ve benzeri bir doğruda.n tahmin yönteminin kullanılması oldukça güçtür. Ancak, bu duru~ KOBI yöneticileri için
aşılmaz bir sorun yaratmamaktadır. Çünkü bir KOBI yönetici
si, aynı iş kolunda çalışan ve pay senetleri piyasada aktif olarak işlem gören diğer bazı
işletmelerin yaptıkları tahminleri kullanıp kendi işletmes
inin yatırım fırsat
ları setine bu bilgileri uyarlama şansına her zaman sahip
olabilir.
(ii) Teknik olana göre daha titiz bir açıklama bekleyen kuramsal konu
çerçevesinde ortalam a-varya ns modeli, gerçekte yalnızca tek 'dönemli
yatırım fırsatlarına uygulanmaktadır (26). Bu model, bütün
yatırımcıların tek
dönemli, tüketim - yatırım beklentileri olduğu varsayımları altında geliştiril

miştir. Ayrıca, çok dönemli bir çerçeve içinde de çalışmal
arı yapılan modelin günüm'üzde birçok sorunu çözümsüz beklemektedir. Yine de, çok
dönemli değerlemenin sorunları ortadan kalkmadan, tek dönemli model özellikle KOBİ'lerin ortakları/ yöneticileri açısından finans kuramının en kullanışlı modeli olarak kalacaktır.
(23) VAN HORNE. a.g.k., s. 64-68.
(24) McCONNELL/PETTIT. a.g.m., s. 105.
(25) Öte yandan, modelde özellikle yatırımcılar için önem kazanan risk
primi, varlık kovaryansının piyasa değerine oranıyla bulunan varlığın betası
(B) ile doğrudan bir ilişki içindedir. Bkz.: Marc R.REINGAUM. "Abnormal Returns in Small Firm Portfolios
", "Financla l
Analysts Journal, March - April 1981, s. 53.
(26) McCONNELL/PETTIT, a.g.m ., s. 106.
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2.3. Nakit Yönetimi
Bir işletmenin sabit varlık yönetiminin yanı sıra nakit yönetimi de karlı
ve verimlilik üzerinde önemli etkilerde bulunur. Bu nedenle nakit, işlet
me sermayesinin bir un9uru olmasına karşılık, ayrı olarak planlanıp denetlenir (27). işletme sermayesi, bir firmanın pazarlanabilir taşınır değerlerini,
alacaklarını ve stoklarını içeren varlıklar olarak nitelendirilirken; bu varlık
kalemlerinin yönetimi ile ilgili sorunlar, ayrı bir rapor ya da bildirim konusu
olmaktadır. Finans kuramı, bu başlık alanlarına gereken ilgiyi göstermemesine karşılık, firmanın nakit dengesinin yönetimi sorununa daha özel bir
yaklaşımda bulunmuştur. Ancak, nakit giriş ve çıkışının tutar ve zamanf?ması, nakit projeksiyonları - kısaca nakdin yönetilmesi-yalnızca işletme açı
sından değil, işletmeye dışardan para sağlayan kredi kurumları açısından
da önem taşıdığı için küçük, orta ya da büyük her ölçekteki işletmede etkin yönetimin can alıcı bir unsuru olma özelliğini kazanmakta (28) ve bu ·
nedenle finans kuramının gösterdiği ilgiyi fazlasıyla hak etmektedir (29).
Nakit yöne.tim sorununa uygun çözümler bulmayı amaçlayan kuramsal girişimlerde iki değişik yol izlenmektedir. Bunlardan birincisi, tesadüfi
olduğu varsayılan herhangi bir veri zaman dilimi içinde, net nakit akışının
gelir ve giderler arasınkdaki fark olarak tanımlanması durumunda izlenen
yoldur. İkincisi ise, net nakit akışı varsayımının tahmin edilebilir olmasıdır.
Her iki yaklaşım altında da finans yöneticisi açısından nakit yönetimi sorunu, firmanın nakit durumunu yönetmenin net maliyetini en aza indirmeyi
amaçlayan bir varsayımı kabullenmektedir. Bu varsayım, firmanın piyasa
değerini en çoğa çıkarma amacıyla kesişmekte ve piyasa değeri kuralıyla
açıklanabilmektedir (30).
lık

3. KOBİ SERMAYE YAPISI
3.1.Finansman Politikası
Küçük ve orta ölçekli bir işletmenin, uzun bir süre yeterli düzeyde kar
elde etmeden yaşaması olanaklıdır (31 ).
KOBİ'nin başarısızlığı yalnızca kritik bir ödeme konumuna girilmesiyle ortaya çıkan bir konu niteliğindedir. Küçük ya da orta çaplı bir işletme
de, karlılık ya da 0zelde yatırım verimi oranından daha önemli olan nakit
akışı, bu işletmenin yaşaması ya da canlılığını yitirmesi ile yakından ilgili
olan likidite durumunun ve dolayısıyla finansman politikasının başlıca belirleyicisidir. Ayrıca büyümek için yaşamanın şart olduğuda düşünülünce,
{27) Yüksel KOÇ-YALKIN, Yönetim Aracı Olarak işletme Bütçeleri, TODAİE Yayınları, No.
166, Doğan Basımevi, Ankara, 1977, s. 184.
{28) Gleen A.WELSCH, Budgetlng, Profit Plannlng and Control, 4. B., Prentice-Hall of lndia Private Limited, New Delhi, 1979, s. 385.
{29) McCONNEL/PETIIT, a.g.m., s. 107.
{30) A.g.m., s. 108.
(31) John A. WELSH, Jerry F. WHITE, "A Small Business is nota Little Big Business), Harvard Business Review, July - August 1981; s. 29.
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bu kez KOBİ'lerde finansman politikasının önemi daha iyi anlaşılmış olur
(32).
Finansman politikası; fon gereksimini nin belirlenmesi, fonların en uygun koşullarla sağlanması ve sağlanan bu fonların etkin bir şekilde kullanılması ile ilgili bütün finansal yönetim işlevlerinin - etken ve edilgen yönlü
- sınırlarını çizme.ktedir (33).

3.1.1.Fon Gereksinim inin Belirlenme si
3.1.1.1.Fon Gereksinim i
Yeni kurulan bir işletmede gereksinilen· fonun tutar ve bileşiminin belirlenmesi önemli bir işletmecilik sorunudur. Aynı sanayi kolundaki diğer
işletmelerin geçirdikleri deneyimler, aynı dalı~ yenilerine önemli ip uçları
verir. Genellikle bu deneyimden yoksun KOBl'lerin, anılan sermaye sınır
larını belirlerken, çok daha dikkatli olmaları gerekmekte dir (34). Gereksinilen sermaye tutarı işletmenin türüne, yasal statüsüne, başlangıçtaki işlem
ölçeğine, saptanan büyüme hızına, girişimcinin/ glrişimcilerir:t sahip oldukları öz kaynağa ve diğer bazı etmenlere bağlıdır (35). KOBl'ler, fon kaynaklarından sınırlı ölçülerde yararlanma olanağına sahip ve finansman gereksinimleri sürekli artan işletmeler olarak bilindiğinden, yukarda yeralan
bu etmenlerin düzeyinin belirlenmesine ilişkin politikalara daha fazla özen
göstermek durumundadırlar (36).
İşletmenin satışlarının yeterli düzeye - belki de işletme ölçeğinin gerektirdiği düzeye - erişememesi ve bu nedenle işletmeye nakit akışının azalması ı başlangıç sermayesin in kısa sürede tükenmesin e yol açabilir (37).
KOBl'lerde, genellikle öz kaynak şeklinde d~rlenen başlangıç sermayesi
- en azından - işletmenin büyüme sürecinin ilk aşamalarında kurumlardan
elde edilebilir durumda değildir. Başlangıçta işletmenin yaşamını sürdürebilmesi için belirlenip sağlanması gereken sermaye işletmenin büyümeye
başlamasıyla birlikte, ek bir "genişleme ya da büyüme sermaye" sini
(expansion or growth capital) gerektirece ktir (38). Bu sermaye işletmenin
genellikle kısa süreli faaliyetlerini finanse etmek üzere gereksinim duyulan işletme sermayesinden ayrı düşünülmelidir. Öte yandan, büyüme sermayesinin gelecekteki birkaç yıla uzanan ve işletme faaliyetlerinden doğan karlarla geriye ödenen, bu arada daha uzun zaman dilimlerine yayıl(32) A.g.m., s. 29.
(33) H.N. BROOM, J.G. LONGENECKER, Small Business Management, South-Western
Publishing Company, Cincinnati, Ohio, 1961, s. 278.
(34) John W. ABERLE, "Types of Capital for the Small Business", Readings in New Enterprises, (Çoğaltma), The Saratoga Press, Saratoga, 1966, s. 117.
(35) A.g.t., s. 114; BROOM/LONGENECKER, a.g.k., s. 279.
.
(36) Harry GROSS, Financing tor Small and Medium Sized Businesses, Prentice-Hall, ine.,
Englewood Cliffs, N.J. 1969, s. 3
(37) BROOM/LONGENECKER, a.g.k., s. 278.
(38) Jack ZWICK, A Handbook of Small Business.Fina nce, U.S. Small Business Administration, Management Assistance Division, Support Services Section, U.S. Government
Printing Office, Washington, D.C., 1981, s. 43.
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elde edilebilir durumda değildir. Başlangıçta işletmenin yaşamını sürdürebilmesi için belirlenip sağlanması gereken sermaye işletmenin büyümeye
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(expansion or growth capital) gerektirecektir (38). Bu sermaye işletmenin
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(33) H.N. BROOM, J.G. LONGENECKER, Small Business Management, South-Western
Publishing Company, Cincinnati, Ohio, 1961, s. 278.
(34) John W. ABERLE, "Types of Capital for the Small Business", Readings in New Enterprises, (Çoğaltma), The Saratoga Press, Saratoga, 1966, s. 117.
(35) A.g.t., s. 114; BROOM/LONGENECKER, a.g.k., s. 279. .
(36) Harry GROSS. Financing for Small and Medium Sized Businesses, Prentice-Hall, ine.,
Englewood Cliffs. N.J. 1969, s. 3
(37) BROOM/LONGENECKER, a.g.k., s. 278.
(38) Jack ZWICK, A Handbook of Small Business Finance, U.S. Small Business Administration; Management Assistance Division, Support Services Section, U.S. Government
Printing Office, Washington, D.C., 1981, s. 43.
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ma olanağı bulunan bir borç sermayesi olarak da
belirtmekte yarar vardır (39).
3.1.1.2.Serma yenin Uygun
a) Fon Kaynaklan

nitelendirildiğini

Koşullarla Sağlanması

ayrica

Sorunu

KOBİ'ler Bİ'lerin kullandığı bazı sermaye kaynaklarından yararlana-

mamaktadır. Ancak küçük t~orta ölçekli firmalar, birtakım sermaye kaynaklarını da en verimli koşullarla değerlendirmekten geri kalmamaktadır.

KOBİ'ler için bilinen temel fon kaynaklarını, genel çerçevesiyle şu şekilde
(40):
- Kişisel tasarruflar (kurucular ya da asıl ortaklar, arkadaş ve akraba
lar, genellikle yerel gerçek kişi katılımcılardan sağlanan fonlar),
- Kısa süreli banka kredileri,
- Ticari kredi,
~Orta ve Uzun süreli banka kredisi,
- Donanım kredileri,
- KOBİ'lere yönelik teknik, ekonomik ve finansal yardımlar,
- !<OBİ'leri destekleyen hükümet kuruluşları (Türkiye'de "Küçük
işletmeleri Geliştirme Teşkilatı", ABD' de "SBA" vb.)
- Toplumsal yatırım grupları,
- KOBİ'lere mal ve hizmet sağlayan kişi ve kuruluşlar,
- Diğer işletmeler, yerel sermaye sahibi kişi ve kurumlar, satışları
finansman şirketleri ve diğer çeşitli kaynaklar.
Yukarıdan da anlaşıldığı gibi, KOBİ'lerin çok sayıda öz kaynak ve dış
kaynak bulma ve bunları çeşitlendirme olanağı vardır. Ne var ki, KOBİ'ler
ölçek olarak büyüdükçe, genellikle kullandıkları uzun süreli borçlar için bankalara daha az bağımlı duruma gelirken, banka dışındaki finansal kurumlardan ve taşınır değer piyasalarından daha fazla yararlanmaya başlarlar
sıralamak olanaklıdır

(41 ).

b) Büyüme

Fonlarıyla

Finansman

KOBİ'lerin klasik fon kaynakları arasında birinci sırayı alan kişisel tasarruflar özellikle işletmelerin ilk kuruluş· dönemlerinde en çok kullanılan
bir finansman türü olarak ortaya çıkar (42). Pay senetlerinin halka sunulması yoluyla işletmenin geniş bir kitleye açılması aslında potansiyeli sınırlı
(39) A.g .k., s. 53.
(40) Clifford M. BAUMBACK, Kenneth LAWYER. Pearee C. KELLEY, How to Organize and
Operate a S.m all Buslness, Prentiee ·Halline., Englewood Cliffs, N.J., 1973, s. 212;
BROOM/LONGENECKER, a.g.k., s. 280; John F. MURPHY, "Sound Cash Management and Borrowing", l:l.S. Small Business Administration, Management Assistance
Support Services, Management Aids, No. 1016, U.S. Goverment Printing Office, 1984,
s. 2.
(41) Charles L. PRATHER, Flnanclng Buslness Flrms, 3.8, Riehard O. lrwing, ine., Homewood, lllinois, 1969, s. 565.
(42) BROOM/LONGENECKER, a.g.k ., s. 280.
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işletmelere kapalı olan bir yoldur (43).KOBİ'lerde genellikle yerel katılım
lar önemli bir finansman kaynağıdır. Bunlarda ayrıca kurucuların yakınları
nın ve akrabalarının da finansman işbirliğine katılmaları yaygındır. Ticari
banka kredileri, ticari krediler ve donatım kredileri olarak bilinen finansman
türleri, işletmenin büyümesiyle birlikte kullanımı yaygınlaşan diğer belli başlı
finansman kaynakları arasında yer almaktadır.

c) Büyüme Sermayesi için Gerekli Ek Kaynaklar
KOBİ'lerde sermayenin büyümesi, onun iç deviniminin doğal bir sonucudur (44). Büyüme için gerekli olan klasik fon kaynaklarının yanı sıra,
önemine ve kullanım olasılığına göre farklılık gösteren ek fon kaynakları
da bulunmaktadır. Söz gelimi, kullanılmayan sabit varlıkların satışı, pek sık
rastlanmayan bir finansman şeklidir (4?)· Normal pazarlama sürecinin dı
şında bu tür bir yatırım çözülmesi, KOBl'lerin büyüme yolunun açılması için
önemli tutarlara ulaşan bir finansman kaynağı sağlar (46). Ancak, yine de
göreli olarak durağan sayılan bu finansman şekli, küçük ve orta ölçekli girişimlerin olağan dışı nakit yaratma yolu olduğu için, genellikle sabit varlıkların no_rmal amortisman süresini kısıtlayıcı ölçüde kullanılmak istenmez.
KOBl'lerin büyümek için gereksindiği ikinci önemli finansman da otofinansman, yani işletmelerin nomal faaliyetlerinden elde edilen karın alı
konmasıdır (47). Ancak, küçük ve orta büyüklükteki başarılı ve genişlemekte
olan bir gir!şim, hızlı büyümeyi finanse edebilmek için yüksek tutarlara ulaşan bir sermayeye gereksinim duyacağından, alıkonan karlar genellikle bu
sermaye gereksinimini karşılamakta yetersiz kalacaktır (48). Üstelik enflasyon, vergileme ve resesyonun etkileriyle de, alıkonan karlar - son yıllar
da, tıpkı ingiltere örneğinde görüldüğü gibi - yıpranmış varlıkları yerine koymada ve ek kapasite yaratmadaki eski gücünü yavaş yavaş yitirmektedir
(49).
KOBİ'lerin kendi kaynakları, genellikle hızlı büyümeleri için .yeterli değildir. Bu nedenle söz konusu şirketler, pazarlık güçleri fazla olmasa da;
dış kaynaklara başvurmakta, bu arada ellerinden geldiğince kurumsal
(43) Ayrıntılar için: Ali Osman GÜRBÜZ, İşçi ve Halk Şirketleri Örneğinde Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin Finansal Sorunları ve Çözüm Alternatifleri, (Doktora Tezi), M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, lstanbul, 1987, s. 95-101 .
(44) Peter F. DRUCKE, "Our Entrepreneurial Economy", Economlc lmpact, No. 47, 1984/3,
s. 54-58.
(4) BROOM/LONGENECKER, a.g.k., s. 280.
(46) Karş. Ali Sait YÜKSEL, Parabulma.ve Yatırım (işletmelerde Sermaye Yönetimi). 3. B.,
Ar Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş., lstanbul, 1982, s. 7.
(47) Lord SEEBOHM, "Sources of Finance for Small and Medium - Sized Companies", The
Accountant, September 29 th, 1977, s. 383;
Aynca, Keith CHECKLEY, Finance for Small Business, Sphere Books ltd., London,
.
1984, s. 82.
(48) BROOM/LONGENECKER, a.g.k., s. 281.
(49) SEEBOHM, a.g.m., s. 383.
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ödünclerden yararlanma yoluna gitmektedirl er (50).
Öte yandan, belki de KOBİ'ler için en etkin kaynak, hükümetleri n bu
şirketlere düşük faizli ve garantili kredi programları yoluyla "doğrudan" veya
· - vergi yasalarıyla şirketlerin vergi yükünü hafifletme ya da azaltma yoluyla nakit akış fazlalarını artırarak - vergi harcamaları şeklinde "dolaylı" yoldan finansal katkılar sağlamalarıdır (51 ). Bu konudaki en uygun kaynak seçimi işletmenin finansman politikasına "en çok uyanı" ile belirlenecek tir.

3.2. Sermaye

Yapısı

Sorunu

Finansman politikasında iyi koşullara sahip bir seçeneği yaratmak, kolay değildir. Bu nedenle, f\nansman politikasının temelini oluşturan finansal yapı sorunlarının KOBl'ler açısından incelenmesi , finansman kuramı
nın firma ölçeğine göre uygulanma başarısını başlangıçta belirlemede yararlı olacaktır.

Geleneksel yaklaşımlar ve denge yaklaşımları arasındaki sınırın çizilmesi, Modigliani ve Miller(MM)'i n 1958 yılında yayımlanan makalesine dek
uzanmaktadır; Bu makalelerin de MM, birçok kısıtlayıcı varsayımlar altında
firma değerinin, firmayı finanse edecek taşınır değer türlerinden bütünüyle bağımsız olduğunu vurgulamıştır (52).
Finansman kuramına göre, belirlilik ve -her ne kadar tam anlamıyla
mükemmell ik olmasa da- yetkin piyasa koşulları ~.!tında borç ve öz sermaye arasında hiç bir fark bulunmamaktadır (53). Oz kaynak yerine borcun kullanılmasıyla ilgili sorun, yalnızca belir.sizlik koşulları altında ortaya
çıkmaktadır. Belirlilik koşulları varsayımı bir yana bırakılacak olursa, pay
senedi sahiplerinin pay değerlerini en çoğa çıkaracak bir borç ve öz kaynak bileşimine ulaşacağı açıktır. Burada belirtilmesi gereken değer, pay
senetlerinin piyasa değeridir.
Finansal yapı ve firma değeri arasında hiçbir ilişkinin bulunmadığı durum, "kayıtsızlık önerisi" (invariance proposition) olarak bilinmekted ir (54).
Fonlara "yşit Çıkış" (equal access) ya da fonlardan "eşit olarak yararlanma"
varsayımına ek olarak MM, borcun risk taşımadığını, hiçbir verginin ve finansal piyasa işlemlerinde işlem maliyetlerin in bulunmadığını ve firmaların "homojen risk sınıfları", içinde düşünüldüğünü varsaymıştır (55). Ancak MM'in makalesinin hemen ardından birçok araştırmacı bu çalışmayı
biraz daha açmak üzere iki ayrı koldan girişimlerde bulunmuştur. Bunlardan birinci yolu izleyenler daha az kısıtlayıcı varsayımlar altında kayıtsızlık
(50)

Ayrıntılar

için, bkz.: Richard RUBIN, Philip GOLDBERG, The Small Business Guide to
Borrowing Money, McGraw-Hill ine., 1980, s. 7-46.
(51) SBA, The State of Small Business, A Report of the President, Transmitted to the Congress, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., May 1985, s. 221, 223.
(52) Ayrıntılar için, bkz.: F.MODIGLIANI, M.H.MILLER, "The Cost of Capital, Corporation
Finance, and the Theory Of lnvestment", American Economic Review, 48, June 1958,
s. 261-297; Ayrıca, McCONNELUPETTIT, a.g.m., s. 111.
(53) ROBICHEK/MYERS, a.g.k., s. 21.
(54) McCONNELUPETTIT, a.g.m., s. 111.
(55) A.g.m., 112; ROBICHEK/MYERS, a.g.k., s. 23.
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önerisinin doğruluğunu araştırmaya girişmişler ve bu çalışmaların sonunda risk sınıfı varsayımının ve risklj/risksiz borçlanma araçlarının çıkarılma
sı durumunda kayıtsızlık önerisinin gereksiz ve kabul edilemez olduğu sonucuna varmışlardır (56). Bu çalışmaların birleştiği nokta tek tek firmaların
sermaye yapılarının belirsiz oluşudur. Böylelikle çıkarılacak taşınır değer
lerin optimal bileşimine hiçbir zaman ulaşılamamaktadır. Bu yolu izleyen
araştırmacılara göre herhangi bir finansman stratejisi en az diğeri kadar
iyi bir stratejidir.
İkinci yolu izleyen araştırmacılar, kayıtsızlık önerisinin başarısızlığa uğ
radığı koşulların hangileri olduğunu belirlemeye yönelmişlerdir. Kayıtsızlık
önerisinin başarı$ızlığını araştırmalarıyla ilk kez gösterenlerin, yine MM'in
oluşu bir ironidir (57). MM bu çalışmasında, kurum vergilerinin modele katılması durümunda, faiz ödemelerinin vergiden düşülebilir özelliği nedeniyle
firma değerinin borç/toplam değer oranının artan bir fonksiyonu olduğu sonucuna varmıştır. Böylece MM, borçla finansmandan yararlanarak firmaların maksimum değere ulaşabileceği optimum bir noktayı bulmayı araştı
rabileceklerini göstermiş olmaktadır. Burada, kaldıraçtan yararlanan bir firmanın değeri, kaldıraçtan yararlanmayan bir firmanın değerine vergiden
düşülebilir faiz ödemelerinin yarattığı vergi kalkanının eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Sürekli borcun üzerindeki vergi kalkanı ise, kurumlar vergisi
oranı ile alınan borç tutarının çarpılmasıyla bulunmaktadır.
Bu araştırmalarda borçla finansman yolunun, firmaların yararına olduğu sonucuna varılmiş olmasına karşılık; uygulamada, firmaların sermaye yapılarının ancak %30 veya daha azının dış kaynaktan oluşması, birçok kuramcıyı MM'in İkinci Modelinde (1963) önemli bir unsurun unutulduğu kanısına yöneltmiştir. Bu bilmeceye bir çözüm bulabilmek için birçok hipotez sunulmuş ve bunlar tek tek araştırma yoluna gidilmiştir. Sunulan hipotezlerde, genellikle aşağıda sıralanan kesişmeler göze çarpmaktadır (58):
(i) Kullanılan borçla birlikte artış gösteren iflas giderleri,
(ii) Vergi kalkanını da dikkate alan vergi ile ilgili kişisel düşünceler,
(iii) Kredilendirme süreci işinde kredi isteyen/verilen tarafca üstlenilen kurum giderleri (agency costs),
(iv) Firmaların farklı amaçlı sahip ve yöneticilerinin yönetsel eylem yapısından türeyen ve borç/öz sermaye oranını (ya da sermaye yapısını) öneren özendirici yönetsel iletişim.
(56) Öte yandan, E.Solomon, kaldıraç etkisi ile sermaye maliyeti arasında ilişkiyi arayan araş
tırmasında, bir şirketin sermaye maliyetinin, onun sermaye yapısından bağımsız olduğunu vurgulayan MM tezinin geçersiz olduğu sonucuna varırken; yalnızca kaldıraç etkisi düşünüldüğünde (borç ve öz kaynak arasındaki seçimi etkileyebilecek diğer düşün
celer ve varsayımlar dışında) borcun marjinal maliyetinin bir şirketin ortalama sermaye
maliyetine eşit ya da büyük olduğu nokta biçiminde açıkça tanımlanabilir bir optimum
durumun bulunmadığını kanıtlayan bir sonuc.a varmıştır. Ezra SOLOMON, "Leverage
and the Cost of Capital", Journat of Flnance, Vol. XVlll, No. 2, May 1963, s. 279.
(57) F.MODIGLIANI, M.H.MILLER, "Corporate lncome Tax and the Cost of Capital =A Correction", American Economic Revlew, 53, June 1963, s. 433-443.
(58) McCONNELUPETTIT, a.g.m., s. 112-113.
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Bunlardan ilkine göre iflas, dar anlamda firmanın borcun
a ait yükümlülüklerini yerine getirememesi biçiminde tanımlanabilir (59).
Bu doğrultu
da iflas giderleri, başlangıçtaki (iflas öncesi) firma ya da pay
senedi sahiplerinin işletmeyi sürdürme inisiyatifini kaybetmesi ile sahipl
ik ve kontrolu
alacaklılara devretmesi durum unda ortaya
çıkmaktadır (60). Bu giderler iflasla ilgili işlemlerin yönetim giderleri (söz gelimi, yasal giderle
r, yediemine ödenen ücretler, kaybedilen mahkeme giderleri vb.) şeklin
de doğrudan
giderlerle sahiplik ya da kontrolun el değiştirmesi ile bağlant
ılı firma-satıcı
ya da firma-müşteri ilişkilerinin bozulmasıyla üretimde kesilm
elere yol açan
ve fırsat maliyetleriyle yakın bir ilişki içinde bulunan dolaylı
giderlerden oluşur .(61 ). iflasın doğurduğu üçüncü bir gider
türü de, firmanın zararların
dan dolayı yitirdiği vergi avantajlarıdır ki, bu da "vergi
tasarrufundan
kayıplar" adıyla anılmaktadır (62). Oysa yetkin
sermaye piyasalarında iflas giderlerinin olmadığı varsayılmıştır.
·
Bu koşulla, firmanın iflas etmesi durumunda, varlıkların yasal
giderlere ve tasfiye ile ilgili giderlere katlanılmadan ekonomik
değerleri üzerin'."
den paraya çevrilebileceği kabul edilmektedir (63). Eğer
sermaye piyasalarının çalışması yetkinlikten uzaklaşırsa, iflas
giderleri ortaya çakabileceği gibi, varlıklar kendi ekonomik değerlerinde daha
az bir tutara paraya çevrilmiş olacaklardır. Bu giderler ve varlıkların
normal ekonomik değerini tamamlamaya yetmeyen fark tutarları borç verenler ve serma
ye sahipleri bakımından sistemdeki bir sızıntıyı ifade etmek
tedir.
İflas olayının ortaya çıkmasıyla birlikte varlıkların satışı
sonucunda taşınır değer sahiplerinin eline daha az para geçeceği açıktır.
İşletmenin finansal yapı kararını etkileyeceği umulan iflas olasılığı ise,
birçok ekonomik nedene bağlıdır. Bu olasılığı açıklayan başlıca unsurl
ar ekonomik ve
finansal risklerdir (64). Ekonomik risk, firmanın işkoluna
ve genel ekonomik koşullara bağlıdır. Bu nedenle, yönetimin izlenen ekono
mik eylemle- _
rin türüyle ilişkili kararlarda etkili olamayacağı ve ekono
mik riski fazalca
azaltamayacağı bellidir. Oysa finansal risk,
yönetimin hemen hemen tam
kontrolu altında sayılır. Firma kaldıraçtan yararlanmadığı
zaman kardaki
değişkenlik azalırken, bu durum dış kaynak
faiz ve ana para geri ödeme(59) Belkıs SEVAL, "Firmal arda Gözlemlenen Sermaye
Yapıları ve İflas Masraflarının Yol
Açtığı Optimum Sermaye Yapısı Kuramı", 1.0. İşletme
Fakülte si Dergisi , C. 12, S. 2,
1983, s. 56.
(60) Wayne Y.LEE, Henry HBAXT ER, "Bankru ptcy Costs
and the Firm's Optimal Debt
Capacity =A Positive Theory of Capital Structu re", Southe
rn Econom lc Journa l, Vol.
43, No. 4, April 1977, s. 1454-1455.
(61) A.g.k., s. 1455; Robert A.HAUGEN, Lemma W.SENBET,
"The lnsignificance of Bankruptcy Costs to the Theory of Optimal Capital Structu re",
The Journa l of Finance, Vol.
XXXlll, No. 2, May, 1978, s. 385; E.Han KiM, "A Mean Varianc
e Theory of Optimal Capital Structure and Corporate DebtCa pacity" , The Journa
l of Flnance , Vol. XXXllll,
No. 1, March 1978, s. 47.
(62) SEVAL, a.g.m., s. 59.
(63) VAN HORNE, a.g.k., s. 275.
(64) Haim LEVY, Marshall SARNAT, Capltal lnvestm ent
and Flnancl al Declslo ns, 2. B.,
Prentice-Hall ine., 1982, s. 393-395.
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karşılayamama olasılığını düşürmektedir. Firmanın
kaldıraçtan yararlanması ise, finansal riski ve bu arada finansal başarısız
lığa düşme ya da iflas olasılığını artırmaktadır ((55). Ancak, bir işletmenin

leri gibi sabit yüklerini

optimal sermaye bileşimine (yapısına) ulaşabilmesi, her şeyden önce, o iş
letmenin iş riski karakteristiğinin derecesine bağlıdır (66).
İflasın gerçekleşmesi durumunda, al~caklıların firmanın kontrolurıu ellerine geçirme yönünde çaba harcayacakları bellidir. Firmanın normal
faaliyetlerini-gelir ve giderlerini-etkilemeden böyle bir geçişin gerçekleşmesi
halinde, firma değerinin (ya da sermaye·· maliyetinin) iflasın yol açtığı "yı
kım riski"nden (risk of ruin) zarar görme olasılığı ise, çok az bir düzeyde
bulunacaktır (67). Firmanın iflası ya ·da ortaklardan alacaklılara doğru sahipliğin el değiştirmesi ile ilişkili giderler-ikincisi kadar büyük olmasa daiflas maliyeti ve sahipliğin el değiştirmesinden, bütünüyle kaçınmanın maliyetiyle sınırlı olmalıdır (68). Öte yandan, alınan borcu ödeyememe riski
ve firma değerlemesiyle ilişkili geleneksel finansman kuramını destekleyen bir çalışma, iflasla birlikte öz kaynak pay değerlerinde bir aşınmanın
beklenebileceğini görgül biçimde ortaya koyarken (69) iflas durumunun genellikle sermaye yapısından etkilendiğini ve bunun sonuçta yine ser!llaye
yapısını etkileyebileceğini göstermiştir. Böyle bir görgül yargı, KOBl'lerin
başarısını etkileyen sermaye yapısı açısından da büyük önem taşımakta
dır. Geçmiş deneyimler.aşırı bor9 yükü nedeniyle iflas durumunun ortaya
çıkma ola~ılığının, KOBl'lerde Bl'lere göre çok daha fazla olduğunu göstermistir. Ustelik, sabit iflas giderleri firma büyüklüğünden bağımsız olmasına karşılık, küçük ölçekli işletm·eıere daha fazla yük getirmektedir. Öte
yandan bazı araştırmalar, sermaye yapısında borç payının yükselmesiyle
birlikte küçük işletme (Kİ)lerde Bİ'lere göre marjinal iflas giderlerinin daha
hızlı artacağını ortaya koymuştur (70).
MM'in ikinci modelinde unutulduğu kanısına varılan ikinci nokta ise
v~rgi kalkanı ile ilgili kişisel ~üşüncelerdlr. Çoğu ülke uygulanmasında KOBl'lerin vergi konusunda Bl'lere göre daha fazla özendirilmesine karşılık;
faizin gider yazılmasıyla sağlanan yarar, iki ayrı ölçekte fa~liyette bulunan
işletmeler arasında önemli farklar getirmemektedir (71 ). Ozellikle yeni ve
riskli girişimlerin temel finansman kaynakların.dan öz kaynak birikimini genellikle engelleyici yönde çalışan vergi politikaları, küçük ölçekli işletmele
rin en çok zararını gördükleri dış etkiler arasında sayılmaktadır (72).
(65) VAH PONHE a.g.k,. s. 275.
(66) M.Chapman FINDLAY ili., Edward E.WILLIAMS, ~n lntegrated Analysis for Managerial Finance, Prentice-Hall ine., Englewood Cliffs, N.J., 1970, s. 199.
(67) Nevins D.BAXTER, "Leverage, Risk of Ruin and the Cost Capital", The Journal of Finance, Vol. XXll, September 1967, s. 397.
{68) HAUGEN/SENBET, a.g.m., s. 384.
(69) Edward l.ALTMAN, "Corporate Bankruptcy Potential, Stockholder Returns and Share
Valuation", The Journal of Flnance, Vol. XXIV, No. 5, December 1969, s. 900.
(70) McCONNELUPETTIT, a.g.m., s. 113.
(71) A.g.m .. s. 114.
(72) WAITE, a.g.m., s. 164; _Ayrıntılı bilgi için, ayrıca bkz.: Thomas S.McCALER, "Tax Policy
and Small Business Financing", Small Business F.inance (Part A), a.g.k. içinde, s. 240,
255.
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Hem iflas giderlerinin ve hem de vergi kalkanının birlikte etkileri KOBİ'lerin borçlarını Bİ'lere göre daha düşük düzeyde tutmalarına neden olmaktadır. Böylece KOBİ'lerin optimal borçlanma düzeyi, büyük firmalara
göre biraz daha aşağıda belirlenmektedir (73). Bu yorum, KOBİ'lere yönelik kredi akışındaki darboğazların yalnızca istem (talep) yönlü tartışmanın
sonuçlarını · gösterdiği için oldukça ilgi çekicidir (74).
Düzeltilmiş MM tezinin (1963) sermaye yapısının belirlenmesinde açıkta
bıraktığı önemli bir eleştiri konusu da kurumsal giderlerle (agency costs)
ilgilidir. Kredilendirme süreci içinde kredi kurumu ile kredi kullanan tarafın
sermayesi arasında kredi kurumu tarafından kredi kullananın lehine yapı
lan hizmet karşılığı katlanılan giderler kurumsal gider olarak adlandırılmak
tadır. Bu ilişki, sermaye tarafı olarak kabul edilen bir ya da birkaç, kişinin,
kurum (agency) olarak bilinen diğer bir kişiye kendi lehlerine bir hizmeti
gerçekleştirecek yetki ve otoriteyi sağlamasıyla ortaya çıkmaktadır (75). Ancak bu ilişkideki tarafların ikisi de faydayı en çoğa çıkarmaya çalıştıkları
için, kurumun her zaman sermaye isteminde bulunan tarafın istekleri doğ
rultusunda hareket etmesi beklenmemelidir.
Kurumsal giderler genel anlamıyla aşağıdaki alt gider gruplarının toplamı .olarak kabul edilebilir (76):
(i) Sermaye koyanların sözleşmeyle birlikte üstlendiği iletişim giderleri (Monitoring expenditures).
(ii) Kurum tarafından üstlenilen tahville borçlanma giderleri (Bonding
expenditures). Ne var ki, bu giderlerin çoğunlukla sermaye kabul eden tarafa yüklendiği de belirtilmelidir.
(iii) Kurumun almış olduğu kararlarla sermaye koyanların refahını artırmak üzere alınması gereken kararlar arasındaki farklılıktan kaynaklanan
zarar bakiyesi (Residual losses) (77).
Bütün bu kurumsal giderlerin firmanın toplam değerini azalttığı öne
sürülmektedir (78). Öte yandan kredi güvencesinin (teminatın) yetersiz olması halinde alacaklılar verecekleri kredilere çok yüksek faiz oranları isteyerek uygun güvencelerle alınacak bir krediye göre pay senedi sahiplerine ya da firma ortaklarına kurumsal giderlerin çok daha üstünde bir yük
getirmiş olacaklardır.
·
İflas giderlerinde olduğu gibi, sermaye koyanların kredi kurumuyla yaptığı sözleşme ile birlikte üstlendiği iletişim giderleri de, firmanın alabileceği optimal borç miktarını sınırlayan bir etmendir (79). Üstelik bu giderler,
mevcut borcun miktarıyla paralel olarak artış gösterirken; ·firmada borcun
(73) Karş . Eugene F.BRIGHAM, Keith V.SMITH, "Küçük işletmelerde Sermaye Maliyeti Masrafı", Çev.: Doğan BAYAR, ESADER, C. IX, S. 1, Ocak 1973, s. 89.
(74) Mc;CONNELL/PETTIT, a.g.m., s. 114.
.
(75) Michael C. JENSEN, William H. MECKLING, "Theory of the Firm = Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", Journal of Flnanclal Economlcs, No.
3, October 1976, s. 308.
·
. (76) A.g .m., s. 308.
(77) WESTON/BRIGHAM, a.g.k., s. 786; karş . SEVAL, a.g.m., s. 65.
(78) VAN HORNE, a.g.k., s. 289.
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hiç kullanılmamış ya da çok az kullanılmış olması, bu giderlerin düzeyini
etkileyen diğer önemli bir unsur olmaktadır.
Düzeltilmiş MM hipotezine eleştiri getirilen ve yukarıda açıklanmaya
çalışılan konuların etkisi altında belirlenen sermaye yapısının, firmanın piyasa değerine etkisini görebilmek için aşağıdaki şekile bakmak yeterli olacaktır . .
/
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ŞEKİL 1 : Sermaye yapısının (ya da temelde borç kullanı.mının) firmanın
piyasa değerine etkisi.
Kaynak : WESTON I BRİGHAM, a.g.k., s.785.

1 no'lu şekilden de anlaşıldığı gibi, kurumsal giderler ve iflas giderlerinin analize katılmasıyla firmanın piyasa değeri, X doğrusundan yalnızca
vergi kalkanının sağladığı yararın etkisiyle bir sapma göstermeye başla
mış; ancak, şekildeki c noklasından sonra iflas giderleriyle kurumsal giderlerin finansal büyüye aşırı yük oluşturması, sonuçta firma değerinin düş
mesine neden olmuştur. Bu nokta, firmanın piyasa değerinin en çoğa çık
tığı optimal finansal yapıyı belirten hedef kaldıraç oranını göstermektedir
(80). Benzer şekilde, işletmenin sermaye yapısının sınırlarını çizerken kullanılan dış kaynağın-artış göstermesi, bunun yukarıda ayrıntılarıyla incele(79) A.g.k., s. 290.
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nen vergi, iflas ve kurumsal iletişim giderlerinin bileşik etkisiyle sermaye
maliyetini daha da artıracak unsurlar arasında sayılmasına neden olur (81 ).
Yapılan açıklamalardan çıkarılabilecek sonuçlardan bid, firmaların finansman araçlarının seçiminin, güncel ve hedeflenen borçlanma oranları
arasındaki farka bağlı olarak belirlenebilmesidir. Gelecekteki ya da hedeflenen borçlanma oranları önceden gözlenemediği için, bu oranın belirleyicileri üzerinde çalışmak daha doğru olacaktır. Finansman kuramı, global
sermaye yapısı hedefinin iflas riski ve verginin bir fonksiyonu olduğunu vurgularken; sermaye yapısının ya da bu yapı içindeki borç bileşiminin işlet
menin büyüklüğü, varlıkların bileşimi ve gelecekteki enflasyon oranların
daki belirsizliğe bağlı olduğunu ortaya koymaktadır (82). Bu arada, yüksek
iş. riskine (operating risk) sahip firmaların, düşük borçlanma oranlarına; KOBl'lerin uzun süreli borçlanmadan çok, kısa süreli borçlanmaya; yüksek
sabit varlık payına sahip firmaların ise, uzun süreli borçlanmaya daha fazla eğilimli oldukları, finansman kuramı üzerinde çalışan araştırmacılar tarafından saptanmıştır (83).
·
MM tezinin eleştiri aldığı son konu, sermaye yapısı kararlarının firmanın yönetimi ya da sahipleri/ortakları tarafından dışarıdaki yatırımcılara iş
letmenin gelecekteki karlılık beklentileri hakkında belirli işaretler verip vermediği çevresinde toplanmaktadır. Firmanın yöneticileri ve firmaya gelecekte dış kaynak sağlayacak olan kesim (potansiyel kreditörler) arasında,
işletmenin gelecekteki finansman durumu hakkında büyük bir bilgilendirme (enformasyon) ya da yönetsel iletişim farkının bulunduğu KOBl'ler için
bu türde enformasyon giderlerinin daha az borç yükü verme eğiliminde olduğu belirtilmektedir (84).
· Çoğunlukla istem (talep) ypnlü çözümlemeler içinde ele alınan çağ
daş finansman kuramında KOBl'lerin durumuna sunu(arz) yönlü yaklaşım
larla bakıl.dığında, kaynak yeterliliği ve kaynak maliyeti sorunlarının titizlikle incelenip değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

3.3.KOBİ'lerde Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı İlişkisi
İşletmeler için uygun bir sermaye yapısının belirlenmesinde, sermaye
maliyetinin önemi yadsınamaz. Sermaye maliyetinin temel alındığı sermaye yapısı kararları ise, sermaye bütçelemesi kararları ile doğrudan ilişkili
dir (85). Bu bakımdan, sermaye maliyetin4n bir anlam kazanabilmesi için,
ge.rçekleşmiş ya da olası yatırımlardan beklenen verimin hesaplanması bü(80) WESTON/BRIGHAM, a.g.k., s. 787.
(81) VAN HORNE, a.g.k., s. 290; Ayrıntılar için bkz., JENSEN/MECKLING, a.g.m ., s. 312
vd.
.
(82) Paul MARSH, "The Choice Between Equity and Oebt = An Empirical Study", The Journal of Finance, Vol. XXXVll, Nal, March 1982, s. 122, 142.
(83) Ayrıntılar için bkz. MARSH, a.gm., s. 126 (17., 18., 19. dn.'lar).
(84) McCONNELUPETTIT, a.g.m., s. 115.
(85) James C.VAN HORNE, Fundamentals of Financial Management, 2. 8., Prentice- Hali
ine., Englewood Cliffs, New Jersey, 1974, s. 179.
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yük önem taşımaktadır. Nitekim, konuya bu şekilde yaklaşan kuramcılar,
sermaye maliyetini yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan mi. nimum karlılık oranı olarak tanımlamaktadırlar (86). Benzer biçimde, firma
tarafından beklenen fonların bugünkü değerini yatırım harcamalarının bugünkü değerine eşit kılan iskonto oranı açık sermaye maliyeti olarak adlandırılırken; bu oranın, sermayenin yeniden yatırılmasıyla ortaya çıkan .fır
sat maliyeti ya da başka deyişle gizli sermaye maliyetinden farkı suni bir
ayırımla irdelenmektedir (87). Oysa, sermay~ maliyetini bu şekilde ayırmak
tansa yatırımlarda güttüğü özel amaçlara uygun olarak tanımlamak yerinde olur. Böylelikle, firmanın sermaye sağlama olanaklarının sınırsız olduğu ve yatırım fırsatları arasında fark gözetmediği durumlarda sermaye ma-·
liyeti "sermaye fonlarının yatırımını ilgilendiren önerilerde aranılan minimum
verimlilik ya da sermaye harcamaları için bir kesim noktası" olarak tanım
lanırken; sermaye sağlama olanaklarının sınırlı olduğu durumlarda firmanın yapacağı yatırımlardan bekleyeceği verimlilik, bir "hedef verimlilik ya
da bir finansal standart" olarak kabul edilir (88).

3.3.1. İşletme Büyüklüğünün Sermaye Maliyeti Unsurlan
Üzerindeki Etkisi
Genellikle büyük ölçekli işletmeler için geliştirilmiş olan sermaye maliyeti kuramı küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulandığında birtakım özel
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çeşitli sermaye türlerinin maliyetlerini hesaplayabilmek için çoğunlukla piyasa verileri kullanılmaktadır. Oysa, çok az
sayıda kişi ya da grubun elinde bulunan veya taşınır değerleri sermaye piyasasında genellikle işlem görmeyen KOBl'lerin piyasadaki işleyiş verHerini derleyebilmek oldukça güç bir iştir (89). Yine, finansman kuramcıları
nın tipik varsayımlarından biri olan, her tür taşınır değeri sınırsız ölçüde ihraç edebilme olanağı KOBİ'ler için hemen hemen hiç bulunmamaktadır.
Bazı yazarlar, bunu "sermaye piyasasına sınırlı çıkış olanağı" adıyla da
anmaktadırlar (90). Sermaye piyasasına çıkış olanağının sınırlanması ise,
KOBİ'lerin Bİ'lere göre daha yavaş büyümesine neden olmaktadır (91 ). Öte
yandan KOBİ'lerin sınırlı 'finansal deneyime· sahip bulunmaları, sermaye
yoğun teknolojiden çok işgücü yoğun teknolojiye yönelmeleri ve varlık (aktif) yapılarının bu çerçevede belirlenmesi ile işlevleri gereği genellikle sı(86) Robert W. JOHNSON, Financial Management, Allyn and Bacon ine., Boston, 1975,
s. 243.
.
(87) Osman TEKOK. Finansal Yönetim, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F . , Yayın No. 32, Ankara, 1985,
s. 69.
(88) Ezra SOLOMON, The Theory of Financial Management, Columbia University Press,
1967, s. 27.
(89) Eugene F. BRIGHAM, ''The Cost of Capital to the Small Firm' ', The Flnancing of Small
Buslness, Der.: lrving PFEFFER, The Trustess of Columbia University, New York, 1967,
s. 97.
(90) PRATHER, a.g.k., s. 545; PETTIT/McCONNELL, a.g.m., s: 134.
(91) BRIGHAM, a.g .m., s. 98.
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nırlı bir coğrafi bölgeye bağlı kalmaları sermaye yapılarının ve sermaye maliyetlerinin diğer belirleyici unsurları arasında sayılmaktadır (92).
Büyük sermayenin daha ucuza maledilmesi ve firmaların büyümesiyle gelir istikrarının artması, ölçeğe göre verim artışını ya da bir başka deyişle azalan maliyetleri simgelemektedir. Bİ'leri KOBİ'lere göre, daha düşük sermaye maliyetleriyle çalışmaya iten ve onlara önemli gelir istikrarı
- sağlayan belli başlı unsurlar şunlardır (93):
(i) Müşteri yelpazesinin genişlemesine paralel olarak artan ve istikrar
kazanan bir satış düzeyi',
(ii) Mal ve hizmette yatay ve dikey çeşitlendirme olanakları,
(iii) Geçici ya da sürekli bir monopol ya da monopson gücün elde
edilmesi,
(iv) Bi'lerde başarısızlık olasılığının KOBİ'lere göre daha düşÜk düzeyde
bulunması.

3.3.1.1. İşletme Büyüklüğünün Borcun Maliyeti Üzerindeki Etkisi
Birçok firma için borç-kapasite kararı, karlılığın sınırları ve borç ödeyebilme gücü üzerindeki potansiyel etkileri bakımından kritik bir önem taşımaktadır (94). Firmalar ne kadar büyük ve finansal açıdan ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, bu karar büyük dikkat ve titizlik istemektedir.
· Dış kaynak kullanımıyla ilgili kararın alınması tek başına yeterli değildir. Bu kaynağın geriye ödenmesiyle ilgili sorunlar (vade, faiz ve ana para
geri ödemeleri, borcun maliyeti, güvence vb.) hem krediyi açan hem de
krediyi kullananlar bakımından büyük önem taşımaktadır (95). Aslında dış
kaynağın bulunması ve geriye ödenmesinin kredi verene maliyeti göreli olarak işletme büyüklüğünden bağımsız sayılmaktadır (96). Burada, geniş anlamda sabit bir maliyet ya da sabit bir yük söz konusudur. Eğer bu maliyet
büyük bir borcun üzerinde yaygın içimde bulunuyorsa, onun faiz oranı üzerinde çok az bir etkisi olacaktır. Ancak sabit nitelikteki bu giderler, göreli
olarak küçük bir borçlanmayla ortaya çakmışsa, bunun işletmenin varlık
yapısına büyük bir yük getireceği de açıktır.
Borçla finansman yolunu benimseyen KOBİ'lerin Bİ'lere göre daha yüksek bir maliyete katlandıkları, aşağıda belirtilen noktalardan anlaşılabilir (97):
(i) KOBİ'ler, aynı finansal yapıya sahip Bİ'lere göre daha risklidirler.
B1;.1 neden· ıe, borçlanma yoluyla finansmana dayanan gelir oranı KOBİ'ler
için daha yüksek olma eğilimindedir.
(92) PETTIT/McCONNELL, a.g.m .. s. 134-135.
(93) Stephen H.ARCHER, "Financial Aspects of Small Business", Journal of Contemporary Buslness, Vol. 5, No. 2, University of Washington, Spring 1976, s. 54.
(94) Gordon DONALDSON, "New Framework for Corporate Debt Policy", Harvard Buslness Revlew, March - April 1962, s. 117.
(95) Ayrıntılar için bkz.: SBA, "The ABC's of Borrowing", Management Aids, U.S. SBA Management Assistance Support Services, No. 1001, 1983.
(96) BRIGHAM, a.g.m., s. 107.
(97) BRIGHAM/SMITH, a.g.m., s. 77; BRIGHAM, a.g.m., s. 107-108
PRATHER, a.g.k., s. 562-565.
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(ii) KOBİ'lerin borçlanma olanağı Bİ'lere göre daha azdır. Herhangi bir
kredi işleminde katlanılan sabit giderlerin yüksekliği, KOBİ'lerin bu türde
giderleri karşılayabilmeleri için, kaynaklarından daha fazla özveride bulunmasını gerekli kılmaktadır.
(iii) KOBİ'ler genellikle finansal kaldıraç derecelerinin yüksekliği ile tanınırlar. Bu durum, onların finansman ya da ödeme riskini artıran bir etmendir.
(iv) .Mümkün olan en az maliyetli fonları sağlayabilme konusunqa KOBİ 'ler Bİ'lere göre daha şanslı sayılmazlar.
Bir firmanın optimal sermaye yapısı, zaman içinde değişiklik gösterebilmektedir. Söz-gelimi, uzun dönemde yüksek faiz oranlarına doğru bir
gelişme firmanın riskini ve sermaye maliyetini artırabilirken, yatırım düzeyini azaltmakta ve optimal kal~ıraç yapısını getirdiği sabit yükün etkisiyle
rahatça bozabilmektedir (98). Ote yandan teminatlı kredilerdeki faiz oranı,
teminatsız kredilere göre bir ölçüde yüksek sayılabilir (99). Bu fark, alacaklar ve mal hesabına dayanan teminatlı borçlanma işleminin maliyet giderlerindeki yükselmeye etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle, sözkonusu durum, güvenceye dayanarak kredi alan firmaların genellikle herhangi bir güvencesi bulunmayan borçlulara göre daha riskli olduğunu kanıtlar niteliktedir (100). Aslında güvencenin alınması ödeme riskinin önüne
geçilmesi için çoğunlukla kullanılan bir yoldur (101 ). Ancak firmanın borç/öz
sermaye oranını artırması, aynı zamanda iflas olasılığının da yükselmesine neden olarak, saf öz kaynak güvencesini değersiz kılabilmektedir (102).
Çünkü, içinde tahvil türlerinin de bulunduğu güvenceli portföyler, her zaman için pozitif bir verim sağlayarak firmanın kalan varlıkları üzerinde öncelikli bir istem hakkına sahipken; saf öz kaynağı temsil eden güvenceler,
iflas durumunda kredi verenlere ek finansal avantajlar sağlayamamaktadır (103).
·
Diğer bir finansman türü olan Leasing (kiralama), aktif varlıkların belirli_zaman dilimleri için belirli dönemsel ödemeler karşılığında elde edilmesidir (104). Leasing, borçlanmaya karşı oldukça sık kullanılan bir finansman seçeneği olarak bilinmesine rağmen, bu anlaşma borçla finansmanın bir kaynağı olarak da düşünülebilir. Son yıllarda, "uzun vadeli borçlanmaya karşı kiralama" (Leasing versus borrowing) anlamında bir gelişme
gösteren leasingin, yönetim refinansmanı ve riskinden dolayı işletme varlıklarına yüklediği giderler oldukça yüksektir (105). Büyük ve küçük firmaFINDLAY 111/WILLIAMS, a.g.k., s. 2000.
Geçmiş yıllarda yapılmış araştırma sonuÇtarı için bkz.: BRIGHAM, a.g.m., s. 108.
BRIGHAM/ SMITH, a.g.m., s. 78.
Franklin ALLEN, "The Prevention of Default", The Journal of Finance, Vol. XXXVI,
No. 2, May 1981, s. 271.
(102) Martin F. HELLWIG, "Bankruptcy, Limited Liability, and the Modigliani - Miller Theorem", The American Economic Review, Vol. 71, No. 1, March 1981, s. 156.
(103) A.g.m., s. 155.
(104) BRIGHAM/SMITH, a.g.m., s. 78.
(105) YÜKSEL, a.g.k .. s. 183; Ayrıca, bkz.: Selahattin TUNCER, Türkiye'de Sermaye Piyasası (Teori-Uygulama), İstanbul Matbaası, İstanbul, 1985, s. 315.
( 99)
( 99)
(100)
(101)
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lar arasında %20'1ere kadar varan maliyet farkı, doğal olarak, daha çok
KOBİ'lere ek finansal yükler getirmektedir (106).
Yüksek faiz oranları ve dış kaynakların sınırlı olması nedeniyle, özellikle son on yılda sermayelerini artırma konusunda baskı altına giren KOBİ'ler açısından kiralama, öz sermaye finansmanından daha riskli olması
na karşılık, borçlanma yoluyla finansman türlerine göre az risk taşınmaktadır (107).
.
Özetlenecek olursa, KOBİ'lere göre daha yüksek bir borçlanma maliyetine katlandıkları görülmektedir. Ancak, bu maliyet farkının yalnızca iş
letme büyüklüğünden kaynaklandığı bütünüyle açıklığa kavuşmuş değil
dir. Büyüklük temel alındığında, işletme riskinin ve vergi etkisinin bu farklı
lıkta önemli bir rol oynadığı belirtilebilirse de, KOBİ'lerin Bİ'lere göre kaldı
raçtan daha fazla yararlanmaları dış kaynak maliyetinin artmasına neden
olmaktadır (108). Ote yandan, sektöre! farklılıklar kurumsal kredilerin
sağ
lanmasında ve kredi maliyetlerinde etkili olurken, bunun zararı
daha çok
riskli işkollarında çalışan KOBİ'lere dokunmaktadır (109). Bu açıdan, borçlanma maliyeti (C 0 ), işletme büyüklüğüne (S) göre azalan bir fonksiyon olarak tanımlanabilir (11 O).
·
3.3.1.2.İşletme Büyüklüğünün Öz Sermaye Maliyeti Üzerinde ki

Etkisi

Optimal sermaye yapısına sahip olan bir işletmede, kullanılabilir finansman yöntemlerinin her birinin marjinal gerçek maliyeti aynıdır (111 ). Eğer
yapılan analizler yalnızca borç ve öz sermayeye yönelikse, optimal
sermaye yapısına ulaşana kadar, borcun gerçek maliyeti (ki + örtülü maliyet gideri) öz sermayenin maliyetine göre daha azdır. Bu nedenle, optimal sermaye yapısına erişinceye dek, işletme borçla finanse edilmelidir. Anılan
optimalliğe erişildikten sonra, borcun maliyeti öz sermayenin
gerçek maliyetini aşacağı için, artık öz sermaye ile finansman yöntemi tercih edilir.
Risk ve karlılığa göre belirleen firma değerini etkileyen politik kararlardan biri de firma büyüklüğüne ilişkindir (112). Bununla birlikte, firma iriliğinin özsermaye maliyeti üzerindeki etkisi ile ilgili bir kural koymak
kolay
değildir. Piyasa verilerinin eksik olduğu ve özellikle birkaç kişi ya da
grubun elinde bulundurduğu bir firmada öz sermaye maliY.etini hesaplamak,
borcun maliyetini hesaplamaktan daha güçtür (113). Oz sermaye sağla(106) Oswald D. BOWLIN, "Kiralama Yoluyla Fina11~maD = Küçük İşletmelerin Finansmanında Çekici Bir Yöntem", Çev.: A.Osman GURBUZ, Yeni iş Dünyası, S. 61,
Kasım
1984, s. 45.
(107) A.g.m., s. 48.
(108) BRIGHAM, a.g.m., s. 109; BRIGHAM/SMITH, a.g.m ., s. 79.
(109) Sam P.S.HO, Small-Scale Enterprlse s in Korea and Taiwan, 2.B., World
Bank Staff
Working Paper, No. 384, June 1984, s. 76.
(110) BRIGHAM/SMIT~, · a.g..r:n., s., 79.
(111) Doğan BAYAR, "işletmelerde Optimal Sermaye Yapısına ilişkin Karar Verme",
ESADER, C.Vlll, S. 2, Haziran 1972, s. 2.
(112) WESTON/BRIGHAM, a.g.k., s. 17.
(113) ARCHER, a.g.m., s. 60.
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yanlara yapılan ödemeler, banka ve şirket tahvillerinde görüldüğü gibi getirisi sözleşme ile belirli bir borçlanma olmadığı için, öz sermaye verimine
ilişkin ex ante tahminler, borçlanmaya göre daha fazla öznellik taşımaktadır (114).
·

a) İşletme Büyüklüğü ve Yatmmdan Beklenen Verim Oram
İşletme büyüklüğü ile borçlanma maliyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koyacak sağlıklı verilerin bulunmasına karşılık; öz sermaye maliyeti ile işlet
me büyüklüğü arasındaki ilişkiyi tam anlamıyla açıklayacak verilerin sağ
lanamam~sı, bu konu üzerinde özellikle yoğunlaşmayı gerektirmektedir.
KOBl'ler için gerekli olası finansal kaynak farklılıklarını belirlemek ve
bunun fiyatlar ve yatırım verimi üzerindeki olası etkisini görebilmek üzere
basit bir pay senedi değerleme modeli konuyu açıklamada yararlı olacaktır (115). Burada bir pay senedinin fiyatı, gelecekte dağıtılacak kar payınrn
iskontdlanmış değeri ile belirlenmektedir. Eğer kar payının· g oranında büyüyeceği bekleniyorsa, pay senedi fiyatı,

Pt.

=

ot

.. : ........... (1)

kt - gt
olacaktır.

Bura~fa.

Pt = t yılının başında pay başına fiyatı,
Ot = t yılının sonunda pay başına ödenen kar payını,
gi = t yılının başında, pay başına dağıtılacak kar payında
beklenenlenen gelecekteki büyüme oranını [söz gelimi,
Ot+;=(1 +gt) O,]
ı<.. = gelecekte bekleen kar paylarını iskontolamak için kullanılan
faiz oranını (ki burada. k1, kar payı akışıyla ilişkilendirilen
paranın zaman değeri ve riske bağımlı olarak . belirlen
mektedir)
göstermektedir. ·
Pay senedi piyasa verimi ya da başka deyişle yatırım verimi olarak bi(106) Oswald D. BOWLIN, "Kiralama Yoluyla Finansman = Küçük İşletmelerin Finansmanmda Çekici Bir Yöntem", Çev.: A.Osman GÜRBÜZ, Yeni İş Dünyası, S, 61, Kasım
1984, s. 45.
(107) A.g.m ., s. 48.
(108) BRIGHAM, a.g.m., s. 109; BRIGHAM/SMITH, a.g.m., s. 79.
· (109) Sam P.S.HO, Small-Scale Enterprises in Korea and Taiwan, 2.B., World Bank Staff
Working Paper, No. 384, June 1984, s. 76.
(110) BRIGHAM/SMITH, a.g.m., s. 79.
(111) Doğan BAYAR, "İşletmelerde Optimal Sermaye Yapısına İlişkin Karar Verme", ESADER, C.Vlll, S. 2, Haziran 1972, s. 2.
(112) WESTON/BRIGHAM, a.g.k., s.•17.
(113) ARCHER, ~.g . m., s. 60.
(114) BRIGHAM/SMITH, a.g.m., s. 79; BRIGHAM, a.g.m., s. 110.
(115) Hans R. STOLL, "Small Frims' Access to Public Equity Financing", Small Business
Finance (Part A), a.g.k. içinde, s. 205.
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linen r, sermaye kazancı ile dağıtılan kar payı toplamının başlangıçtaki pay
senedi fiyatına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
pt+1 - pt + ot

_ _ _ _ ............. (2)
pt

Burada lPt+ 1 - Pt] sermaye kazancı olarak tanımlanır.
değerleme formülünü açacak olursak

(1) no'lu

ot+ 1..

<kı - g.)

·-----o.

K.+1 - gt+.1

no'lu formülü elde etmiş oluruz.
Eğer iskonto oranı (k) ve beklenen büyüme oranı (g), t ve t + 1 zaman
noktaları arasında değişmeden kalırlarsa, bu takdirde pay senedi verim oranı piyasa tarafından dağıtılan kar paylarını iskontolamada kullanılan faiz
oranına eşitlenecektir. Böylece,
rt+ 1 = kı = kı+ 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (4)
olur.
Şimdi bir büyük ve bir küçük ölçekl.i firmanın aynı güncel (cari) kar payını (Ot) dağıttığını ve kar payında aynı beklenen büyümeyi (gt) gerçekleş
tirdiğini düşünelim.

Buna ek olarak, söz konusu şirketlerin aynı iş kolunda, aynı aşamada
-ve ölçülmesi çok zor da olsa- aynı risk düzeyinde bulunkduğunu varsayalım. Böylece piyasa, prensipte iki ayrı pay senedine aynı iskonto oranı olan
kt'yi ':Jygulamak zorunda kalacaktır. Yine, daha büyük bir kı'ye sahip olan
KOBI, burada avantajını kaybedecektir.• Bu, (1) no'lu denkleme göre, küçük ölçekli firmanın kendi pay senedini o anki dağıtılan kar payı ile karşı
laştırıldığında daha düşük bir fiyattan satacağı anlam}na gelir. Gerçi dağı-:
tılan kar paylarının sağlanan karla yakın bir ilişk~i olmasına rağmen, fiyaUkazanç oranı daha düşük bir düzeyde belirlenecektir. Küçük ölçekli firma için
geçerli olan piyasa verim oranı (rt+ 1), (4) no'lu denklemle ortaya konan varsayım gereği büyük ölçekli firma için daha yüksektir. Daha yüksek bir pay
senedi piyasa verimi, yatırımcıların ya KOBI pay senedi fiyatlarını baskı altına alan yetersiz sermaye sorunu nedeniyle Bİ'lere göre ayırım yapması
ya da büyük ölçekli firmalara göre küçük ölçekli firmalara yatırım yapmanın getirdiği ek reel giderleri (söz gelimi, yüksek işlem-muamele giderleri
gibi) dengelemek üzere daha yüksek bir verim istemesi anlamına gelir (116).
Yatırım verimiyle ilgili olarak işletme büyüklüğünden kaynaklanan diğer bir fark, KOBİ'lerin gelecekte beklenen kar ve kar payındaki büyümenin Bİ'lere göre daha düşük bir oranda tahmin edilmesiyle ortaya çık~r.
Bu g'nin çok düşük bir oranda gerçekleşmesi anlamına gelirken, KOBl'lerde (dağıtılan kar payı ya da kara göre) fiyatın daha da düşmesi sonucunu doğurur. Zamanla, daha yüksek kar ve kar paylarının elde edilmesiyle,
(116) A.g.m., s. 112.
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KOBİ'de pay senedi fiyatları, önceden beklenenin aksine hızla artmaya baş
lar. Böylece, küçük ölçekli bir firmanın gerçekleşen (ex-post) piyasa verimi, büyük ölçekli bir firmanın pay senedi payasa verimini aşmış olur. Bu
noktayı belirtmek üzere, (3) no'lu denkleme bakarak, büyük ve küçük ölçekli firmaların zaman noktaları arasında değişmeden kalan
= t<ı +1 aynı iskonto oranına (kt) sahip bulunduğunu ve piyasanın her iki blçekteki firmaların kar ve kar paylarında "O" büyümeyi (gt = gt+ 1 = O) gerçekleşti
receklerini beklediğini varsayalım. Son olarak, piyasanın küçük ölçekli firma hakkında yanlış tahminde bulunduğunu; aslında,g'nün küçük ölçekli
. firmanın yıl içinde ulaştığı gerçek büyümeyi gösterdiğini ve ot+ 1 = ot
(1 + g) düzeyinde büyüdüğünü varsayalım. Bu basitleştirmeler, büyük ölçekli bir firmayı rt+ 1 = t<ı düzeyinde, küçük ölçekli bir firmayı ise rt+ 1
kt + g düzeyinde ree~ verim oranına ulaştırmaktadır. Başka bir deyişle,
eğer piyasa hala KOBl'niiı gelecekteki kar ve kar paylarını aslından daha
· düşük bir düzeyde tahmin etmeyi sürdürürse, kar ve kar paylarının yüksek
ôranlarda gerçekleşmesi, bunun daha yüksek bir pay senedi piyasa verimine yan~ımas!na yol açacaktır (117).
KOBl'ler Bl'lere göre daha riskli olduklarından, mevcut ve potansiyel
ortaklarına, daha yüksek verim oranların~ ulaşacaklarına ilişkin söz verme eğilimi içindedirler (118). Çünkü KOBl'lerin elde edeceği kar, onların
sermaye kararlılığına (istikrarına) ve büyümesine katkıda bulunacak en
önemli unsurdur.
İşletme büyüklüğü ve öz sermaye maliyeti arasındaki ilişkiyi araştıran
MM, elektrik ve elektrik araçları sanayiinde yapmış oldukları bir çalışma
da, firma büyüklüğünün piyasa değerlerjnin ya da öz sermaye maliyetinin
belirlenmesinde ihmal edilebilir bir rol oynadığı sonucuna varmıştır (119).
Ancak, çok küçük işletmelerin de kapsandığı bu çalışmada, firma büyüklüğü oranında öz sermaye maliyetinin az da olsa inme eğiliminde olduğu
ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, taşınır değer listesinde adı bulunan firmanın, yalnızca "öz sermayesini pazarlama şansı" nedeniyle bile olsa, listede adı bulunmayan firmalara göre maliyetlere avantajlı bulunacağı açık
tır (120).
· Başka bir çalışmada, Arçher ve Faerber adlı araştırmacılar, 1960-1962
yılları ~rasında pay senedi ihraç eden 238 imalat işletmesini iki ayrı aktif
büyüklüğü sınıflaması içinde incelemişler; ancak, yatırımdan beklenen verim oranı ve fiyat/kazanç oranı gibi finansal ölçüleri hesaplamalarına karşılık, firma büyüklüğünün dışardan sağlanan öz sermaye maliyeti üzerinde önemli bir etkisi olduğu varsayımını destekleyen hiçbir şey bulamamış-

<'1

=

(117) Büyüyen işletmelerde pay senetlerinin maliyetleri konusunda çeşitli modeller için; bkz.:
Meral TECER, işletmelerde Sermaye Maliyeti, TODAIE, Yayın No. 188, Sevinç Matbaası, Ankara, 1980, s. 68-78;
ROBICHEK/MYERS, a.g.k., s. 60-62.
(118) STOLL, a.g.m., s. 208; Pearson HUNT, Charles M.WILLIAMS, Gordon DONALDSON,
Baslc Business Flnance, 4. B., Richard lrwın ine., Homewood, lllinois, 1977, s. 525.
(119) BRIGHAM/SMITH, a.g.m., s. 80.
(120) BRIGHAM, a.g.m., s. 111.
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lardır

(121 ).
Bu konuda yapılan diğer bir çalışmada Banz, 1931-1975 döneminde
en küçük 50 NYSE (New York Stock Exchange) firması ile en büyük 50
firmayı iki ayrı portföyde ele alarak, birbirleriyle karşılaştırma yoluna gitmiştir (122). Sonuçta en küçük firmaların oluşturduğu portföyün, en büyük
firmaların oluşturduğu portföye göre (1946-1960 dönemi bir istisna olarak
kabul edilirse) aylık %1,01 oranında daha fazla verim sağladığı ortaya çık
mıştır. Bu sonuç, NYSE'ye kayıtlı çok küçük ölçekteki firmalar için geçerli
iken; orta ölçekli firmaların sağladığı verimin, büyük ölçekli firmaların verimine yaklaştığı gözlenmiştir.
'
Beklenen verim ile firma büyüklüğü arasında günümüze değin yapıl
mış bulunan araştırmaları, aşağıda verilen hipotetik bir şekil yardımıyla özetlemek olanaklıdır:

c
TALEP
EDİLEN

40

GELİR

OF.ANI

30

c·ı.>
20
1

10

1 .

s

'--------1...-~~~"----~~------,~3~F-İRMA---,rBJY~W®

Sı

S2

(TOPLAM At:T İFLER) .

ŞEKİL 2': Veri risk sınıfında, firma büyüklüğünün bir fonksiyonu olarak öz
sermaye finansmanından talep edilen hipotetik gelir oranı.
Kaynak : BRIGHAM I SMITH, a.g.m., s. 82.
2 no'lu şekil, firma büyüklüğü ile yatırımcıların istediği gelir oranı~ı belirli
bir zan:ıan dilimi içinde ilişkilendirdiği için, durağan bir görünüme sahiptir
(123). ilk aşamada, firmayı ele geçirmeyi ve onun tek söz sahibi olmayı
amaçlayan yatırımcıların 8 1 tutarında TL'ye sahip olduğu varsayılmakta
dır. Bunlar, başlangıçta başkaları hesabına çalışmaktan kaçınmak~çin, göreli olarak düşük bir oranla.(söz gelimi O/o 15 ile) yalnızca 8 TL'ye kadar
1
yatırım yapmayı tercih edebileceklerdir. Ancak, bu noktadan sonr~, yatı
rımcının girişeceği yatırımlarda üstleneceği riskler artacağı için, yatırımcı
(121) Ayrıntılı bilgi için, bkz.: Stepten H. ARCHER. Le Roy G. FAERBER, "Firm Size and
the Cost of Externally Secured Equity Capital" , The Journal of Finance, Vol. XXI,
March 1966, s. 78.
(122) Bkz.: Rolf BANZ, "The Relation Be.tween Return and Market Value of Common Stocks",
Journal of Financial Economics, Vol. 9, March 1981.
(123) BRIGHAM/SMITH, a.g.m., s. 82.
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doğal olarak isteyeceği gelir oranını da artırmak zorunda kalacaktır. S2 'de
ise, girişimcinin sermayesi tükendiğinden, bundan sonraki büyümeyi finanse etmek üzere, dışarıdan yeni ortaklar edinmek suretiyle öz s~rmaye sağ
lamak zorunlu hale gelecektir. Bu sermaye gereksinimini karşılayanlar, firma riskinin artışı ve kendilerinin henüz azınlıkta kalmaları nedeniyle, daha
yüksek bir oranda (%30) gelir talep edeceklerdir. Ancak işletmeye dışar

dan öz kaynak sağlandığı için, azınlıktaki yatırımcıların durumu güçlenecek ve buna paralel olarak, yatırımdan talep edilen gelir oranı da. giderek
azalacaktır (124). Son olarak, 5 3 noktasında halka açık şirketlerin faaliyette
bulundukları düşünülürse, talep edilen gelir oranı giderek sabit bir değere
yaklaşacak ve bu durum büyük firmaların durumlarıyla paralellik kazanacaktır.

b) Pay Senedi

Çıkarma

Giderleri

kaynaktan sağlanan .öz sermayenin gerçek maliyeti, pay senetleri
giderleri ile yatırımdan talep edilen gelir oranına dayanmakta ve
aşağıdaki formülle ifade edilmektedir (125):
Dış

çıkarma

k

ke =

(1-F)

Burada k0 dışarıdan yeni pay senetleri ile sağlanan öz sermayenin
maliyetini; k yatırımcıların talep ettiği gelir oranını; F ise, yeni öz sermaye
çıkarma giderlerini göstermektedir. k firma büyüklüğüne bağlı olarak değişmeyebilirse de; eğer F, firmanın büyümesine paralel olarak azalırsa, k0
de buna bağlı olarak düşme eğilimi içine girecektir.
Eldeki kanıtlar, firma büyüdükçe çtkarma giderlerinin ~açık bir şekilde
düştüğünü göstermektedi r (126). Archer ve Faerber'in bulgularına göre,
pay senetlerinin halka satışı dolaytafyla katlanılan çıkarma giderleri hem
firma büyüklüğü, hem de pay senedi emisyonun hacmi ile yakın bir ilişki
içindedir (127). Aşağıdakişekil, bu ilişkiyi çok açık biçimde göstermektedir:
(124)
(125)
(126)
(127)

BRIGHAM/SMITH~

q.m., s.

BRIGHAM, a.g.m.• $. 112.
WESTONIBRIGHAM, a.g.k.,
ARCHER, a.g.m., s. 60.

83.

s. 471
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PAY SENEDİ

ÇIKARMA
OİIERLfi.lRİ
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TOPLAM VARLIKLAR
( Milyon TL.)

ŞEKİL 3 : Çıkarma giderleri ve firma büyüklüğü.
Kaynak : ARCHER, a.g.m., s.60.

Burada, taşınır değeri çıkaran kuruluşun katlandığı giderlere underwriting giderleri de dahildir. Öte yandan, SEC (Securities Exchange Commission)'in verileri üzerinde yapılan çalışmalara göre, adi pay senetleri çı
karma giderlerinin ayrıcalıklı pay senetlerine göre daha yüksek olduğu sap- 1
tanmıştır (128). Tahvillerin çıkarma giderleri ise, pay senetlerine göre da~
ha azdır. Genellikle tahviller, pay senetlerine göre az sayıda yatırımcı tarafından talep edilmekte ve bloklar halinde ~atın alınmaktadır. Oysa, dağıtım
sorunları nedeniyle pay senetlerinin pazarlama giderleri daha yüksektir.
Yine, tanınmayan firmaların yapmış olduğu kaçük tutarlı taşınır değer ihraçları, tanınmış geniş tabanlı firmaların büyük çaplı ihraçlarına göre daha_
masraflı olma eğilimindedir (129). Küçük ölçekli firmalarda çıkarılacak taşınır değerlere fiyat biçilmesinde underwriter açısından daha büyük bir belirsizlik -ve bunun neden olduğu bir risk- bulunmaktadır (130). Yine de, öz
sermayeyi artırma konusunda bilgi ve veri sağlanmasında güçlük çekildiği
için, bu durumu her zaman kanıtlamak kolay olmamaktadır.

c) Yatmmcllarm Ödediği Vergi Oranlan
nan

Sermaye kazançları lehine farklı vergi oranlarının uygulanması, alıko
maliyetinin genellikle dışarıdan sağlanan öz kaynak verim ora-

karların

(128) WESTON/BRIGHAM, a.g.k., s. 471.
(129) A.g.k., s. 472; ARCHER, a.g.m., s. 61.
(130) STOLL, a.g.m., s. 218.
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nına göre düşük kalmasına neden olur (131). Geniş tabanlı şirketler •ıe birkaç kişinin elinde bulunan şirketlerin, vergi oranlarından farklı ölçüde etkileneceği açıktır. KOBİ'ler göreli olarak yüksek gelirli kişilerin elindeyken,
bu kişilerin kAr payı ya da ücret/aylık adı altında işletmeden para çekmeleri durumunda, yüksek oranlı gelir vergisiyle karşılaşmalançok doğaldır. Bu
nedenle, söz konusu durumdaki kişiler, işletmeden para çekip onun vergisini ödedikten sonra yüksek gelir oranları üzerinden yatırıma yönelmekten
·
çok, kArlı işletmede alıkoymayı tercih ederler.
vergi oranuygulanacak
gelirlerine
firmaların
ö'lçekli
Göreli olarak küçük
durumungirişmesi
yatırımlara
yeni
özelikle
KOBİ'lerin
indirilmesi,
larının
da daha da belirginleşen yüksek risk derecesini azaltmada önemli bir rol
· oynamaktadır (132). Buradaki risk, vergi sisteminden bağımsız bir şekilde,
yetkin olmayan piyasa koşullarının bir ürünü olarak belirmektedir.
Pay senedi çıkarma giderleri ile vergi oranlarındaki farkların birlikte
etkileri aşağıdaki şekilde özetlenme~tedir:

ÖZ SERMAYE
UNSURl.ARININ
VEROİIEN
SONRAKİ
MAL İl E:l' LE Rİ
(~)

~
1 '

1 '

'

.__~~_._~~~~~~~~~~~--&
Fİ RMı\ BOY UK LO ölJ

( 'I'OP Lı\ M ı\ r.r Ü'f,P.R)

C = Sermaye Maliyeti
CE = Öz sermaye Maliyeti
CR = Otofinansman Maliyeti
= Vergi etkisi ile sermaye maliyeti.
ŞEKİL 4 = Veri risk sınıfında, firma büyüklüğünün bir fonksiyonu olarak öz sermaye unsurlarının hipotetik maliyeti.
Kaynak = BRIGHAM/SMITH, a.g.m., s. 85.
Herhangi bir KOBİ'de eldeki yatırılabilir finansal kaynak S2 noktası ile
sınırlı olduğu için, buraya kadar, verginin olumlu etkisiyle otofinansman maliyeti göreli olarak düşük bir düzeyde belirlenmiştir (133). S2 noktasından
(131) BRIGHAM, a.g.m., & 116.
(132) McCALEB, a.g.m., s. 255; CHECKLEY, a.g.k,, s. 181, 182.
(133) BRIGHAM/SMITH, a.g.m., s. 85.

365

hemen sonra, pay senetleri çıkarma giderleri, öz sermaye maliyet eğrisini

yukarıya doğru kaydırmıştır. Ancak işletme iriliğiyle birlikte G ile CE eğrisi
arasındaki farkın giderek daraldığı görülmektedir (134). Buna göre, çıkar

ma giderlerinin öz sermaye maliyeti üzerindeki etkisinin, KOBİ'lerde daha
büyük olumsuzluk yarattığı söylenebilir.

3.3.2. İşletme Büyüklüğünün Sermaye Yapısı Üzerin~eki .Etkisi
3.3.2.1 Toplam Sermaye Üzerindeki Etki
İşletme büyüklüğünün sermaye unsurlarının maliyetine etkide bulunsermaye yapısı aracılığıyla toplam sermaye maliyetini
de etkilemesi olanaklıdır (135). Bu açıdan çeşitli araştırmalar, sermaye yapısının firma büyüklüğü ile sistematik biçimde değişiklik gösterdiğini ortaya koymuştur. GeneÜikle imalat sektöründe.beliren bu eğilime göre Kİ'ler
kaynaklarının % 50'sini borçlanmayla sağlarken; Bİ'lerde borçlanma gücü artmış olmasına karşılık, borçtan yararlanma oranı% 30'1ara kadar düşebilmektedir (136). Firma büyüklüğü arttıkça, uzun süreli borçtan yararlanma oranı da artmaktadır. Ancak bu oran, hiçbir zaman kısa süreli borç- ·
ta~i hızlı azalmaya ayak uyduramamakta ve sonuçta Bİ'lerKOBİ'lere göre
borçlanmadan daha az yararlanmaktadırlar.
Kısa süreli borçlar ya da ticari kredi, KOBİ'lerin stok ve diğer işletme
sermaY.esi gereksinimlerinin finansmanında güvenli bir yol olarak bilinmektedir. Ozellikle kısa süreli banka kredilerinde herhangi bir teminatın alın
maması; bunun yer~ne, ilke olarak kişisel bir garantinin ya da tek başına
bir imzanın yeterli olabilmesi, hem bu tür borçlanmanın maliyetini düşür
mekte, hem de firmanın daha yüksek bir kredi itibarı derecesine ulaşması
na olanak sağlamaktadır (137). KOBİ'lerin uzun süreli fon kaynaklarına ve
bunlar arasında, hazır dış kaynak öz sermayesine kolaylıkla yönelememesi, araştırmalar sonucunda ortaya çıkan diğer önemli bir bulgudur.
masının yanı sıra,

3.3.2.2. Faiz Yükü

Taşıyan

Üzerindeki Etki

Sermaye (lnterest Bearing Capital)

Hangi sanayi kolunda olursa olsun, KOBİ'lerin serbe.st krediden yararlanma olanağı Bİ'lere göre daha sınırlıdır (138). Bunda en önemli etmen,
işletme büyüklüğü, çalışma gücü ve rekabet koşullarından kaynaklanan iş
letme riskidir. İşletme riskinin büyük oluşunun yanı sıra varlıkların piyasa
değerinin düşük oluşu da, dış kaynak edinimini sınırlayan ve öz kaynak
temelini genişleten önemli nedenler arasında sayılırlar (139). KOBİ'lerde
(134) A.g.m., s. 86.
(135) BAIGHAM, a.g.m., s. 117.
.
(136) A.g.m., s. 117; Ali CEYLAN, "Küçük işletmelerin Finansal Sorunları", Finansal Yönetim ve Yatırım Planlaması, Y. 3, S. 12, Aralık 1981, s. 331.
(137) RUBIN/GOLDBERG, a.g.k., s. 73.
(138) BRIGHAM, a.g.m., s. 119.
(139) STOLL, a.g.m., s. 193; WESTON/BRIGHAM, a.g.k., s. 958.
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finansal risk temelinin genişlemesi ise, sermaye yapısının borç lehine bozulması, faiz oranlarının yüksekliği ve bu unsurların neden olduğu güvence gereksiniminin artışı ile yakından ilişkilidir (140).
Bu ilişkiyi açıklamak için, öncelikle risklerin başlangıçtaki (borç kullanmadan önceki) boyutlarını ve bunun riski yansıtan faiz oranı politikasın

daki etkilerini ele almak gerekmektedir (141). KOBİ'lerde uygulanacak faiz oranı politikasını belirlemek üzere kurulacak eşitlikte, "p"nin kullanı
lan/kullanılacak borçların ana para ve faizlerinde ödenemeyeceği· tahmin
edilen oranı; "r"nin ise, birim ana para başına faiz ödemesini gösterdiğini
varsayalım. Böylece, kullanılan borcun ana para tutarı başına geriye ödenecek ana para ve faiz toplamı, (1-p) (1 + r) olmaktadır. Benzer şekilde, "i"
artırılan kaynaklara yapılan faiz ödemesini, "a" ise borcun bulunması ve
yönlendirilmesiyle ilgili yönetim giderlerinin kullanılan toplam borç tutarı
na oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. Böylece borç kaynaklarının sunulması ile ilgili eşitlik aşağıdaki şekilde belirlenmektedir:
(1-p) (1 + r)

(1 + i) + a
(i + a + p)/(1-p) .......................... .......... (1)

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, eşitliğin bütün kısa ve uzun SÜ'"
reli borçlara uygulanabilecek olmasıdır. Eğer borçlar n yıl süreli ise, r ve
(i + a), n yıl süreli faiz oranlarının ortalaması alınarak belirlenecektir. Öte
yandan, söz konusu oranların nominal olması, reel rakamlarla çalışmak istenildiğinde deflate edilmeyi gerektirecektir. Ne var ki, kısa süreli borçlanmalarda nominal oranlar tek başına yeterli sayılırlar.
Özellikle küçük ve orta ölçekli sanayii destekleme programlarında,
p'nin, % 1O ile% 60 arasında değiştiği gözlenmektedir (142). İnceleyece
ğimiz üç ayrı örnekte, p'nin sırasıyla 0.1, 0.2 ve 0.5 değerlerini aldığı varsayılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde, borçlanma giderleri ile diğer kaynak sağlama giderlerini de içereni değerinin, reel rakamlarla% 5 dolaylarında bulunduğu belirtilebilir. Yönetim giderlerinin i'ye benzer şekilde %
5 oranında alınmasının sakınca yaratmayacağını belirtecek olursak, bunun
r'yi nasıl etkileyeceğini aşağıdaki hesaplamalarla göstermek olanaklıdır
(143):
% .22
r = (0.05 + 0.05 + 0.1 )/0.9
% 37
r = (0.05 + 0.05 + 0.2)/0.8
% 120
r = (0.05 + 0.05 + 0.5)/0.5
KOBİ'lerin kullandıkları dış kaygibi,
anlaşıldığı
de
örnekten
Yukarıdaki
nağı ödeme riski arttıkça, küçük ölçekli işletmelere kredi sağlayanların da
giderek daha yüksek faiz istedikleri görülmektedir. Oysa, borç ödeme riski
ve kaynak sağlama giderleri aynı şekilde % 2 oranında gerçekleşen büyük bir'işletmede;
- - - --- - - - - - -

(140) JOHNSON, a.g.m., s. 234.
(141) Dennis ANDERSON, Small lndustry in Developing Countrles, 2.8, World Bank Staff
Working Paper, No. 518, Washington, D.C., 1984, s. 50.
(142) A.g .k., s. 50.
(143) A.g.k., s. 51.
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oranında gerçekleşmektedir (144). Kreditör kurumlarca belirlenen faiz oranları arttıkça, p'deki artışa paralel olarak beklenen gelirde bir azalma göz-

lenmektedir.
Bu ve benzeri durumlar, r'nin özellikle belirli yardım programları çerçevesinde KOBİ'ler için her zaman uygun Şekilde saptanmadığını kanıtlar
niteliktedir. Ar.cak yine de borç verenin ekonomik bakış açısıyla, optimum
faiz oranının - sınırlı ölçülerde de olsa - aşağıda formülle verilen değere
yaklaştığı belirtilebilir (145):
1 + a* + p·
_ _ _ ..................... (2)
1-p
Formüldeki p ·, düşük riskli borçlananları finanse ederken karşılaşılan
"doğal riskler" ile açıklanabilen beklenen düşük ödeme oranlarını; a • ise,
düşük riskli borçlananları finanse ederken katlanılan yönetim giderlerini göstermektedir.
(2) no'lu eşitliğin sağ tarafı, belenen verim oranının sermayenin fırsat
maliyetini aştığı projelerde finanse edilmeye uygun borçlananların grubunda
kredilendirmenin marjinal maliyetini açıklamaktadır. Başka bir deyişle, (1)
no'lu eşitlik zayıf borçlananların, (2) no'lu eşitlik ise, güçlü borçlananların
faiz oranlarını belirlemektedir.
Faiz oranlarındaki ve enflasyondaki değişiklikler işletmenin finansal
politikasını etkileyen unsurlar arasında sayılmaktadır (146). Faiz oranları
nın ekonomik ve politik kararlar süreci içinde oluşması, bunun beklenmedik değişiklikler şeklinde de ortaya çıkabileceğini vurgular niteliktedir. Söz
gelimi, faiz oranlarındaki beklenmedik bir artış uzun süreli borcun piyasa
değerini aşağıya çekerken, kısa süreli borcun piyasa değerinde ve uzun
süreli borcun defter değerinde bir etkiye yol açmamaktadır (147). Ancak
enflasyon oranlarındaki beklenmedik değişiklikler - nominal faiz oranları
nın değişmemesi koşulu altında - yalnızca iflas riskindeki değişiklikler yolu
ile borcun piyasa değerine etkide bulunabilmektedir.
İşletmenin büyüklüğü ticari kredinin kullanımını sınırlayan bir unsurdur. Nereden bakılırsa bakılsın, küçük ya da orta ölçekli bir işletmede, aynı iş kolundaki büyük ölçekli bir işletmeye göre daha fazla serbest kredi
kullanma olanağına sahiptir (148). Eğer bir işletme, satıcı iskontosundan
(144) KOBİ'lere yönelik kredi faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin dışsallıklar ve ölçek ekonomileri yaklaşımlarıyla yapılan ayrıntılı ve dinamik analizler için, bkz.: Dennis ANDERSON, Farida KHAMBATA, Small Enterprises and Development Policy in the Philippines: A Case Study, World Bank Staff Working Paper, No. 468, Washington, D.C.,
July 1981, s. 71-76.
(145) ANDERSON, Small lndustry in Developing Countries, a.g.k., s. 54; Ayrıca formülün
çıkarılışı için, bkz.: ANDERSON/KHAMBATA, Financing Small Scale lndustry and
Agriculture in Developing Countries, a.g.k., s. 9 vd.
(146) Roger H. GORDON, "lnterest Rates, lnflation and Corporate Financi,al Policy", Broo·
king Papers on Economic Activity, 2: 1982, s. 461.
(147) A.g.m., s. 477.
(148) BRIGHAM, a.g.m., s. 119.
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.

yararlanma yoluna gitmiyorsa, alıcı sıfatıyla borçlarını zamanında ödemiyorsa ya da borçlarını ödemeyi bilerek geciktiriyorsa serbest ya da başka
deyişle "gizlenmiş" bir krediyi kullanıyor demektir. Öğretide sevkiyat kredisi adıyla anılan ve piyasa olanaklarıyla yaratılan bu "zorlanmış" kredi türünün, görünürde faizsiz olmasına karşılık; krediden beklenen faiz, daha
başlangıçta kar fazlası olarak satış fiyatına dahil edilmektedir (149). Söz
gelimi, bir sanayi kolunda 30 günlük sevkiyat kredisi olağan ise ve 1O gün
içinde yapılan ödemelere O/o 2 faiz uygulanıyorsa (2/1 O net 30); gerçekte
sevkiyat kredisi O/o 36 gibi yüksek bir faizle açılıyor demektir. Aslında bu
tür kredi maliyetlerinin, sayıtarla kesin ve net olarak ölçülebilmesi oldukça
güç bir iştir. Öte yandan, özellikle KOBİ' lerde yaygın bir kullanım alanı
bulan serbest kredinin maliyetlerinin, belirli bir faiz yükünü içeren kısa sürekli normal bankacılık kredilerinden daha ucuza gelmediğini de ayrıca belirtmek gerekir.

3.3.3 İşletme Ölçeği, İç Büyüme Oram ve Sermaye Maliyeti İlişki-

si
Bir firmanın sermaye maliyetini hesaplamak bir çok kritik değişkenin
çoğunlukla öznel kestirimlerini kapsadığı için karmaşık bir süreci gerekli
kılmamaktadır. Bu açıdan, sermaye maliyetlerinin farklı ölçeklere göre ayrı ayrı hesaplanması istenildiğinde, her şeyden önce firma büyüklük ölçülerinin sağlıklı bir şekilde belirlenme zorunluğu doğmaktadır.

İşletme içinde (içerde.n) yaratılan öz sermaye maliyeti, pay senedi çı
karma giderlerinin olmayışı ve vergilendirmedeki farklılık nedeniyle, işlet
me dışında (dışardan) yaratılan öz sermayenin maliyetine göre daha düşük bir düzeydedir (150). Bu durum, toplam sermaye maliyeti belirlenirken,
alıkonan karlar ile yeni dış kaynak öz sermayesinin tartılı ortalamasını hesaplamayı zorunlu kılmaktadır (151). Düşük büyüme oranlarında alıkonan
karlar, genelde gereksinim duyulan sermayeyi karşılamaya yetecektir. Ne
var ki, yüksek büyüme oranlarında işletmeye pahalı dış k~yşnak öz sermayesi sağlamak bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. işletmenin büyüme oranı ·ue sermaye maliyeti ilişkisi, işte bu bağlamda kurulmuktadır.
Hipotetik bir örnekte, küçük ölçekli bir firmanın optimal sermaye yapı
sını %30 oranında borç ve O/o 70 oranında öz sermaye ile belirlediğini varsayalım. Burada, aynı zamanda firma ortaklarının yalnızca birkaç aileden
ya da aynı yöre halkından oluştuğunu ve böylelikle pay senedi sahiplerinin alıkonan kardan bekledikleri verimin vergiden sonraki öz sermaye verimine (%15) eşit olduğunu belirtelim. Yeni dış kaynak öz sermayesinin %70
oranındaki öz sermaye düzeyini koruyabilmek için sınırsız miktarda artırı
labileceği varsayım olarak kabul edilmektedir. Firmanın marjinal vergi oranı %40 olup, kar payı dağıtmamayı tasarlamaktadır. Ayrıca, dağıtılmayan
. karlar vergiden sonra %1? verim getirecek alanlara yatırılabilecektir.
(149) YÜKSEL, a.g.k., s. 178.
(150) BRIGHAM/SMITH, a.g.m., s. 89.
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Bir firmanın vergiden önceki sermaye maliyeti ya da yeni bir yatırım
da gözettiği "engelli oran" (hurdle rate) firmanın ne kadar yeni dış kaynak
öz sermay~~ine gereksinim duyduğun~ ve firmanın büyüme oranına bağ
lıdır (152). Ornekte yer alan varsayımların çerçevesinde, firmanın öz sermaye temeline göre %15'ten daha fazla büyümemesi durumunda alıko- ·
nan karlar, işletmenin gereksindiği öz sermayeyi karşılamış olacaktır. Ancak, bu büyüme hızının üstüne çıkıldığında, yüksek maliyetli dış kaynak
öz sermayesi zorunlu olacaktır. Orneğimizde, içerden sağlanan vergiden
önceki öz sermayenin (dağıtılmayan karların) maliyeti %25 olarak hesaplanmaktadır (153):
c
0.15
= - - = %25
(1-Tc)
(1-0.40)
Kurumlar vergisi)
(fc
üte yandan, küçük ölçekli bir firma için dış kaynak öz sermayesinden
vergiden sonra elde edilmesi beklenen verim oranı C = %30 olarak öngörülüyorsa -ki bu oranın doğal olarak büyük bir işletmenin bekleyeceği've
rim oranından büyük olması gerekir- pay senedi çıkarma giderlerinin de
%35 oranında bulunması koşulları altında, dış kaynaktan sağlanan öz sermayenin maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

.

ç

0.30

%76.9
(1-0.40) (1-0.35)
(F = Pay senedi cıkarma ~iderleri)
.
lcerden ve dısardan sağ(anacak bz sermaye tutarlarına ilişkin hesaplamalar yapılırken; firmanın başlangı~ta uygun bir büyüme oranının sapta. mış olması gerekmektedir. Aslında buyüme sorununu gündeme getiren en
önemli unsurlardan biri, kaynakların yeniden yatırım olanaklarıdır (154). Bazı
arastırmacılar bu noktadan yola çıkarak büyüme oranının riske göre düzeltme olanaklarını incelemişlerdir (155). Risk ve karlılık ilişkisiyle açıkla
nan bu yöntemin işletme ölçeğinden kaynaklanan sorunları da vurguladığı
gözlenmektedir.
Dışardan sağlanması zorunlu olan öz sermaye oranı P, aktiflerin planlanan büyüme oranı G ve mevcut sermayeden elde edilen vergiden sonraki gelir oranı R ile gösterildiğinde, bu ilişki;

=
.
P

G-R

_. GG

R

şeklinde ifade edilecektir. Söz gelimi, küçük ölçekli bir işletmenin %22 oranında büyüme göstermesi bekleniyorsa ve öz sermaye veriminin %15 olduğu belırtilmişse, bu işletmenin öz kaynaklarını %31.8 oranında dış kay-

(151) BRIGHAM. a.g.m., s. 121.
(152) A.g.m., s. 121.
(153) Doğal olarak daha yOksek bir verim oranıyla çalışmak zorunda bulunan herhangi bir
KOBl'nin paydaşları, işletmeden örnekteki rakamın iki katı bir verim bekliyorlarsa (C
= 0.30), da8ıtılmayan kfüların maliyeti % 50'ye yükselmiş olacaktır. [CR

0.30/(1-0.4 )

=

0.501.

(154) ROBICHEK/MYERSLa.g.k., s. 50.
(155) LERNER/CARLETON'dan aktaran: TECER, a.g.k., s. 84, 85.
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=

nak öz sermayesi ile artırması zorunludur (156). İşletmenin beklenen büyüme hızında bir azalma söz konusu olduğunda (söz gelimi G = % 20),
dış kaynak öz sermayesine yönelerek öz kaynağı artırma zorunluğu % 25
düzeyine inecektir. Bu durum büyüme isteğindeki KOBİ'lerin, işletmeye dı
şardan ortak bulma dinamizmini artıran önemli bir etmen olarak karşımıza
cıkmaktadır.

Örnekteki işletmenin ortalama öz sermaye maliyeti, içerden ve dışar
·
dan bağlanan öz kaynakların tartılı ortalama değeriyle hesaplanmaktadır:
0.244542
0.318 x O. 769
0.170500
0.682 x 0.250
+
Tartılı ortalama
Öz sermaye maliyeti = 0.415042 = % 41 .5
Eğer işletmenin büyüme oranı artarsa, bu durumda işletmenin dış kaynak öz sermayesi istemi ile birlikte ortalama öz sermaye maliyeti de artıs
gösterecektir. Öz sermaye ve borçlanma maliyetleri, firmanın toplam ser~
maye maliyetini belirleyen iki temel unsuru oluştururken; sermayenin marjinal maliyeti, borcun ve öz sermayenin marjinal maliyetlerinin ortalaması
na eşit olmaktadır. Başka bir deyişle, marjinal maliyetler sermaye eklerinin maliyetleri anlamına gelirken; bunlar en çok işletmenin belirlemiş olduğu sermaye (borç/öz sermaye) yapısıyla ilişkilendirilen büyüme oranlarına bağlıdır.

Küçük ya da orta ölçekli bir firmaya uygulanacak kurumlar vergisi, eğer
daha düşük bir oranda belirlenmiş ise [şirket yapıları. dikkate alınarak, Türk
vergi yasalarında yapılan yeni bir düzenlemeyle halka açık anonim şirket
lere uygulanabilecek ve diğer AŞ. 'lere göre daha düşük olarak belirlenen
kurumlar vergisi oranlarında-A.Ş.'lerde %46; Bakanlar Kurulu kararına göre
farklı ortaklık yapısına sahip halka açık anonim şirketlerde ise, %40'dan
%30'a kadar değişen oranlarda (157) gözlendiği gibi] bu, şirketin içerden
sağlanacak öz sermaye finansmanının en üst limitine kadar, göreli olarak
düşük oranlı bir sermaye maliyetine katlanacağı anlamına gelir (158). Yatırım fırsatlarının fazlaca bulunmadığı koşul~ar altında, böylesi bir vergi avantajına sahip küçük ölçekli bir işletmenin Bl'lere g9re daha yüksek büyüme
oranlarına ulaş~cağı açıktır. Bununla birlikte. KOBl'ler için, sermayenin marjinal maliyeti Bl'lerinkine oranla çok daha yüksek bir düzeyde bulunmaktadır. Bu açıdan, sürekli bir şekilde sermaye açığı ile yüz yüze bulunan küçük ve orta ölçekli firmaların -karşılaştıkları yatırım fırsatları bir tarafa bıra
kılacak olursa- kendi içlerinden (öz devinimlerinden) sağladıkları fonların
0.22 - 0.15
_ _ _ _ _ = 0.318; BRIGHAM, a.g.m., s. 123.
0.22
(157) Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3128 Sayılı Bakanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki
Kanun (No. 3332), RG, S. 19412 (Mükerrer), 31.3.1987, m. 13.
(158) BRIGHAM, a.g.m., s. 123.

(156) p

=
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ötesine fazlaca
· · belirmektedir.
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