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GİRİŞ 

I. İŞLEI'l.'!ELFa{DD F.A.llLİYI!I1'IJE!:1.tN :Pl.AllL...4J:J1,JJı..SI VE rriCAlilll' İŞLErMELMÜNDE 

PLANLAMA İll'l'İYACI 

Planlama gelecekte yapılacak faaliyetlerin belirli amaçlar doğrul

tusunda düzenlenerek tesbit edilmesidir. İşletmelerin en önemli amacı en 

az maliyet ve riske katlc:ma:rak en iyi ımrı elde etmeıttir. .Bu nedenle iş

letmeler ellerindeki kayna.k:ı.arı çeşitli şekillerde kullanarak faaliyette 

bulunurlar. İşte bu faaliyetlerini amaçlarına ulaşacak şekilde düzenle

yebilmek için b:ir yönetim fonksiyonu olan planlamadan yararlanırlar. Bu

nun yanında planlama: işletmelere faal~etlerin istenildiği şekilde yürü

yüp, yürümediğinin kontrolü ve demeti11i olanağını da sağlar. Böylece iş

letmeler uygulamada plcmJ..sG-ıan dışında t·aıüiyetıerinde meydana gelen değiş

meleri görme ve d-:.izel tici ~mrarlar alma irn.L:anına sahip olurken, sağll.klı 

bir denetim için de gerelcli standa:rtla:e::. teabit ederler. :tmraya kadar 

yazdıklarımızdan anlaşılacat~ı gibi, işletmoler için faaliyetlerin planlan

ması .kaynakların işletme cımaçları doğ:rul tusunda etkin bir şeki,:I:de kulla

nılabilmesi için gereklid:l.r. Buxada lct:ıJ.landıeım:ı.z kaynaklar teriminden 

işletmenin bilançosundaki pnsiflerin ı:uıJ.aş:ı.lmasJ. gerelcir. 
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Ürotim işletmelerinde, ticaret işletmelerine göre oir de üretim 

forucsiyonu sözkonusu olduğundan planlarr~ faaliyetleri ticaret işletmele

rine göre d.abE1 geniş kapsamlı yapılmaktadır. Ticaret işletmelerinde en 

önemli kaynaklar, ödenmiş sermaye, dönem karı ve genellikle lcısa vadeli 

yaoancı kaynaldard.ı:r. Kıza vadeli yabancı kaynakların da işletmeye belli 

bir maliyeti rur.d:ı.r. Dcnüın karı ise J.dirlılığın sürekli olarak devam 

ettirilebilmesi için en uygun şekilde kJJ.lanılmalıdır. Dönem karının 

sü.rekliliğ:inin sağlc:n:lı·nas:ı., kısa vadeli yabancı kaynaklardan, elde edilen 

kaynağın maliyetinin üs::;i'.i':lde bir gel~ getirecek şekilde kullanıla-bilmesi, 

aynı zamanda da sermaycm.iı:ı. ldirlılığı için planlama yapılması gerekir. 'l'i

caret işletmelerinde planlama, faaliyet konuları gereği özellikle satın 

alma, satış ve :l:'inansman !\.onularında önem kazanır. Çünkü ticaret işletme

leri ıcaynaklar~.nın kulJ.ı:mımında etkinlik sağlayabilmek için hangi malı, 

nereden, ne zaman, ne k:ı:io.r, hangi şı:,r·Uarla alıp, hangi fiatla, ne şekil

de ve ne kadar satabiloce@;ı.ni planlamak zorundadırlar • 

. II. }T.AIÜl' I:'LANLAlWI VIG lfAKİT PLPJJLA~ol.Ahil:1Dr DİGER PLANL.Ali1A 'l'Üıu..ERİ lLE 

İLİŞKİSİ 

Hakit planlaması işletmenin plarılanan dönemdeki faaliyetlerinin 

gerelctirdiği n:-Jdt ha:.?el::,:ıtlerini clttzeı:lor. Nakit planlaması finansal 

planlama iç:inde yer aJ.maktadır,. 

'l'içari işletmeler ·b1rbirlcri :i10 ilişkisi olan fonksiyonlarJ. için 

çeşitli planlama çalışıncıları ya:parJ.a:ı:. J3unlar genellikle pazarlama ve 

finansiJanla ilgili plı:m1srdır. Pazar:i.c;nıa planlaması satışlar, satın alma 

ve satJ.ş giderleri iJ.e ilgili bilgileri kapsar. F'inansal planlama ise 

işletmenin diğer fonksıyonJ.arına ait planlanmış faaliyetlerin gerektirdiği 

fonların uygun şartlarcl.a -tedariki ile ilgilenir. Yukarıda kısaca açıkla-
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dığımıs bu planlar araa~da çe9itli iliçkiler vardır. Nakit planlaması 

ve pazarlama plcmlamaeı ax-asındak:i iliQkiler, aatı! fiatı ve satış mikta

rının tesbiti, pe~in ve kredili satışlar konusu açısından önemlidir. Di

ğer ı-andan satın alma ve !'l<-dlı§l giderleri bütçesi a;ynı samanda iıJletmenin 

nak:i t çıkışlarının bir b01 iiınünü de if'ao.o eder. 

İfletmeleı• J'U,kar:ı..de< belirttiğirni:t~, planların b:irer rakamsal i:fadesi 

olan bütçelerdeki bilgilc:} olmadan nakit planlamaeı ,-apamazlar. Bu bütçe

leri alım - sat::ı.m bütçe~i, genel ,-önetiın ve masraflar bütçesi, nakit büt

çesi olarak sa7abiliriz. !lım - sa·l;:un bütçesi itletmenin bütçe dönemin-

deki satıt fiatın~, sat~~ m~-tar~, c.atı~ hasılatını ve bütçe döneminde 

gerekli stoklar için gerskli olan alı~lnrı içerir., Genel ,-önetim ve mas

raf bütçesi de eıatı9 gio;~J~13:l:'i, ;rönetio:i. veı personel giderleri ile ana faa

li7et konusu nedeni;rle oJ.u.:~s.oak diğer giderleri kapsar. Nakit bütçesini 

ise ilerdeki bölümlerde gş;nir:; bir tekilde açıkl~oağımısd.an sadece içerik 

olarak bütçele~p dönenıda eoı:ek:li nakit l:..a:reketlerinin pro~amlalliilasını kap

sadığını sö,-le,-ebiliriss., Örneğin;: .:Bir içletme planlçman dönemdeki satı1 

hasılatını ve lcred.:Lli ı;ıat1.;; :r>olitikaı:?an:ı. 'balirlemeden, nakit girillerini de 

belirle,-emes. 

III. ARA.ŞTIIDılA.NTif JJ:a.AÇ VE i:Cı~PSAMI 

Günümüzde i~letmel~~'?:i..U en çok ka.l'f)Ua9tıkları soruruardan biri ihti

Taç d1J1duk:l.arı neki t m:ı.k·'.::::r:ı.u:ı~ isteni1di{;i zaman, U7gun 9ekilde bulamamak

tı.;ı.r. Para giri9 ve çJ2:::ı.:;lr.:~ını d~enli 1:ılı' qıek:ilde proğ:raınlaına;yan itletme

ler sor durumlara d~mek:tc-1:I.:rlero Son ;;r.ı..E.arda protestolu senatıerin ve 

lcaı-fılıksıs çekler in mi}::"tar:ı.nda me;rdar...a gel an artıtlar i9letmelerde nakit 

sorunlarının önemli boyntJ.r•.I:da olduğ:mu :Lfa/te etmektedir. Bu sorunlar ıq-gu

lamada i9letmelerjn :faal:i:.-·Y~lerini oJ.umı:;u· .. ~ yönde etkilemekte hatta :f'aal~t

l€P"i.,.., ..:ı,'l"m!'lt:ı .. "'"'" ~;~~d rı"i,.l'·'''\ rı1mı:ı. 1"tııır1'l'7·• • .. :,i,jı \ıf..:tııfı,.&ıı~u~ıu ..._, .. ,~~.~· ,...... .' .. ·~ ............. 4.L u ... , ..... -.t.I"JI 
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. 
Işletmeler nakit sorunlarLnın üstesinden gelebilmak için her şeyden . 

önce nald.t planlaması yapmak zorundadırlar. Işletmeler nakit planlamasın-

dan tam anlamıyla yararlanabilmelı: için hali hazırdaki durumlarını çek iyi 

bilmelidirler. Kendi gücünü ve zayıf' yönlerini bilmeyen bir işletmenin 

yapacağı planlamanın gerçekleşma ihtimali azalır. {l) Araştırınamızın 
amacı mali analiz tekniklerinin de yardımıyla gerçekçi ve sağlıklı bir na

kit planlaması yapılmasını sağlayarak, işletmelerin nakit sorunlarının çö

zümünde yardımcı olmaktır. 

Araştırmamızın birinci böLümünde muhasebe sisteminde yer alan alım, 

sat~ işlemlerine ait kayıt yöntemleri ve hesap planını nakit planlaması . 
açısından inceleyeoeğiz. Ikinci bölümde nakit aıo.ın tablosu analizlerine 

eygun olarak, nakit planlamas.ı aracı olan nakit bütçesinin hazırlanmasını 

ve değerlendirilmesini ele alacağız. Araştırmamızı.n son -oöl ümünde ise, 

i.lk üç bölümde açıklamaya çalıştığı.mız konulara ilişkin olarak bir ticaret 

işletmesinde ~gulama yapılacaktır. 

{1) Semih BUKER, Finansal rönetim, Ankara, 1983, s.33. 
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JJİRİNCİ BÖLtİM 

l'·mıı:ASiillE SİS'l'EMİ VE HAIÜT PLAIU.AMASI 

r. uüV]lNILİR niLui ELDH Bl'MEDB HUl!JIBl!illE slsTENİNÜr RoLü 

. 
Işletmelerde nakit planlaması yapmadar önce nrucit durumu analizleri 

yapılır. Çünkü işletmenin amaçlarını ve bu amaçlar do2;.rul tusunda planla-
ı 

dığı faaliyetlerini tesbit ederken o andaki rakit durumunun bunları gerçek-

leştirmek için elverişli olup olmadığ2nın bilinmesi gerekir, durum analiz

leri bize bunu sağlamaktadır. .!:lu anGılizlerell konu olan mali taololar, durum 

analizlerinin ihtiyacı olnn, naldt planlamas için gerekli oilgilere sahip 

olmalıdır. Mali tablola:ı:-la ra:porlanan' bilgiler muhasebeden elde edilmek

tedir. Kuşkusuz bu bilgilerdeki yanlışlü::laı ve eksiidiklar mali tablola-
i 

ra da yansımaktadır. İşletmenin böyle bir dılıruınu önleyebilmesi için doğru 
ı 

ve güvenilir bilgileri verebilen, genel lr..abul görmüş muhasebe ilkelerine 

sahip bir muhasebe sistembe ihtiyacı vardır. Sadece bu da yeterli değil

dir. İyi hazırlanmış bir muhasebe sistominin uygun şekilde işleyip, işle

mediğinin iç kontrolü de gerekir. 

II. l3İLGİNİl~ GüvEtTİRLİGİEİN KülJ'l'RüLÜ 

lılali tablolara esan -k:ışkil eden mulıa.sebe bilgilerinin güvenilir ol

masının konumuz açısından ne kadar önemli olduğunu yukarıdaki lconuda vurgu-

lamıştJ.k. Eu ise ancak, muhD.sebe bilgilerinfu hatasız ve hileli işlemler

den atkilenmeden gerçek rnke,mları verebilrnosi ile ınünık:ündür. J.iuhasebe bi1-
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gilerinin bu şekilde elde edilebilmesi, muhasebe iç Kontrol sisteminin 

işletmede mevcut olmasını brerektirix.. Etkin ·bir muhasebe iç kontrol siste

mi için muhasebe sistemininde bazı özellil:.J.ere sahip olması gerelcir. Bu 

özellikler aşağıda verilmişt.ir:( 2 ) 
- l3elgeler gerekli açıklamaları lcapsayacak şekilde düzenıen

miş ve yetkililerce onaylanmış olmalıdır. 

- llesap planı işlemlere uygun şekilde sınıflandırılmalıdır. 

- Kullasebe yönetmeliği işlemlerin akışını ve kaydını ayrın-

tılı olarruc düzenlemelidir. 

- Rakamların doğrulu/;:,'1.1. araştırılmalıdır. 

llelgeler muhasebe i:;ılemlerinin dayanağını oluşturan kanıtlar nite

liğindedir. Faturalar, kasa tahsil ve tediye fişi, çek ve senet tahsilat 

ve tediye fişi ve banka dekontlarını belgelere örnek olarak verebiliriz. 

llelgelerde yapılacak herhangi bir hata ve hileli işlem de direk olarak 

muhasebe kayı tıarına yansıyacaktır. J3u nedenle bu belgelerin muhasebe ka

yıtları yapılmadan önoe yetkilileroe onaylanması gerekir. Özellikle kasa 

işlemlerine konu olan, nakit hareketıerine ilişkin belgelerin onayına iti

na göaterilmeli, nakit ödemelerini yapan ile muhasebe kayıtlarını yapan 

kişi farklı olmalı, günün sonunda Y~sa sayımı yapılarak, l<ayıtlarla karşı

laştırmalı, bu konudaki lcayı tlar geoi!;:·birilmemelidir. 

Hesap planına bir conraki konuda ayrıntılı olarak deyineceğimizden, 

şimdilik hesap ı)lanının j.şletmenin yapısına uygun olması gerektiğini belirt

mekle yetinelim. l·hlhasel:o yönetmeliği :\.se, hesap planındaki, hesapların 

lia i ,ng , ~ beliı'tmeli, muhasebe işlemlerinin yapıl-

masında Jr...arşılaşılacak soı·unları, çözümloyebileoek açıklamalara sahip olma

lıdır. 
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lliulıasebe bilgilerinG ait ralmınıarın yevmiye defterin:f; lcayı t edilme

den önce, işlem bodroları(tahsilat, tediye ve mahsup fişleri) diyebilece

ğimiz badrolara kayıt edilrııelar:ii halinde, bodro toı)lamları kontrol edilme-,. 

li ve badrol ar m.ımaralanrııc::.l ı, işlemlere ait belgelere de hangi numaralı 

bodroya kayıt edildi ise o bod.ronun nurnarası ve tarihi yazılmalıdır. Yev

miye defterine kayı tıar yapıldıktan ı:ıoı:ıra ilgili borç ve alacak sütunları

nın toplanarak, birbirlerine er;i t olup olmadıkları kontrol edilmelidir. 

İşlem badroları hangi yevmiye maddesi ile yevmiye defterine kayıt edildi 

ise o madde numarası işlem badresuna yazılmalıdır. Yardımcı defterdeki 

yardımcı hesapların, büyi.Ll<:: defterdelü ilgili ana hesabın toplamları ile 

uygunluğu sağlandıktan sonra tıelli sürelerde çıkarılan mizanların yekün 

toplamlarının egit olup olmadık:larına bakılmalı, eşitsizlik varsa hatalar 

tesbit edilerek eşitlik sağlanmalıdır. 

Ili. NAKİT PL.AllLlltMSI İÇİ11 .l31LGİ SAGLlü-lADA liESAP F1.ANI VE KAYH YuliTJ::H

LERİNln ROLÜ 

lt) .. Uım - Satım İşlerinde ::seçilmesi Gereken Kayıt Yöntemi 

Mali analize esas teçkil eden mali tablolar, i:şletmenin mali duru

munu cösteren bilanço ve :faaliyet sonuçlarını gösteren gelir taolosudur . 

.l:tu iki ta.blo dışındaki mnli tablolar bu tı>.blolardan elde edilemeyen bilGi-

leri elde ederek bu ·iki tabloyu t:::ı.mmnJ.ayıcı nitelikte J:ıazırlanırlar. 

Hali analize esas teşkil eden rncüi -ıablolardnn biri olan celir tab

losundan yeterince yararlanaoilrııelc için i:]lctmenin ana faaliyet konusu so

nuçlarının açık bir şekilde oelirlenrnesi gerekir. Bir Daşl.;:a deyişle işl: 

menin satışlarını~ satış iade ve iskontolarının, satış(sevk) giderlerinin, 

alışlar ve alış giderlerinin, satılan malın maliyetinin neler olduğu ve 
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bunların sanilcunda oluşan brüt satış k:Srının nasıl ortaya çıktığı rahatça 

incelanebilecek şekilde, bir gelir tablosunun hazırlanabilmesi gerekir. 

Ancak muhasebenin alım-aatım işlerine ait kayıt yöntemlerinin tümü yukarıda 

belirttiğimiz şekilde bir gelir tablosunun hazırlanmasına olanak: sağlamam.ak

tadıro Bu S"Öntemler, bildiğimiz gibi aralıklı envanterde tecrübü yöntem, 

aralıklı envanterde geliştirilmiş tecrübü yöntem ve devamlı envanter yöntem

leridir. 

Şimdi bu yöntemleri faaliyet sonuçiarı.."'lı en iyi şekilde görmemizi 

sağlayacak bir gelir tabolosu hazırlanacilmesine olanak .T6rmeleri ;yönün- · 

den ele alalım. J.şletmelerin hepsinin, ifade ettiğimiz şekilde bir gelir 

tablosunun hazırlanmasına olanak sağlamasına rağmen, devamlı envanter yön

temini uygulamaları mümkün değildir. Çünkü, bu yöntem işletmelerin stok

larını sürekli ızlemelerini gerektirir. Oysa tüm işletmeler :faaliyet konu

larının farkl:;. olması nedeniyle uğraş konularına giren malların çe şi tl i ol

ması, miktar ve hacimleri yönünden stoklarını sürekli olarak izleme olana

gl. Clllamazlaro Devamlı envanter yöntemi, ancak oü;yük hacim ve birim değeri 

yüksek i"akat çeşit olarak az mal çeşiti üzerine çalışan işletmelerde ey-gu

lanabilir. (3) 

lıütün işletmelerde uygulama olanağı bulan· teorüci yöntemde ise mal 

alım-satımına ilişkin oütün işlemların muhasebeleştırılmesi mal hesabını 

kullanarak gerçekle\ltirilmekted.ir. Sözünü ettiğırniz mal alJJD.-satım işlemleri 

alışlar, alış isk:on'tosu, alış iadeleri, alış giderleri, satışlar, satış is

kontoları., satışlardan iadeler, satış giderleri ve iadeler neden:cy-le oluşan 

işlemlerden ibarettir. Daha önce de belirtmeye çalıştığ:ımız gibi bu işlemler 

cına faal~t sonuçlarının değerlendirilmesi açısından önem taşıyan bUgileri 

içerirler. Fakat mal hesabının tüm işlemleri kapsayacak şekilde kullanılması 

(3) Fevzi stlm&İ ":' Yılmaz mm.1uİBA.Y, üanel Muhasebe, A.Uo Ya. No.l6, 
A.ö.F. Ya. llo.5, Eskişehir, 1982, s.l90o 
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bu tiilgiler.:m görülmemasine yol açar. Tecrüt>i yöntem, sadece d!Snem sonunda 

dönem sonu mal mevcudunun OUl.unması ile Di:rlikte yapılan hesaplamalar ne

ticesi.:nde brü.t mal satış k:Brını {veya zararını) verebilınektediro Taoii bU 

durumda gıtü.ir tablosımdan istenen ollgll.erin önemli bir kısmı olan ve orüt 

satış ıı:Emın nasıl ortaya çıktığını gösteren orüt kiir oölümü hazırlanama

mış, sadece ttrüt satış ıciirı (veya zararı) verilmiş oluro 

Geliştirilmış teçrüoi yöntemde ise dönemin mal alım-satımına ilişkin 

işlemler ayrı ayrı hesaplarda ele alınarak dönem sonunda brüt satış ıcarı

nın oluşumuna ait bilgilerin gelir tablosunda görülmesi satJanır. 

Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan anlaşılacağı gibi alım-satım 

işlemlarmin muhasebeleştirilmesinde tecrübi yöntamin kullanılmasım..n mali 

analiz açısından sakıncaları vardır. Devamlı envanter yöntemi ise, ancak 

yöntemin gerektirdiği şartalara sahip olan işletmeler için uygulanabildi

ğmden ve bu ,artlara uygun yapıda olaayan çok sayıda işletme için uygu

lanamayaeağ:ından dolayı, bu tür işletmeler için alım-satım işlemlerinde 

geliştiril.Jdş teorübi yöntemin tercih ed.llmesi gerekir. :Burada oelirtmekte 

yarar gördüğümüz bir diğer husus ta, tecrübi yöntemi kullanan işletmelerin 

ızy-gulaıı:ıad.a kredı veren kurıiluşlara yaptlkl.arı başvurularda istenen hesap 

vaziyet:inin, gelir tablosuna ilişkin bölümünün istenilen, bilgileri kap

sayacak şekilde hazırlanamaması nedeniyle, kredi taleplerinin değerlend.i

rilmes~··güçlük:lerle karşılaşılmasıdır. 

:S) Baki:t Planlamasının Yapılmasında Hesap Planının Ônemi 

İşıetmelerde mayadana gelen mali karekterd.eki olayların izlendiği 

oetvellen hesap denilmekte olduğlmu bil~oruz. 
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" Hesaplar olaylarm kaydı için temel olup olmama durumlarına göre ı 

-Asli Hesaplar 

-Düzenleyici Hesaplar 

-Geçici Hesaplar olarak bölümlenirler~ 

Apu. karakterde olupta ana bir unsuru toplu veya bireylerine inerak 

göstermeleri bakım1ndan da, 

- Ana Hesaplar 

-Tali Hesaplar 

şeklinde Oôlüml.enirler~"(4) 

Hesaplar işletmelerde meydana gelen mali karakterdaki olayların 

varlıklar ve kaynaklar üzerindeki etkılerini gösterdiklerinden, mali tablo

lar için temel oilgi kaynağıdırlaro İşletmede kullanılan hesapların sistem

li bir şekilde g.t'Uillandırılarak yer aldığı listelere de hesap planı denil

mektedir. (5)' 

Hesap planı işletmenin ınu.hase be düzeninin k\ırijJ.ması sırasında işletmenin 

yapısına va uğraş konusana göre hazırlanır. Hesap planı hazırlanırken a;ynı 

tür işletmeıer ile karşılaştırma yapılabilecek mali taoloların hazırlanması

nı sağl~bilmesine ve ileride yapılınası gereken bir değişikliğe olanak ve

recek esneklikte olmasma dikkat edilmelidir. Diğer bir husus ta muhasebe 

si.ireci sonucunda hazırlanan mali tabloların, kullanıcılarına istedikleri 

bilgileri verebilece.ıt şekilde hazırlanmasını sağlayan hesap planına sahip 

olunınası gereictiğidir. 

İnoeleme konumuz açısından hesap planın:ın önemi de, hesap planı için

de yer alan hesapların, nakit planlamasırıda (nakit durumu analizleri dahil) 

(4) Özgül CDULCILAR, Genel Mılbasebe Teknik Prensipler ve Uygulama, LİoToİoA. 
Ya. No. ?, Eskişehir, 1974, s.62. 

(5) SttmiELİ - liEMJ:GİRAY, s.44o 

---- __________________________________________ _. 
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yararlandığımız mali tablolardaki bilgileri verebilmeleri yönünden ortaya 

çıkar. Nrucit planlamasında, mali tablolardan yararlanılabilmesi ou bilgileri 

mali tablolara vere-bilecek hesapların, hesap pJ.anında yer almasıyla mümkün

düro 

C) Hesapların GruplanclJ.rılmasının Nakit Planlamasındaki Rolü 

~imdi nakit planJ.arnas:ı. yönünden gerekli bilgileri verecek hesap ve 

hesap gruplarının üzerinde duralımo Konumuz açısından üzerinde durulmasında 

yarar gördüğümüz hesap grupları dönen vurlıklar, kısa vadeli yaoancı kaynak

lar, gelir ve gider hesaplarım.n yer aldı.ğı e,TU.plardıro 

ı- Dönen Varlıklar 

Dönen varlıklar kasa, bankalar, tj.cari alacaklar, stoklar ve dit;,-er 

alacakları içine almaktadJ~~ Kasa hesabının işletmenin nakdi tahsila~ ve 

tediye yaptığı merkezlerina göre, bankalar hesabının ise işletmenin ilişki

si bulundugu Dankalara göre yardımcı (tali) hesaplara ayrılmJ.Ş olması ge

rekir. llesap planında ticari alacaklara ait hesaplar ise önce senetli ve 

senetsiz olmalarına göre llci ana hesapta izlenmelidir. Senetsiz alacaklara 

ait alacaklar müşterilere göre yardımcı hesaplara ayrılmalıdırlaro ~enetli 

alacaklar, bu alacaklar içıin ayrılan nna hesabın haricinde senetlerin öde

nip ödenmeme ve işletme tarat·ından kullanılabilmesi olanaklarına göre pro

testolu senetler, takipteki senetler, tahsUdeki senetıer, teminattaıcı se

notlar olarak ana hesapla:c çeklinde ayr:ı.lıtınlıdırlar • .Alacaklara ait durumun 

tam olarak gösterilebilmesi için düzenleyici hesaplar olarak, değersiz du

ruma gelen alacaklar ve tahsili şüpheli alacaklar, diğer alacaklardan ayrıl-
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malıdır. Ticari olmayan alacaklara ait ana bir hesap düzenlenmeli, gerekti

ğinde yardımcı hesaplara yer verilmelidiro 

Stoklar hesabı dönen varlık içinde hesap planında yer alırken, stok

lara ilişkin olarak geliştirilmiş teorübi yöntemin gerektirdigi sonuç he

saplarında hesap ;planında yer alması gere.ıdr., Bu hesaplar satışlar, satış. 

iadeleri, satış giderleri: alışlar, alış iadeleri, alış giderleri, alış 

is.kontoları, satış iskontoları, iade giderleri hesaplarından oluşmaktadı.ro 

Stolüara ait değer düşüş karşılığı hesabı da dönen varlıklar içinde stoklar 

. hesabının altında düzenleyici bir hesap olarak yer almalıdıro 

:Bilindiği gibi nktiflere ait hesaplar, hesap planında listelenirken 

en likit kalemlerden, l:il;:iditesi düşük kalerolere doğru sıralanmalıdı.r. Ya

bancı kaynaklara ait hesaplar ise geri ödenma önceliklerine göre sıralanma

lıdır. 

2- Kisa Va del i Y<;t b~pcı Kaynalda:r. 

Kısa vadeli yabar-cJ. kaynaklar da, konumuz açısından önem taşıyan 

hesaplar kısa vadeli onnka kredileri, ticari borç senetleri, satıcılara 

ait oorçlar, ödeme zamanı gelmiş tahvillere ait borç, ödenecek vergiler 

ve sigorta pirimlerine s.it borçlar, personele ait borçlar, ödenecek katma 

değer vergisi ve di{J;er borçlara ait hesaplı:ırd:ı.ro Banka kredileri lıesa·bı 

oirden fazla bankadan kı·adi kullanılıyor ise bankalara göre yardımcı hesap

lara ayrılarak düzenlenmelidiro Satıcılaxa olan borçları gösteren hesap, 

tüm satıcılara ayrı ayrJ. yardımcı hesap açılması suretiyle hesap planında 

düzenlenmelidir. Ödeneook vergilere aJ.t hesap vergilerin türlerinin ve 

türlerine göre ödeme zamanlarının farkJ.ı olması sebebiyle uygun şekilde 

yardımcı hesaplara ayrılmalıdır. 



--------------------
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Kısa vacLeli ya-bancı .kaynaklar içinde faiz gid.eri tahakkuklarının da gele

:.cekte bir nakit çıkışı gerektirmesi açısından önemli olduğu ı.mutulmamalı

dıro 

.3- 3elir ve Gider Hesapları 

:Gelir, işletme salıiplerinin varlıklar üzerindelci haklarını arttı

ran iş!emierdir. Gider ise işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine 

olanak sağlayan, ancak: işletme sahiplerinin varlıkları üzerindeki hakları

nı azaltan işlemlerdir. Uelir ve giderler işletmenin kirını belirleyen 

işlemler olduğundan bu işlemlere ait hesaplar birer sonuç hesabıdır. Ge

lir ve ,gmer hesaplarına, işlemin gerçekleşmesi (tahakkuk) sırasında kayıt 

yapılması ve gelir ve giderlerin ait oldukları dönemde, işletmenin faali

yet sonuçlarına aktarılması, işletmenin faaliyet sonuçlarının dogru bir şe

kilde ölçülebllmesinin sağlanması açisından, dönemsellik kavramı nedeniyle 

gereklidir. 

Gelir ve gider hesapları, işletmenin nak:i t kaynaklarının ve nakit 

• kullanımlarının bir bölümünü oluşturd.uklarınd.an, kapsadıkları olaylara ve 

ortaya .ç-ınş nedenlerine bağlı olarak genelleştirmeden kaçınılarak, ancak 

gereksiz ayTıntüara da imkan vermeyecek şekilde hesap planında yer alma

lıdırlar.. w ~ta aynı zamanda alım, satım işlenılerinde tercih ettiği

miz ge_lişti:rilmiş tecrubi yöntemin gerektirdiği hesaplar da yer almaktadır. 

1:şıetmenin oluşturacağı hesap planının özellikle dönen varlıklar, 

kısa vadeli _yabancı kaynaklar ve gelir - giderler hesap gruplarının üzerin

de durmamızın sebebi, ticaret işletmelerinde özellikle nakit hareketleri

nin bu gruplar içerisindeki hesaplarda meydana gelmesidir. 
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İşletmenin hesap planı aynı zamanda nak:ı t bütçesinin kalemlerin&ı 

de uygun olmalı .ki işletme nakit oütçesinın kontrolünü herhangi bir güç

lükle karşılaşmadan, muh<tsebe ·bilgilerini kullanarak yapılabilsin. 

Dönen varlı.kla:ı:a, kısa vadeli yabancı kaynaklara ve gelir - gider 

hesap gruplarına ait olarak bir hesap planı örneği aşağıda verilmiştiro 

DöNim VARLIKLAR 

- ı,.erkez Kasası 

- Şube Kasası 

- Çek Kasası 

- Yoldaki Paralar 

:BAlJ<AT,.AB 

- A Bankası 

- B iıa.nkası 

IilSSE SEh"El'LERI VE TAIDllLLER 

(-) IIİsSE SENEl'LERİ VE TAHVİLLER DEGER DUŞUŞ KARŞILIGI 

ALACAK SEmll'LERİ 

TİCARI ALACAKT,AR 

PRCY.r:F.STOLU ALACAK SENN.rLERİ 

(-} ŞÜPHELİ ALACAK KABŞILI(Ü 

TEKİll.A!fTAKI SEtfl!JrLER 

·ST (]{LAR 

(-) ST<JC DEGER DÜŞÜŞ K!RşiLIÖI 

Vl1..'BU~Bl AVANSLAR 

VERII.Ji!N LD. V • 

DİGZR ALACAKLAR 

-·Ortaklardan Alacaklar 

- İşti:ralderd.en Alacaldar 
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- Personelden Alacaklar 

GELEC:c:K .ıtY.:r .•. ARA AİT G 1DEliL.lıl...ll 

GELİR TAUAlQ('JKLA.HI 

KISA VADELİ YA-'BAlWI KAY.l:J.AYJ.AR 

EAIIKA KlillDİLEH.İ 

- A .öanlr.ası 

- Il Bankası 

ÖDEi~ECEK T.llTIVİLLıilll 

.BOHÇ tsEN.l!ıTLEJlİ 

S~riCrLARA BORÇLAR 

- X li'irruı.:ısı 

- Y l<'irması 

PERSONELE J3UllÇLAR 

DİUER J3URÇLAR 

ALTI~.A.N KoD. V. 

ÖDENECEK "~J"ERG~ RESIM, RıUl.ÇLAR 

- İşletme VBrgi, Resim, Harçlar 

- Ödenecek Personel Kesintileri 

- ödeneoelç Sj.gorta Primleri ve Diğer Kesintiler 

F.Aİ.t.:; V'~ KOMİSYON' G İDEHLERİ T.Al..lJı.KKURLA.RI 

DİÖER GİDER T~illA.Kl{OKLARI 

GELİR - uiDER m;sJıPLARI 

UELİilLER 

SATIŞL.1Ul 

(-) S.il..TIŞ lA.DELEHİ 

(-) SATIŞ iSKQl;'TOLAlU 

(-) SA'l'IŞ GiDERLERİ 
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iŞT lRAK KilR ı~}.-YL.tı.1U 

llİSSE ::3EN.i!.:.l~İ VE 'l'lı.liV İL SAT lŞ KARl 

DURAN V .AltLll{ ::3A'l' IŞ KARl 

DIGER UELİI1LER 

U IDERLER. 

.ALIŞLAR 

(-) .ALI Ş lSKOfJTOLARI 

(-) .ALI Ş İA..DE.LERI 

.ALIŞ UİDEHLERİ 

l.ADE GİDEBLERl 

GENEL .İDARJ!] GİDERLERI 

PAZA.IU .. Jı.lilA VE DAGI'l'U'! Gİ:ı:Jii.:P.LERİ 

FAİZ VE K0.1Ü:5YOH uiDETILERi 

ŞÜPHELİ .ALGJJ<J.ıAR ZARllRI 

::3TOK DEUER DÜŞME ZAHARI. 

RİSSE S~~EDi VE TAHVİL DEÖER DÜŞÜŞ Z.Al~I 

DEG.EfRSi~ ALACAK. Z.ARARI 

Kli.S.A SAYIN HOKSAlH 

DİÖER GiDERT.,ER 

IV. IıiDliA.SE.uEDE J:ÜLUİSAYAR KULLAlUMlllll1 :tTAKİT PLAl'l'L.AMA.SINDAid FAYDALARI 

uünüroüzde muhasebede bilgisayar kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. 

llUnun nedeni bilgisayar ile bile;iişlemin,. elle y{l:pılan bilgiişleme göre 

üstünlükleridir. M'ulıase be verilerinin işlenmesinde bilgisayar il e bilgiiş

lemin sağladığı üstünlt~ıor, tüm işlemlerin hatasız ve hızlı bir şekilde 

yapılabilmesi, istenilcU.ğixıde, istenilen bilgiye anında ula ş ılınasına ola-
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nak sağ:lamasıdır,. diyebiliriz. ( 6 ) 

bilgisayarın muhasebede kullanılması muhasebe kayıtlarının bilgisa-

yara yaptırılması anlamına gelmektedir, böylece muhasebe departmanında 

yapılmakta olan rutin işlerin kısa bir zaman ve az bir ernekle yapılması 

saglanarak, mali analize ve yoruma daha fazla zaman ayırabilmoktediro(?) 

Bilgisayarın m'l.llıascbode kullanılması nakit planlamasında da önemli 

:faydalar sağlar. lJakit planlamasında nakit durumu analizlerine konu olan 

mali tabloların hazırlanması, nakit bütçesinin oluşturulması ve kontrolü 

daha hızlı ve doğru şekilde gGrçekleşir. Diğer taraftan mali tabloların 

genellikle bir yıl olan dönemlerden, daha kısa süreli dönemler i tibarıyla 

hazırlanması:nJ; olanaldı h<:ıle getirdiğinden, analiz ve yorumların, bütçe 

ve planların hazırlanmasında etkin bir şekilde kullanılmasına yol açar. 

~ı samanda nakit giri!lorinin Te çıkı~larının izlenmesinde bilgisa7arın 

etkin kullanımı doğruluk:, kesinlik, güvenilirliği sağlamaktadır. (B) 

------------·*··~·-··-

( 6) Ali GÜNEŞ, llilgisayar .. :.ıze Ilasıc Pro}'c:.a.~~' A. Üo No.121, A.boF. 

Ya. No.45, Aru<ara, 19~6, s.24-25o 

(7) Davut AYDIN, Eilgisayar.~ı Genel }]1ılıas~.?e, A.Üo Ya. No.350, İ.LB.Fo 
Ya. No.75, Eskişehi:r, 1989, s.l4o 

(8) Melih EIIDOGAN, J.s:~e!!!~},~i~pa,~i i..Y.§~.~;lıninde Naki,t _f3ütxel<:r.~-]aınr
lGllt11liS1 'fe :Oa_ğlarıhl:ı.. 't:~'blolaio, .A.tJ* Ya. No.322, İ.İ.:S.W. Ya. No.71, 
ESkişehir, 1989, s.l2. 
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IKİI-ICl l30Lt.l'M 

N.AKh• DT3RUlıfU ANALİZLERI 

İşl•tmelerin nakit planlaması yapmadan önce nakit durumu analizleri 

yaptığını önceden ifade etmiştiko İşletmeler, nakit durumu analizleri 

yardımı ili, geçmişteki faaliyetlerine ilişkin rakamları ve aynı zamanda 

Dunları.n J.nali durum ve faaliyet sonuçları üzerindeki etkileri değerlendir

me iınkanuıa sahip olurlaro l3u imkan işletmelerin geçmişte aldıkları finan

sal .kar.arların, sonuçları bakımından işletme için doğru ve yanlış oldukla

rının grir.iil.mesini de sağlar o .tSUnun yan:ı.nda işletme kendi llla.k:i t gücünü de 

öğrenmiş Olur. 

lialdt durumu analizleri, ±"inansal analiz tekniklerinden yararlanı

larak yapllmaktadır. Şöyleki, nakit akım taolosu ve diğer mali analiz tek

niklerindenyararlanarak işletmenin bir öneekı döneme ait nakit hareketleri 

incelenir ve işletmenin nakit yapısının faaliyet sonuçları ve mali durumu 

üzerindeki etkileri araştırılıro ..tm çalışmaların sonuçları değerlendiri

lerek, iŞletmenin nakit planlaması için önem taşıyan bilgiler oluşturulur. 

Durum analizlerinden planlama öncesi, planlama safhası ve planlama sanra

sında yara.rlanılır. 

I. NAKIT AKIM '.rA..ilLOSUNUN TANIMI VE U100II 

Nakit akım tablosu, işletmenin belirli bir dönemindeki para giriş 

ve çıkışlannı gösteren tablodur. !nı tablo karşılaştırılaD iki yıl oakı

mından ikiaci yılda birinci yıla göre kasa ve bankalar kaleminde oluşan 
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artış ve azalış şeklindeki değişmenin nedenlerini kaynak ve kullanımlar 

olarak gösterir. Bu tatı1.o, işletmenin incelenen dönemde sağladığı fonla

rının (nakit) narelerden,(ana faaliyetler, faaliyet dışı gelirler, oilan

ço kalemleri olarak) ne oranda sa{!,landığı şeklinde bllgi vererek, fon ya

ratma gücü hakkında deb~rlendirme yapabilmemizi sağlar. 

Nakit akım tablosu sadece işletmenin nakit hareketleri ile ilgile

nir. 13aşka bir de~'işle işletmede meydana gelen olayları tahakkuk esasına 

göre değil de, nakit esas~na göre ele alır. Hu açıdan bakıldığında işlet

me kar etmiş olsa bile para mevcudu azalabilir veya zar~otse bile para 

mevcudu artabilir.(9) 

Nakit akım tablosu fon kavramını en dar anlamında ele alır. Bu tab-

lo için f'on kavramı nakit değerleri ifade eder. l!aki t akım tablosunun b.a

zırlanabilmef!i için incelenecek dönerne vo bir önceki döneme ait bilanço

lara, incelenen döneme ait gelir tablosu ile kar dağıtım tablosu ve ek bil

gilere ihtiyaç vardıro Tablo kaynaklar ve kullanımlar olmak üzere iki kı-

sırndan oluşuro 

A) Kaynaklar 

Kaynaklar incelenen dönemde işletmenin çeşitli faaliyetleri ve uy---

(9) öztin AKGÜÇ, l·iali Tablolar .Analizi_, r.tlo Ya. 11o • .3281, İstanbul, 1985, 
s.224. 
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guladığı politikalar sayesinde n8kit mevcudunda artış yaratan olaylardır. 

Içletmelere nakit girişi safJayarak, nakit kaynağı oluşturan işlemler ge

nellikle peşin satışlar, senetli ve senetsiz alacakların tahsili, iştirak

lerden nakit olarak alınan kar payları ile kira ve faiz gelirleri, alacak 

senetlerinin iskontosu, nnkit olarak sağlanan krediler, nakit olarak sağ

lanan sermaye arttırımı, tahvil ihracından sağlanan paralar, duran varlık

ların satışından elde edHı:;n paralar ve iade edilen vergilerdir, diyebili

riz. 

Kaynakların tesbi~~i için işletmenin faaliyetlerinden ve fc:ıaliyet dı-

91 işlemlerinden elde ettiği nakit mevcudunun belirlenmesi ve ayrıca işlet

menin bil:' önceki döneme göre incelenen dönemde bilanço kalemlerinde meyda-

na gelen değişikliklerin yarattığı nakit mevcudunun tesbit edilmesi gere

kir. İşletmenin ana faaliyet konusundan elde ettiği nakit miletarının tes

biti için ticari alacaklar lıesabı aracı bir hesap olarak ele alınıp satış

ların tümü Kredili yapılmış varsayılarak sa~ışlandan sağlanan nakit mikta-

rı bulunur. 
(10) 

Şöyleki: 

DÜNEiiiEAŞ I '1' İ C.~U!.İ ALACl.JCL.AHI 

( +) TiiCELEliJ.<1l:J DÖlJEJ.·l 1;-ET SXPIŞL.AIU 

(-) Dô1JEI:ISOl\U rr 1 CARI ALACJJ(LfJU 

SNI'IŞL.A.IWAN SAGLANlıN HJIJCl T 

: XX.XJI.. 

XX.X.X 

İşletmenin faaliyet konusundan sağladı@;ı mıki t miktarının tesbiti dönembaşı 

ve dönemsonu i tibarıyla ticari alacsldarda meydana gelen artış ve azalışa 

(lO) Attilla _GöHb"'NLl, E_ilanço Analizi, ±.ü. Ya. ~Io.l773, Igletme Fak:. " 
No.l3, Istanbul, 1972, s.295· 
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bakılarak ta belirlenebilir. Eğer artıt Tar~a, bu artı! miktarı net sa-:Q~-

1~ d.titiUerelc satıtlard.an sağlanan miktar bulunur, asalı, sös konusu 

ise asal:ıf miktarı net .aatı9lara ilaTe edilir. (ll) Ticari alacaklarda asa

lıt olduğ unda bu iııletmenin incelenen dönemdeki satıtların tümünü tahsil 

ettiğini a,yrıca bir önceki dönemden deT.reden alacakların da bir bemllllll 

tahsil edildiğini gösterir. 4Da f'aali79t konusımım sağlad~ğı .nakit mikta

rının teebi t edilmesinde ticari alacaklar kaleminde nald t hareketi ;raratma

;ran i!lemlerin dikkate alınması ..-e ilgili toplamdan diiJülmesi gerekir. Şüp

heli alacak kartılığı, tahsili t~eli duruma gelmit alacaklar nedeni;rle 

alacaklardan ayrılmakta ancak bu i'lem alacaklarda asal tma yara tmasına. rağ

men, nakit hareketine neden olmamaktadır. Eğer itletme tÜ:ı;>heli alacaklar 

kartılığ'l. hesab:ını kullanmasa7dı, alacaklarda nakit hareketi 7C'ratma;ran bir 

asalıt sös konusu ollll878cak: Te ilgili toplamdan dii9ülm$ei gerekme;recekti. 

Değersis alaoakl.ar ise tahsil i imkansıs hale gelmi§ alacakların, alacaklar

dan 91"ıl.mıf kısmıdır. Bu nedenle alacaklardan değersis alacakların a;yr:ü.

ması, alacakları asal tmasına raAaen nakit harekatine neden olmadlkl.arı için 

ilgU toplamdan dif.tülmelidlı •. ,.Eğer. bu tür itlemler alaeaklard.an düıJül.mes 

ise ana faali78tten sağlanan nakit miktarını o miktar kadar asal tacaktır. 

F8ali79t dıtı gelirlerden elde edileu :cak.i t giriti, incelenen 71-lın 

gelir tablosmıd.an, kartılığında aktif çıkıfına sebep Tal.'me;renler ele al~

rak: nakit girit i ;rara t tıkları miktarlara göre nakit kapıağ:l. ;rasılırlar. 

Eğer akt.if çl.kıtına sebep olmUJlar ise ilgili bilanço kaleminde asaJ.ma7a ;rol 

açacaklarından, bilanço kalemlerinden sağlanan nakit ka,nak:larının tesbitin

de ek bilgilerden de ~lanarak saten dikkate alınırlar. Genellikle bu 

kalemler nakdeıı.. tahsil adilmit fais - komis7.n gelirleri ile nak:deD alınmıt 

ittirak k8r paJ"larıdır. :Burada önemli olan bu kalemlerin tahakkuk etmit mik

tarları dek-U, nakit olarak tahall edilen m~arlarıdır • 

(ll) Balan aoOOAN - llecat TliNIER, Mali Tablolar Analisi·,- Ankara, 1988, s.l9& 
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Bilanço kalemlerinden sağlanan nakit girifi ise; kar,ıla,tırmalı bi

lançolardan kasa Te barikıüar kalemi ilo ticari alacaklar (senetıi~senetsi.a) 

kalemi hariç aktif'te asal:ı.~, pasiflerde artış kuralına UJ"gun olarak yarat

tıkları nakit miktarı da ek bilgilerden bakılmak suretiyle bulunur. Burada 

kasa ve bankalar kalemini dikkate alınmamas~ın sebebi bu kalemlerdeki deği!

menin nakit akım tablosundn toplam ka;ynaklar ve kullanımlar arasında farkı 

(artı,-azalı~) göstermesidi:r. Tioari aleaklar ise daha önce ana faaliyetten 

elde edilen nakit milctı?rının bulunmasında dikkate alındıklarından tekrar 

dikkate alınmazlar. Tabii nakit giri~i yaratmayan bilanço kalemleri olan 

değerleme kar,ılıkları bi:ı.,ikmiş amortismanlar, yedekler, yeniden değerleme 

artışları gibi kalemler de dikkate alınınazlar. 

B) Kullanımlar 

Kullanımlar incel~:en dönemde işletmelerin faaliyetleri ve uyguladık

ları politikalar sonucunda nakit roe-.rcudunda azalış meydana getiren olaylar

dır. İ~letmelerde nakit çıkışı yaratan işlemler peşin olarak mal Te ham

madde alıtı, personel ücretlerinin n:llci t olarak ödenmesi, naleden ödenen gi

derler, nakden ödenen borçlar, nakden yapılan kar payı ödemeleri, tahville

rin itfası, nakden yapılan sermaye a~altJ~}, vergi ödemeleri ve diğer öde

meler olarak sıralanabil:.i.r .. 

Kullanımların bulvnabilmesi için, işleima faaliyetleri ve faaliyet 

dışı işlemler nedeniyle o:_ uçan nakit çlk:ı.şlarıyla bilanço kalemlerinde mey

dana gelen deği9me1er sc-:r:.ucu oluşan naki"i:; ç:ı.kı,ıarının bulunması gerekir. 

İ§lletmenin ana faaliyet :;:onua>.l nedeniyla olutan nakit çıkışları, alışları 

ve faaliyet giderleri nedeniyle ortaya ç~kar. Alışlar nedeniyle ortaya ç~ 

kan nakit çıkışlarının tesbiti aşağıdaki şekilde bulunabilir: 
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DÜ:NEl\'lliAŞI TICAlU .l::lORÇLAR 

( +) ::J.A!l'IL.AN MALIN MALIYErİ 

( +) DÖNUlliAŞI S'l'OKU 

(-) DöNEMSONU 'l'İC.ARİ .:tıORÇLOil. 

(-) Dölnilfll SONU STOKLAR! 

FA.ALİYJDr KOlWSU NEDEtiİTiı:t;; OLUŞAN :NAKİ1' ÇIKIŞI 

lı'aaliyet konusu nedoniyle oluşım na..1cit çıkışını oulmak için yukarı

da gösterdiğimiz hesaplaffi3 yöntemi incelenen dönemdeki alışların tümünün 

borçlanarak yapıldığı esasına dayanmaktadır. Bu nedenle incelenen do:nemin 

oaşındaki ticari borçlar ve stoklarla dönem içinde satılan malın maliyeti

ni toplanarak alışlar nedeniyle yapıllilbilecek en yüksek nakit çıkışı mik

tarı bulunur, daha sonr~ bu toplamdan, dönem içinde ödenmeyen kısmı ifade 

eden dönem sonu ticari borçları ve stolcları düşülerek naleden ödenen kısım 

bulunur. 

Faaliyet giderleri nedeniyle ortayrı. çıkan nakit çıkışları ise gelir

tablosunda faaliyet giderleri bölümünde yer alan kalemlerin (genel yönetim 

ve satış giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, satış ve dağıtım 

·giderleri gitıi) nakden ör.:t:men miktarları ek bilgilerden yaralanarak oulmak 

suretiyle, lcullanım yazılır. 

Faaliyet dışı giderler nedeniyle meydana gelen nakit kUllanımları, 

gelir tatılosunda, 1'aali;;tct dışı giderler kısmında yer alan kalemlerin ta

hakkukl.arı dil<Kate alınma~lı:.m, nakit çıkışı yarattııcıarı miktarlar üzerin

den tesbit edilir. Eurad.a önemli olan n;;ıldt ~:;:ıına sebep olmaeıd:ır. Ör

negin : Uelecek ayıara ait olarak peşin ödenmiş giderler, ait oldukları dö

nemde, gider olarale gelir tablosunda yer alacaktır, ama nakit çııcışı yo:rr:-:·t 

rnazlar. .LIUnun yanında gelecek aylnra ait giderler ohıralc bu dönernde bir 



nalci t çıkışı yapılmıçı ise bilanço laılornlerinin yarattı&r:ı. nakit kullam.ml.a

rı belirlenirken dllctcate alınarak kullanım yazılırlar. 

bilanço lcalemleı•jnde meydana gelen değişmalerin yarattığı nakit 

çıkışları .karşılaştırılınalı bilançolardan, kasa ve barılealar lle ticari 

borçlar ve stoklar hesabı haricip.deki kalemlerin aktiflerdeki a~ış kura-
• 1 

lına uygun olarak nakit çJlcışı yarattıkları miktarlar üzerinden bulunuro 

Kasa ve ·bankalar kaleminin neden dikkate alınmadığını daha önce belirtmiş

tik. Ticari borçlar ve stoklar kalemi ise ana :faaliyet konusu nedeniyle 

daha önce işleme tabi tuttüduğundan burada tekrar ele alınmazlar. Eu kalem

ler dışındaki bilanço ~~lemlerlı1in de kullanım yazılabilmeleri nakit çıkı

şını;ı neden olmalarına b~ğlıdır. Özellikle uzun vadeli alacakların vadele

rinin yaklaşması nedeniyle döner varlıY~ar içindeki alacaklara dönüşmesi 

ve uzun vadeli borçların, kısa vadeli borçlara dönüşmesiyle meydana gelen 

değışmelere, nakit hareketi yaratmadığından dikkat edilmelidir. Kalemlerin 

nakit çıkışına sebep old~lliıarı miktarlar, ancak ek bilgilerden yararlana

rak belirlenir. I~yna?~arın tesbitinde olduğu gibi nakit hareketi yarat

mayan bilanço kalemlerindeki değişmeler dfr.kate alınmaz. .tm kalemlere 

amortismanları, değerleme lcarşılıkiarını gösterebiliriz. nu kalemlerden 

örnek alarak amortisnıanla:::'ı alıp nasıl nakit hareketi yaratmadl.lclarına bak

tıgımızda, amortismanların ilgıli varlığın defter değeri üzerinden gider 

tahakkuk ettirilerek ayrıld~clarını, böylece nrucit hareketine neden olma

dıklarını görmekteyizo 

İncelenen dönemden önceki dönem ıdlrından incelenen dönemde nak:den 

yapılan kBr payı ve vergi ödemeleri kullanım olarak dikkate alınırlar. 

C) Tablonun Oluştuı:u1ması 

Nakit akım tabloGwr:..ı. hazırlayabilmek için önce karşılaştırmalı 
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bilançolnrdan kasn ve ba:nlcalar kalemindeki artış veya azalışı bulmamız gere-

kir. Çünkü bu miktar bizim daha önce belirttiğiınız şekilde bulunan kaynak

lar ve kullanımlar arasındaki farka eşit olacaktır. Kasa ve bankalar kale

minde artJ.ş varsa kayna.'ld.ar, kullanırnlardan o mlictar kadar fazla; eğer aza-

lış varsa tersi durum eöz konusu olacaktır. 

Kasa ve bankalar lcrılemindeki artış veya aız;alış_ın altına da ka..'V:Qa~:-
1 

-r.ı Te kullanımıarı ayrıntılarJ. ile belirtecegiz. Nakit kaynakları toplamı 

ile nakit lrullam.ınıarı toplamı arasındaki :farkı tablonun en alt kısmına ya

zarak tablonun ~aşında tesbit ettiğimiz kasa ve bankalardaki artış veya 

azalış ile ilgill. mık:tarla aynı oldueunu gördükten sorıra tablomuzu yoruma 

hazır hale getiririzo Açıklamalarımıza uy~~ bir nakit akım tablosu örne

ği aşağıda verilmiştir~ 

İŞLMl'MEtıİ o •••• DöNEMİ 

:N.AKİ'l' AKIM T.ABLOSU 

KASA Vl!i BANKALAR K.ALEMİliDE.I.Ü DEGİŞ"Mf!IT.ER ( + veya -) 

ICAYUAICLAR 

= x:x:xx 

.AliA FAALİY.&T KONUSU1IDAN S.AdLAUAN NAKiT MİK'l'A.l1I = X:XXX: 

BiL.AlifÇO IGu.ıı:n,JLERhmEJ.ci _DJ~Gİ§I<U!fl)E!N s.AuLAN.PJT NAKİ•ı· I.:i.K.TARI = xxxx 

- Döner Varlık Kalemlerindeki Azulışlar = XXX 

- Duran Varlik Kcüemlcrindcld Artışlar = XXX 

- Kısa vadeli Yabnncı Kaynaklardal::i Artışlar = XXX 

- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaldard~ki Artışlar = XXX 

- bz Sermayedeki Artışlar = XXX 

FAAL.İT.ı!..T DIŞI OLA.Y.LAliD.Al-T SAGL.Alr.AN N.AKİT MİlCI'ARI = XXXX 

- Faiz - Komisyon gelirleri = XXX 

- Hisse Senedi ve T2,hvi1 Satış Karları = XXX 

- iştiraklerden kar Payları = XXX 
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- Kasa Sayım J.i'azlo.sı 

- Di[,'er İçletınelerdon Sağlanan Nakit Miktarı 

KAY.N.AKLllR TOPL.AIIU 

KOLL.AlTHJL.AR 

AUA FAALiYET KONUSU NEDENIYLE lUKİT KOLL.il.J.UNILARI 

. F.A.ALİYEr GlDERLERl 1-TEDJJll.Ül"LE NAJclT KULL.AJ:HMLARI 

- Genel Yönetim Giderleri 

- Satış Giderleri 

llİLANQO KALEMLERİ1mEN DO~L41r lfAKİT KULL.AJ.UML.ARI 

- Döner Varlıklardaki Artışlar 

- Duran Varlıklardaki Artışlar 

- Kısa Vadeli Yabançı lfaynak.lardaki .Azalışlar 

- Uzun Vadeli Yabançı Kaynaklardaki Azalışlar 

- Öz Sermayedeki .Azalışlar 

fAAİittırrr: ·;otı,:t · _oLAYL.AlLID@Jİıt~İniS. N.A,tÇt~T· KtitJ:;A:Nifııl!JIB.I 

- li'aiz - Komisyon Giderleri 

- Kasa Sayım l'foksanı 

- Diğer li'aaliyet Dışı olaylar 

VERGİ -· IdR PAYI ÖDEillJ.!LEB.İ 

- Önceki Dönem K.irı İçin Vergi Üdernesi 

- Önceki Dönem K.arınd::ı.n Kar Payı Ödemesi 

KULLA!Hl<lLAR T.OPLAMI 

KULL.AI:~Hu.AR VE KATIJ.AKLAR AllASilillAKi F.AlliC 

=XXX 

= .XXX 

= xxxx 
= .:xxxx 

= .x:xx 
=XXX 

= xıax. 
=XXX 

=XXX 

=XXX 

= XXX 

= XXX 

= xxxx 
=XXX 

=XXX 

=.XXX 

= xxxx 
=.XXX 

= xx.xx 

=~ 

Nakit akl.ID tablom.:ınun yorumunu yapabilmek amacıyla, önce kaynak ve 

kullanıraları ayrı ayrı dc[:rerlendirip sonrada birbirleri ile olan ilişkile-
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rini ele alarak inceleyelim. 

A) KaynalcJ.arJ.n Yorumu 

İşletmelerde kayıuticJ.arın içinde peşin satışlardan ve alaçaklurdan 

elde edilen nakdin ağırl:ı.J:'.J.ı olması istenir. .Bunun sebebi işletmenin dö

nen varlıklarının işletme faaliyetlerine yillcsek oranda katılımının sağla

narak kiirlılıırın artmasına ve liki t yapının güçlenmesine neden olması ve 
. d . . (l2) 

yabancJ. kaynaklara uyulan ihtıyacın azalmnsıdır. · 

Kaynaklar içinde borçlar da yer alabilir. .Ancak işletmelerin borç

lanarak nalcit kaynağı yaratmasınJ.n işletmeye getirdiği i"aiz yükü hem faz

ladan nakit çıkışına hemde lci.irın azalmasına yol açabilir. Bu nedenle borç

lanarak sağlanan paranın kaynaklar içinde önemli ağırlıkta olması olumlu 

karşılıı:ımas. Sabit kıyınet satışı da kaynak, olarak zorlayıcı şartlar olma

dığı sürece tercih edilmemelidir. 

b) Kullanımların Yorumu 

Nakit kullanımları :peşin nlıı:;ıla:r ve ı:ıorç ödemeleri, sabit kıyınet 

yatırımları ve nakdi sermaye iadesi gibi işlemlerden oluşmaktadır. Kulla

nımlar içinde yulca:rıda belirttiğimj_z işletmelerin:.,.a~- olup ölmadığl. ·ye ml··· 

lanımlar içindeki ağırlDLları kullanımların yo~wunda bize yol gösterici 

olur. 

11!2) :::ıabri J3J!l<!l'ÖRE - Fe:ı:.'~ılı ÇÖMLEKÇI, }Io.li Tablolar Analizi, AoÜ• Eğ. Sğ. 
lhlo Arş. Vakfı Ya. Ho. 71, Dskişehiı', 1989, So214. 

---- -------------------------------~----------------------~ 
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Kullanım~lar içinde p~şin alışlar ve kısa vadeli borç ödemelerinin 

nakit sıkmtısına yol açmayacak ağırlıkta yer alması normaldir o Bilhassa 

tica:ret işletmelerinde bu durum daha da belirgindiro Ticaret işletmelerin

de lrnllanımlar içinde sabit kıyınet alımlarının bulurunası, faaliyetlerini 

devam ettire-bilmek için gereldi degilse, alışılmış bir durum değildiro 

Nakit olarak sermayenin iade edilerek azaltılması ise işletmede atıl bir 

'birikimin tesbit edilmesi ile söz konusu olabilir. Kullanımlar içinde yer 

alan en önemli kalemlerden biri de giderlerdir. İşletmelerin faaliyetleri

ni yürütebilmak için giderlere katlanmak zorunda olduğu bir gerçektir., bu

rada önemli olan faaliye·tlorin en az giderle yürütülmesinin sağlanmasıdır. 

Bu nedenle kullanımlar içL~de giderlerin payı gerektirdiginden fazla olma

malıdıro İşletmelerin ortaklarına kar payı ödemeleri normaldir. Yanlız 

işletmelerin kir payı ödemesine karar verirken nalcit yapılarını düşünerek 

hareket etmeleri gerekir~ 

C) Kaynak - Kullanım Ilişkisi 

Işletmenin incelenen dönemde karşılaştırmalı tablolardan bakarak 

kasa ve bankalar kalemlerinde bir artış varsa bu, işletmenin bu dönemde 

yarattığı nakit kaynaklarının kullanımlardan fazla olduğunu gösterir; 

fazlalıK atıl değilse olumlu bir durum olarak nitelenjr. Bu durum dışın

daki gelişmelerse işletmenin likidi tesini azaltıcı etki yapacaE;ından olum

suz olarale değerlendiriliro Önemli olan kaynakların nerelerden, hangi 

oranlarda elde edildiği v-a hangi kullam.m türlerine ne oranlarda aktarılci~-

ğıdır. Başka bir değişle, işletme kaynaklarını istenilen şartlarda uygun 

olan nalc.it kaynaklarından, yeterli şelölde sağlayıp yine uyg'Ul'l kullanım 

alanlarına aktarmış mıdır? U,ygun kullanım alanlarının seçilmemesi ana faa

liyet ve faaliyet giderleri için kullanılacak nakdin başka alanlara akta

rılması nakit yapısını ve lcarı olumsuz yönde etkiler. Drneğin. ' Nakit ka;:r·· 
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naklarım.n, duran varlılcüıra ve uzun vadeli yabancı lcaynak:ıara kullanılma-

sı. gibio 

'l'icaret işletmelerinde kaynalcların içinde peşin satışlar ve alacak

ların tahsilatından saglı:man nakit girişlerinin yüksek oranda olması, işlet

menin peşin alışlarını ve kısa vadeli borç ödemelerini bunlarla karşıl~a

bilmosi iyi ·bir durumd~~. Eğer bir de işletme buna ilave olarak bu kaynak

lardan sağladığı nakit ile nakit çıkışı gerektiren giderlerinin tamamını 

veya bir kısmını karşılıyabiliyor ise bu çok daha iyi bir durumduro Du ~

nı zamanda işletmenin kendi ihtiyacı olan naledi yaratabildiğinin bir i!·a

desidir ·d~. 

IV. TİCARİ İŞLEl'l'·'ll!lLEiillE MJJ..İ DDRUMUN VE J:i'AALİYJ.!.T SONlJÇLARHliN N.AKİ'l' Y.API

~INA Eı•KİSİNİIT İIWBLENM:SSİ 

A) Mali Durumun ve li'aaliyet Sonuçlarının lJakit Yapısı Açısından ince

lenmesinin Gereği 

Nakit planlaması için gerekli durum analizleri, bize işletmenin mev

cut nakit durumu hakkında bilgi vermeye çalışmaktadıro Durum analizleri 

sadece nakit akım tanlosundan elde edilen bilgileri değil mılli duruııt "V"e 

!'aaliyet sonuçları ile ilgili bilgileride kc:ı:psamalıdıro Çünkü işletmenin 

mevcut durumunun nasıl ortnya çıldığını bilmemiz gereklidiro .J:lu da ancak 

mali durumun ve faaliyet sonuçlarının incelenmesiyle mümkün oluro Kali du

rumun ve faaliyet sonuçlcırım.n incelenmesi aynı zamanda nakit akım ta blo

sunun yorumuna da yardımcı olmaktadır. 
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13) Nakit Yapısının İncelenmesi Aınaoıwla Mali Tablolara Uygulanacak 

Analiz Telmikleri ve Analiz Sonuçları 

l~akit yapısını incelerne amacıyla kullanacağımız analiz teknikleri 

içinde en önemli ağırlığı, karşılaştırmalı tablolar tekniği, dikey yüzde

ler telcniği ve reşyolar(oranlar) oluşturmaktadır. 

Karşılaştırmalı tablolar tekniği, incelenmesi istenen dönemin başın

daki bilanço vo gelir tablosu ile dönemsonu bilanço ve gelir tablolarını 

karşılaştırarak, dönembaŞll1U göre, dönemsonunda mali durmn ve faaliyet so

nuçlarında. meydana gelen değişiklikleri mutlak rakam olarak ve yüzdesel o

larak görmemizi sağla~·. 

D.lkey yüzdeler tekniği incelenen dönemin dönemsonu bilançosu ve ge

lir tablosunda yer alan kalemlerin mllctarlarını gerek kendi grup toplamları 

gerekse genel toplamları içindeki ağırlıklarını yüzdeler olarak bize verir. 

Dikey yüzdeler tekniği gerektiğinde dönembaşı bilançosu içinde uygulanabilir. 

Reşyolar ise bilanço ve gelir tablosu kalemleri arasında çeşitli iliş

kilere dayanılarak, oranlama esasına dayanan oir hesaplama tekniğı ile so

nuçları, ilişldlerin türüne göre defa, kere, katı, gün gibi anlamlarda bize 

vermektedir.· Nakit akım tablosunu ise daha önc·e: ele aldığımızdan burada de

yinmemize gerele yoıctur. 

C) l:rınli Analiz Telaülcleri Aracılığı :l.le .liXI.de .hliilen Analiz Sonuçları

nı Nakit Yapıs:ı. Lçısından Değerleme 

1- :Bilançodan Ll§..e Belilen Anıüiz Sonuçlarını Deı~rlemo 

Ticaret işletmelerinde dönen varl:ı.klar faaliyet konuları gereği 
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duran varlıklardan daha çolc önem taşımaktadır. Dönen varlıklar içinde 

özellikle kasa, bankalar, alacaklar, stoklar içietmeler için önem arz e

der. Bu kalemlerdeki karşılaştırmalı tablolardan yararlanarak yıllar iti

barıyla meydana gelen değişmalerin bulunması sonucunda ortaya çıkan geliş

melerin sonuçları incelendiğinde işletmenin dönen varlıklarının yapısına 

ve dikey yüzdelerden dönen varilleların toplam aktiflar içindeki yerinin 

ne olduğuna bakılması ayrıca kısa vadeli yabancı ka~1alcların içeri~ine de 

bakılması gerektiği aklımıza ilk t,.ı-elen durumlardır. Biz mali durumun na

kit yapısına etldsini incelerken mali durumdaki değişmalerin ve kalemle

rin nakit yapısını hangi şartlarda, nasıl etkilediğini sadece hir analiz 

tekniğine ·bağlı kalarak değil de gerektiğinde di,~-er analiz tekni1clerinden 

yararlanarak açıklamaya çalışacağız. 

Alacaklar hesaoı işletmenin oakit yapısını yakından ilgilendiren he-

saplardan biridir. Al.acalr...ların tahsil kabiliyeti iyi olan bir işletmenin 

la'edili satışlarında azalma yoksa buradan sağladığı nakit kaynağı devamlı 

olabilir. Yanlız şunu da belirtelim ki işletmenin bunu sağlayabilmesi i

çin siparişleri anında karşılayabileoek miktarda stok bvlundurması gere

kir. Alacakların önemli bir nakit kaynağı olması nedeniyle bu kalemde yıl

lar itibarıyla meydana gelen değişmeler ve gelişmeler ile dikey yüzdeler 

tekniğinden yararlanaral:: döner aktifler içindeki yerine bakmak ve devir 

hl.zl.nı hesaplayarak durumu incelemek gerekir. 

İşletmenin hazır dccer reçyosw1un, likidite reşyosunun ve stok de

vir hızı roşyosunun bulunarak elde edilen diger bilgilerle ~irlikte değ-er-

' lcndirilmesi gerekir. Illi: b::ıkışta içietmenin elinde yeterli miktarda na--

kit ve stolc bulunabilir. .sUacalclarını tahsil kabiliyeti de iyi olabilir. 

Ama net çalışma sermayesi olmayabilir; ou durumda işletme yakın zamanda na

kit sıkıntısı ile kurşılaşabilir. O halde işletmenin net çalıçma sermayesi

ne de bakılmalıdır. İşletmenin borçları karşısındaki durumu nedir·:- İşlet--

me gerektiginde borç bulabilmekte midir? İşletmenin borçlarının ödeme 
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zamanları na!ci t y<lpısı açısından uygun olmr.ılıdır. E,ı:,-er i~letıno gerekti

Kçinde borç bulnrıııyor ise zor durunıda laıl~'bilir. ~öy1eki, işletme o zuınun 

ya ortaklarına eidecek yada duran ve.rlıklarını satınaya çalışa.caktır. Ti

caret işletmelerinde duran varlıklar aktif içerisinde büyük miktarda bulun

mayabilirler, olanlar zaten faaliyetlerin devamı için cereklidir. O zaman 

geriye bir tek ortaklara gitmek l(alır ki ortaklarda borç bulamayan bir iş

letmeye olmnsuz bakabilirler. 

:Bunun ymnında ilk bak.ış.ta işletme yeterli nakit mevcuduna sahip 

EtlnJ.a7abilir. Ama işletmenin mal todarikindeki borçlanma olanağı, banka 

kredi limitlerindeki henüz kullanılmamış miktar veya yakın zamanda bekle

nen nakdi sermaye arttırımı bu durumunu olumlu yönde etkiler, örneğin: 

İşletmenin gireceği bir ihale yada teklifte istenen teminat bedelini kar

şılayacak nakit m<3vcudu yolcsabile bankc.:ı, kredilerinden yararlanarak tembat 

mektubu veya nakit olarak istenen teminatı bulabilir. 

J.lali durumun ve bunda meydana gelen değişmalerin içletmelerin na

kit durumları üzerindeki .. etldlı:riıiin b ll inmesi ve iyi de.ğerlendiri~mesi 

nakit planlaması açısından önemlidir. 

2- Gelir 'l'ablosunclD.n Rl.de .l!rl.ilen Analiz Sonuçlarını Değerleme 

Faaliyet durumunun nakJ..t yapısına etkisini incelerken,karşıl~ştır-

malı tablolar analizi, yi.izdeler metodu ve reşyolar ağırlıklı olmak üzere 

çeşitli analiz tek:niklerinden ytırnrlanacağız. Faaliyet d.Uruınu.nun nakit ,-apı

sına etkisi dediğimi?de önce aklımıza satışların durumu gelmektedir. Sa

tışlarda bir azalma vc:ır ~nıdır'ı' İşletmelerin satışlarındaki azalmalar pmar pa

yının daralmasından, eldeld sto.ltların yetersizliğinden vaya ınevsiı:ııe oağ;lı 

dalgalanmalardan ileri gelebilir. Satışlar peşin esaslı, kredili ve peşin 
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esaslı veya sadece kredili olarak yapılabilirler. Kredili satışlarda müş

teriye tanınan vade nakit durumu açısından önemlidir. ~atışlarda meydana 

gelen degigmeler olumlu yönde ise nakit yapısına da olumlu olarek yansır. 

Tersi durumda nakit. yapısı da olumsuz olarak etkilenir. 

~atışlardan saglnnan net satış hasılatı peşin satışlar yoluyla na

kit yapısını direk, kredili satışlar yoluyla dolaylı yoldan etkilemektedir. 

~atıLan maLın maLiyeti ise nakit durumunu, peşin alışlar ve lcrediıi aLışLa

ra ait borçların nakdan ödenınesi yol1.:ıyla etkiler. 

Giderleri inceledigimizde genelde direk olarak nakıt ç~ışı şoklin

de nakit yapısını e tkiledilderini görüyoruz. Giderler daha önce de ü"ade 

ediLdiği gibi işletmenin an;:;ı !·aaliyetlerini olumsuz yönde etkılemeyecelC 

şekilde, mili~ olduğuna~ az olmalıdır. ~icaret işletmelerinde özellikLe 

pazarıama ve dağı tım giderleri ile idare giderleri yekün tutına.ı:etadır. 

Ticari işletmelerde özellikle sacışıardan elde edilen n~kit hasıla

tı satıLan malın ınallyetlnin gerektirdiğ1 nakit çlicışını karşılaya~1ıınesi 

artan kısmı ile de nakit çıkışına seoep veren giderların karşılanmasının 

sa@.anınası naKit yapısı rı~J.sından olumlu bir durumdur. 

Nakit çıkışı gerektiren faaliyet dı:;ıı gidarlerin karşılığında na..l.ci t 

girişi sağlayan faaliyet dışı gelirlerin de aynı oranda ve hatta daha faz

la olmı:lSı istenir. Faaliyet dışı giderlerden faiz giderlerinin büyük mik

tarda olması hem işletmenin karını azaltıcı olması hemde nakit çıkışına se

bebiyet verınesi açısından olumlu değ-erlendirilınez. 

Dönem k&lrına baktı{;ımızda, karın sürekliliği ve ana faaliyet konu

sundan sat~lanan gelirin ölç·ülmesi açısından, dönem karının yüksek bir oran

da ana faaliyet konusund.cm sağlanan gelirlerden oluşması istenir. Dönem 
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karı işletmenin döner aktiflerinde artış yaratarak net çalışma sermayesi

nin ve nclcit yapısının güçlenınesini sağlar. Eğer dönem z~rarı varsa bu 

işletmenin net çalışma sermayesini azaltır ve nakit yapısını olumsuz yön

de etkilor. 

Faaliyet durumunun nakit yapısına etkisinin incelenmesinde, mali 

durumda olduğu gibi belli bir analiz tekniğine bağlı 1'-.nlmadan detaylı ola

rak incelenmesi nakit dUı..""'Umuna olan olumlu yada olumsuz etkilerinin tesbit 

edilmesi, nakit planlaması yapılırken bu bilgilerin dik:::.ate alınması gere

kir. 

3- Hali Durum ile li'aaliyat Sonuçlarının Karşılıkl?:- Etkileşiminin 

Nakit Yapısına Yansı,yışının De,;!erlendirilmesi 

Hali durumun ve faaliyet sonuçlarının amüızi ve yorumu yapıldıktan 

sonra, nakit durumu açısından olaya yaklaşıp, her ikisininde bu açıdan bır

birlerini ne yönde etkiledi..klerine balnlmalıdır. 

lviali durum, eldeki stolc sevıyesini, borç ödeme gücünü, net çalışma 

sermayesini ortaya Koyarak işletmonin satabilecegi mal miKtarı ve bundan 

daha 1·azla satış lcapasi te si hedeflennesj. halinde borçlanılabılereK yada pe

şin olarale yapılaoileock nlışıar lmnusunda oelirleyici oilgiler sunara.;,;:, 

Dir anlamda ana t·aaliyet konusu nedeniyle yapılacak işlemlerin sınırlarını 

çizer. 

Nakit yapısı açısından faaliyet sonuçları, mali durum üzerinde, m~

.Li durumun Kendi üzerindeki etlüsinden daha. razla ot.kili olmaktadır. F·aa

liyet sonuçları herşeyden önce ana fı:ı.aliyeıtlerden sag-Hınan na.Ki t miKtarı 

. ila işletmenin alacaklarına, kasa ve banKalardaki nalci t miktarına, borç-
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larının ödenooilmesine yön vermektedir. Di{_\Cr yandan sat.ışJ:arın rulıiı

ğını sagl.ayarak, özellfr..lo satılan malın miktarını aziıl tıp ya da aynı 

seviyede tutarak satış hasılatını arttırdığında ana ı·aaliyet için gerekli 

nakit 1ru.llanımlarını azal t:ı.rken, ana. faaliyetten sağlanan naJ:Ci t miktarını

da ar'ttırıaı Dir et.ıci yapaoilmekt&li.r. .it'aaliyet sonucunda ıciir olması, net 

çaLışma sermayesini arttırmakta, öz sermayenin KaynaKlar içindeki payını 

yüA:seı·cGı~ek, oorçlnrın ı>a~rıı·u aza1tmakta ve tüm bunların sonucunda nakit 

yap:ısın:ı güçlendirmektedir. Faaliyetlerin zararla sonuçlanınas:ı halinde 

ise bu dururril:ill':ı ters yönda etkiliyerak nakit yapısını olumsuz yönde et

kil iye bilmektedir. 

D) İŞletme'nin Mali Du.r..ı.mundaki ve Faaliyet Sonuçlarındaki Nakit 

Yapıs~ İlişkin Sorunların ve Çözümlerin Belirlenmesi 

Mali dururnun ve faaliyet sonuçltarının inoelenmcıısinde ortaya çıkan. 

ve nakit yapısını olumsuz yönde etkileyen sorunların neler olabileceğine 

bakarsak n:ıt çalışnın se:rrnayesinin olmaması veya az olması, alacakların tah

sil kabiliyetinin yetersizliği, stok devir hızının düşük oloası, kısa va

deli yabancı kaynakların, duran var)ıkların finanemanın.dR.. k:ul.lanılması, öz 

sermayenin yetersiz olması, faaliyet giderlerinin gereğinden fazla olması, 

faaliyet dışı giderlerinin yüksek olması gibi sorunlarla karşılaşmaktayız. 

J3u sorunlar işletmenin likiditesini·, zayıflatmakta ve dolayısıyla nakit ya

pısını olumsuz olarak etkilemektedir. Yukarıda sıralamaya çalıştığımız 

nakit yapısına ilişkin sorunlar çoğunlukla birDirlerinden etkilenerek orta

ya çıkmaktadırlar. örnoğin, kısa vadeli yabancı kaynakların, duran varlık

ların finansınanında ktı.llanılması ne~ çalışma sermayesini azaltıcı alarak 

etkilemekte, duran vdrlliçların finansmanında kUllanılan kısa vadeli yaban

cı kaynaklarda kısa zamanda ödeneceğinden likiditeyi düşürmektedir. 
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lhraladığımız ı::ıu soru.rıların çözümleri ise sorunların ortaya çıkış: 

ned9nJ.Q1"i.rı& bağlı olarak değişmektedir. Çözüm bazen, sorunun nedeninin 

ortadan kaldırılması lle bazende başka bir yolla elde edilebilir.... orne

ğin, alacakların tahslli kabiliyetinin düşüklüğü tahsil servisinin yavaş 

çalışmasından kaynaklanıyor isa ou durum ortadan kaldırılarak çözüme ula

şırken, netçalışma sermayesi yetersiz ve stoklarının devir hızı düşük olan 

bir işletmede, bu soruıüar an~ak, uzun vadeli yabancı kay.nak veya nakit 

seroaye arttırıra ile net çalışına serL'1ayesinin arttırılması ve satışların 

arttırıcı ±'aaliyetlerde bulunması ile çözüme ulaştırılaoilir. 
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uçuı~cü llOLüM 

NAKİT PLANLAl~ASI._.YE )JürÇEI.Jimd:Ş R.AX:Al>rL!.R 

İLE FİİLİ RAKAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

I. lT.AKİT .AKDi 'l'AllLOOL'lmAN NAKiT PL.AlfL.Al·:ASllillA 'YARAHLANILHA.l:li 

l"inansal planların ve bütçelerin .tıazıxlanması için :&~çmi~teki rakam~ 

lara ihtiyaç dı.:zyulur. (l3 )Nakıt planlaması da bir i'inansal planlama türüdür. 

Na..l.cit akım taolosu ise işletmenin geçmişteki para hareketıerinin sonuçları

nı nedenleri ıle birlikte verir •. ·&ylece nakit analizleri yapılmasını sa.g

layarak. nakit .Planlamasında nakit bütçelerinin hazıxlanmasına yardımcı 

olur. {1.4) 

liakit aıtım "taolosu işletmenin geçmişte izlediğı finansal poJ.i tikalarm 

sazı..uçJ.ai,inı ~.· değerlendirmemizi sağlarken, iş.Letmenin nak.i t durumu hakıcın

da yanetiini bilgi sahibi yaparo ]juuun yanında gelecelt için alınacak finansal 

ıcararların tesbitine de yardımcı olur. (l5) .w -caolodan elde edilen bilgi

ler işletmenin geleceK-ce ıhtıyao duyacağı nakdin hangi kaynaklardan, ne ka

dar sağLanabileceği konusunda tahminierimize yön verir. Bu durum aynı za

manda bütçede ulaşılamıyacak hedeflerin sapıanmasını engelleyici bir özellik 

taşır. ışletme geçmişte gerçekleşen -aaıcit girişleri ve çıkışlarını nedenle

ri ile birlikte inceleyerek, ounların toplamları içindeki yerini değerlen

direrek, gelecekte satışlardan ve alacaklardan sağlanaoilecek, oorÇlanarak 

(13) :BUKER, s .16. 

(1.4) Tüksel KOÇ, TALKIN, V.al.i Analiz Teknikleri, Ankara, 1970, s.107. 

(15) Özgül CEI<lALCILAB~· Fon Kaynakları ve Uygul.anmaları Tablosu ll• Para Akış 
Analizleri, E.I.T.I.A. Ya. No.66/33, Eskişehir, ?, s.l4o 
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ve diğ~r şekillerde elde edilebilecek nakit girişlerini, alışlar, borçla

rın ödenmesi, kar payı ödemeleri ve diğer şekillerdeki nakit çıkışlarını 

talıminde yardımcı bilgiler elde ederleı-. 

Haki t akım tablosu geçmişe yönelik son bir1::aç dönem i tibarıyla ayrı 

ayrı hazırlanarak, işletmenin genel nakit durumunun ortaya konması açısın

dan nakit planlaması için daha kapsamlı bilgiler sağlaro 

I:::. NAK1rr .ı:ıÜ'l'ÇESİNİN 'l'.ılli'IMI VE ÖNEMİ 

İşletmeler nakit planlamasında planlama aracı olarak nakit bütçele-

rinden istifade ederler. Nakit bütçesi işletmenin planlanan dönemdeki na

- ki't akışlarını tahminlere dayanarak nakit girişleri ve nakit çıkışları şek

linde gösteren tablodur. 

İşletmeler nakit bütçesinden yararlanarwc planlanan dönemde nakit 

açı~.rı voya nakit fazlası ile k:arşılaşıl:ı..p, karşılaşılınayacağını görerek 

önceden nrucit açığı için önlem, nakit ~azlası içinsG doG~rlendirebilme im

kanına sahip olurlar::.- Bunun yanında işletmelerde nakit bütçesinden çeşitli 

şokillerde yararlanılır. Nakit bütçesinin lıazırlaınnasındaki amaçları kısa

ca özetleyecek olursruc; (lG) 

-Beklenen nakit akışını göstermek, devre sonu nakıt dengesini tahmin 

etmek, 

-.l!lk finansman gerekip gerekmediğini tahmin etmek, muhtemel miktarı, 

zamanı ve f"onlara ihtiyaç duyulan sürenin uzunluğunu tayin etmek, 

-lşletmo faaliyetlerindeki hareketleri ve stokların genişletilmesi 

ya da daraltılmı:ı.::ıı gereğini tesbit etmek, 

Konuları, Ankara, 1970, s.3. 
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-ı\rttırılan(atıl hale getirilen) nrucit miktarını va yatırırnda lcul

lanılabilecaği zamanı önceden belirlemek, 

-Yönetime kontrol aracı olarak yardımcı olmaktır, diyebi11rız. 

III o U.AK.İT BÜTÇES.i:N lliT l:AZIRL.AlifM.A.SI 

Haki t bütçesinin hazırlanabilmesi için önce blli'tçe döneminin kapsa

yacağJ.;ı. sürenin tosbi t edil::ıesi gerekir. liütçe dönemi işletmenin yapısına 

göre belirlenir. Küçük miktarlarda para giriş ve çıkışlarının söz konusu 

0lduğu işletmelerde bir veya birkaç aylık, büyük miktarlarda para hareketi 
(17) 

olan işletmelerde ise altı aylık veya yıllık bütçeler hazırlanabilir. 

Bütçe döneminin tesbit edilmesinden sm1ra nakit girişleri ve çıkışla

rının bolirlenmcsi gerekir. Nrucit giriş ve çıkışlarının tahmin edilmesinde 

direk tahmin yöntemi ve net gelir yöntemi olarak ilci metodtan yararlanılır. 

Bunlardan para ile ilgili her kalemin ayrı ayrı eıa alınarak tahmin edilmesi 

esasına dayanan direk tahmin metodu çok kullanılan ve oldukça basit bir mo

todtur.(lB) .Araştırmamızda bizdo bu yöntomi: tercih edeceğiz. 

A) Nakj.t Uirişleri 

Uaki t ·bütçesinin ild kJ.smından biri olan nakit girişleri, işletmeler-

de genellikle peşin satışlar, alacaY~arın tahsilatJ., nakit sermaye arttırı

mJ., faaliyet dışı gelirlerdon sağlanan nakitler ve duran varlık satJ.şları. ·: 

(17) İlhan C.J:li:iıALCIL.AR, !şldme lilitçele.E2:., E.I.'ll.IoA. Ya. No.24-2, Eskişehir, 

1964, s.l09o 

(J.a) loOE!ır.ALCilıJUt, o,l09. 
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dan oluşmaktadır. Nakit girişleri olarale borçlar ise ilk anda diklcate alın ... 

mamakta bütçe taslağının sonucunda ek finansman gerekli oldul:,>u görülürse ve

ya bütçe döneminde ;yapılacak bir yatırımın gereği olarak ele alınmaktadır. 

Peşin satı~lar ve alacaıcıardan sağlanacak nakit girişlerinin tah

min edilmesinde satış bütçesi ve geçmiş yıllara ait bilgilerden yararlanı

lır. Ueçmiş son birkaç dönem i tibarıyla lcredili satışların, satışlar içın

deki oranı bulunarak planlanan dönemdeki satış bütçesinde hedeflenen satış 

hasılatından, beklenen kredili satışlar nedeni ile oluşacak alacaklar ve 

peşin satışlar tabmin edilir. Alacaklardan sağlanacak nakit girişlerinin 

miktar vo zamanının tesbitinde geçmiş dönemlerde gerçekleşen ortalama tah

silat dönemi ve değersiz ya da şüpheli hale eelon alacakların miktarından 

ve tecrübelerden ıstifade edilir. lıu açıklamalarımızı oir örnek üzerinde 

göstermeye çalışalım. 

SATIŞ HÜT.ÇESI 

Dönemler Satışlar P. Satışlar Kredili 
~30 Sa tı§lar ~sı o 

l.Dönem xxxx X .XXX 

2.Dönem )Q'"J.X jf XXX 

3.Dönem xxxx X XXX 

4.Dönem Xl..XX X XXX 

X XXX 

Yu.k:arıda verdiğimiz satış bütçesinde dönemler işletmenin faaliyet 

konusuna ve satışlarında meydana gelen mevsimsel dalgalanmalara göre tesbit 

edilı:ıektedir. Ornekte bir yıl, üçer aylık dönemler i tibarıyla .ele alın.wış

tır. Satışların hasılatı işle-tmenin geçmiş dönemlerde satışlarında meyda

na goltın doğişmale:t• ve so.tısı departmanının faturalar ve siparl.ş dosyasından 
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sağlanan bilgiler ve departmım yöneticilerinin tecrübelGrine dayanılarak 

yapılan tahminler ışığında dönemlere göre tesbit . .edilmekted·~··· ,J?eşin 

~atı,ıar . .. ·da önceki · dönemlerde yapılan satışlarda gerçekleşen peşin satış

ların, f'aturalar üzerinden veya kasa defterinden belirlenerek ele alınan dö

nemdeki satıs-lar· toplaı:ll.na oranlanması ile elde edilGll yüzdenin, satış bütçe

sinde belirlenen satışıara uygulanması suretiyle 'bulunabilir. örnekte bu 

oran %30 dur. Kredili satışlarda peşin satışlar yt~desinin haricindeki büt

çeleman toplam satış yüzdesini if'ade ettiklerinden kolayca belirlene.b_ilir. 

Örnekte bu oran %70 tir. Yanlız işletmenin önceki dönemlerinde kredili sa

tışları nedeniyle ortaya çıkan a.lacalda:nnda belirlediği şüpheli alacaklar 

ve degcrsiz alacaklara ilişkin bir oran var ise bu oranın kredili satışlar 

üzerinden hesaplanarak, krcdili satışlaı•dan düşülmesi gere:tcir. 

İşletmede bilgisayar kullanılması halinde, uyc.,"illl bir paket pro[;:ram 

seçilmesi ile satış analizleri yapılabilmektc ve satış bütçesinin bazır

lanması için gerekli olan bilgiler daha kısa zamanda doğru bir şekilde el

de edilebilmektedir. 

İşletmenin geçmişte gerçekleşen nakit kaynakları nakit ak~m tablo

sundan, nalcit :planlnn.ası önce nalcit durtunu analizlarinden sağlanan bilgiler

le birlikte ele alınarak, nakit girişlerinin tamnin edilmesinda yanlış tah

min yapılma olasılığı asgari seviyeye indirilebilir. 

B) Nrucit çucışları 

lJaki t çı:.t-cışları na.ki t bütçesinin il-cine i kısmını oluşturmaktadır. 

liaki t çlicışları genellikle peşin alışlar, işçilik ödemeleri, borç cdeı:ıcleri, 

çe şi tl i gider ödemeleri, duran varlık al :unlar~, vergi ödemeleri vo diğer 

ödemeler şeldinde ortaya çıkar. 
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Haki t çıkışlarının tahmin edilmesina önce işletmenin kasasında her-

an b1.ılundurması gereken asgari para miktarının tesbit edilmesiyle başla

nır. Geçmişte alacak devir hızı yüksek, ortalama tahsilat dönonıı isteni

len seviyede olan ve elinde yapısına uygun olarruc belirli bir seviyede s

tok bulundurabilen işletmelerde asgari nakit mevcudu düşük seviyede helir

lencbilir.. . Aksi halde asgari para mevcudu atıl da olmamak şartı ile biraz 

yüksek belirlenmelidir. 

~eşin alışlar ve kredili mal alışlarından doğan borçlarla ilgili ö

demelerin tamnin edilmesinde satın alma(alışlar) bütçesinden yararlanııır. 

Alış bütçesi eldo bulundurulması gereken stoklar ile ilgili olarak hazırla

nan stok bütçesi ilo birlllete elo alınır. (l9 ) İşletmenin satış oütçesinde 

hedeflediği mal satış miktarını, .karşılayabilecek şekilde oluşturulan aa

tın alma büiiçesi işletmemin stoklarınıda dildeata alarak hazırlanmış olmalıa. 

dır. Aıışlar nedeniyle oluşacak naldt çıkışlarının oelirlenmesinde,. yapı

lan nakit iskontolar düşüldilicten sonral-d nakdi ödeme dikkate alınmalıdır. 

l~al alışlarından doğan borçlar ve diğ<:ır borçlarla ilgili nakit çıkışıarına 

ait miktar ve ödeme zamanının tesbitinde genellikle ödeme şekilleri belli 

olduğundan herhangi bir güçlllicle karşılaşılmaz. 

Kar payıarına ilişkin ödemelerin gerektirdiği ncıkit çıkışları iş

letme tarafından dağıtılacak kBrın tesbit edilmesinden sonra nakit yapısı 

uygun olduğU ölçüde, geçmişte yaptığı ödeme zamanlarına göre belirlenebilir. 

Vergilcre ilişkin ödemeler ise ödenecek miktarın tesbitinden sonra yasa

larda belirlenen ödeme zamanlarına gör~ nakit çıkışları olarak düzenlenir. 

işletmeler vergilere ait nalci t çıkışlarını bütçelerinde nakit eksigi olduğu 

durumlarda yasaların gerektirdiği faiz yüküne katlanarak ödememekte böylece 

nakit eksiklorini gidermeye çalışabilmekt~dirler. ]U durumda ödemelerin 

•. 

(19) Daha fazla "bilgi ıçm bkz. I. CE!:.t.U.CILAR, s.l38 - 140. 
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geciktirilmesi nedeniyle tahaldcuk edon faiz yükü banka.,:ıtred:i . .faizlerinin 

aJ,.tl.nda. olmamakta a;pu_.same.nda bu faiz yük.ü.da ek bir nakit çJ.k:ıtı gerektirmek
tedir. 

Giderler nedeniyle ı:ıro;.rdana gelecek nakit ç~kışlar~ sat~ş giderleri 

ve genal idare giderlerine ait bütçelerden eld~ edilen bilgilerden, geç

miş döneınlerd.o dikkate alınarak bcılirlenir. Satış ve genel idare giderle

rine ait bütçel~rde, bütçel~runiş gider rakamları satış lıasılatınLn bir yüz-

desi olarak belirlenebilir. 

Duran varlılc alımını:• ve yapJ.lmasJ. ge:ı:·eken yatırım harcamalarına ait 

nakit çlluşlarının tesbiti yatırım bütçesinde belirlenon miktar ve zaman

lara göre nakit çJ.k:ışlarına dahil edilir. 

Nakit bütçesi, hazırlanmasında yararlanılan diğer bütçeler gibi ana 

planın bir parçasıdır. Ancak nakit oütçesini tüırıüyle diğer bütçelerle uyum 

sağlayaca~..: şokilde hazırlamaya çalışmak, mevcut. nakit. durumun:un_ gö~- ard.Jt. e ... 

dilmes:lı"B yol nçabilir. J3u durum işletmenin isabetli bir :;:ıakit planlaması 

yapmamasına dolayısıyla nakit planlamasından beklediği faydaları eldo ede

memesine sebep olabilir. 

C) Eütçenin Oluşturulması 

:Bütçe dönemi ve nakit giriş ve çıkışlar~nın belirlenmesinden sonra 

bir önceki dönenden devir odon nakit mevcudu dönembaş~ bilançosundan bulu

narak bütçeye ait tablonun oluşturulmasına geçilir. Istenilirse tabloda 

f 't ıl .. . ·~, .. t . ·ı ·ı· (2o) ha·· al c veya gunlük zaman aralJ .. ı-. . ..ı.arına gore ayr.·ın ıya ını ebı ır. 

(20) .Alpaslan PElillll, Yönotim Muhasebesi, I.Ü. Ya. No.2553, lşt. Fak. Ya. 
Ho.89, 2.bası, 2.kitop, lsto.nbul, 1979, s.271 - 272. 
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A X d 1 . t 'b ••t . . 1 . 1 • t 1 . .. . . t. ( ZJ.) 
şa(~·ı u na cı u çcısına ı ı:JKın ab oya bır ornek verılın ış ır. Örnek 

'olarak verdiğimiz nakit bütçesinde planlanan nakit girişleri ve çıkışları 

türlerine göre alt başlıl~ara ayrılarak sıralru1abilir. 

. . 
•••••••• ·• IŞLBI'IfıESI ...... Döımı:ü 

NAKiT BÜTÇESi 

(a) (>NCEKİ DÖNE!\lDEl'l' DEVD-t NAKiT I.:ıb""VCUDU 

PLANLANAN NAKİT uİRlfiLERİ 

. 
• • • • • • • • • • • • • • • !lt 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
(b) PLANLAlJAliJ" NAKİT GİRİÇ-LEIÜ TOFL.AHI 

(c) ~0PLAN ..N.AKİ'l' MEVCUDU 

PLANLANAN :NAKİT ÇIKIŞLAIU 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
(d) PLAlJLAN.Alif NAKIT ÇIKIŞLARI 'l'OPLAJH 

(c-d) SUT.ifHAKİ DÖlJEME Dli.VİR NAKIT MEVCUDU 

(d-c) NAKIT AÇIGI 

EK. J!'Ili.AJ:TSMAN (NAKIT AÇICÜ VlıJlSA) 

(2l)(Daha li'azla Bilgi İçin bkz.) ERDOO.AN., s-.;39~ 

:XXXX. 

:XXXX 

xxxx 

::XXXX 

:X.XX.X 

:XX.XX 
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IV. bÜI'ÇE ])ÖNEJ:.1İNE Aİ'l' FİİLİ SOlmÇLAR ILE bÜl'ÇENlli KAIU}J.LAŞ'l'IRIL!U.Sl VE 

SOlrt!Ç~IN .DEG:EBLEm}~İ 

.Bütçe ralcamları ile rnuJıase be "bilgilerinden yararlanarak elde edi

len :fiili rakamlarl.n karşl.laştırılmJlsı hem nakit pla:rüumasl.nın uygulama 

sırasındalci kon tr ol ü hem planlamanl.n uygulama soxı.unda başarısl.nın görülme

si açısından önemlidir. .tıütçelenen rakamlar ile f'iili rakamlar arasındaki 

sapmaları ve bunların nedenlerinin belirlenerek düzaltioi önlemler alabıl-

me imkanı yaratınası dolayısıyla uygulamanın planlanan şelcilda gerçekleş

mesinin sağlanması açısından fiili rakamlar ile pla:rüanan rakamlar lcarşı

laştırılınalıdır. 

Gerçekleşen rakamlar ile bütçelenen rakamların karşılaştırılarak, 

uygulama sonucunô!.a değerlendirilmesi, işletmenin nald t planlamasında iz

lediği politika ve usüllerin uygulama sonrasında, hedeflenen amaçlar doğ

rul tusunda başarılarının ölçülmesini sağlar. ( 22
) 

Nakit bütçesinde, bütçelanen nakit hareketleri :fiili sonuçlar ile 

karşılaşıldı~-ında şu durumlarla k:arşılaşılabllir: 

Gerçekleşen nakit girişlerinin, bütçelenen nakit girişlerin-

den düşük veya f'azla olması, 

- Gerçeldeşen nakit çıkışlarının, bütçalonen nakit çıkışların-

dan düşille veya f'azla olması, 

Yukarıda sıraladığımız durumlara baglı olarak, nakit bütçe

sindeki n2.kit açığı nedeniyle ihtiyaç duyulan ek fınansman 

ihtiyacının uygulamada giderilmesi veya azaltılması, 

Yine ilk iki durumuna bağlı olarak nakit bütçesinde nakit 

(22) Özgül CEl·lALCILAR, Uenel Muhasebe 'l'aorisi ve Uygulama, E. I.T. İ.A. Ya. 

No.102, Eskişehir, 1972, s-53-54· 
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açığı olmasına·rağmen, uygulamada ek finansman ihtiyacı du

yular,ak ek finansmana gidilmesi • 

. -Nakit bütçesi, Ue gerçekltiışen rakamların birbirlerine ya

kın olması. 

Yukarıda sıraladı~mız bu sonuçlardan nakit girişle~inin uygulamada 

bütçelananden fazla olması ve nakit çıkışlarının bütçelananden az olması, 

nak:i t girişlerindeki artışların ana faaliyet konusundan kaynaklanmas ı, na

kit çtlcışlarındaki azalmalarında ana faaliyeti etkilemeyecek şekilde gider

lerden kaynaklanması halinda olumlu olarak değe:rlendi:rilir. Diğar yandan na

kit girişlerinin bütçelanondan az gerçekleşmesi ve nakit çıkışlaı:-ının bütçe

lenanden fazla olması ise istenon bir durum değildir. Nakit girişlerindeki 

azalma ana faaliyet konusundan kaynaklanabilen, nakit çıkışlarındaki artış, 

giderlordeki gereksiz artışlardan gerekenden fazla stok alımları yapılma

sından veya duran varltldara yapılan makit çıkışlarından kaynaklanabUir. 

Nakit ı::ıütçesindeki ok fjnansman ihtiyacının azalması doğal olm.· ' · 

nakit girişlerindeki artışl3r v~ nakit çıkışlarındaki azalmanın etkis~le 

meydana gelirken ayn,ı zamanda borçlnnarı:ık sa@..anı.:ı"bilecek ek f'inansmanın 

faiz yükü nedeniyle kir üzc:ı;-inde y.;;:.ratacağ:ı. olumsuz otki ortadan kaldırıl

mış olur. Nakit bütçesinde ek finansman ihtiyacı yokkon uygulamada ek fi-
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Nakit bütçesinin uygularunusının sonuçları yeni bütçe dönemi için 

yapılacak :nakit dtlrumu analizlerine ve nakit bütçesine dayanak teşkil e

derek yeni dönemin nakit planlamasına yön verirlero 
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DÖRDÜNCti l3bLüM 

. YAVUZ İŞ M.AIC. ve YEDh'K P.ARÇA SAN. TlC. AoŞo 'de 

YAPILAN UYGULAtdA 

ı. İŞLE.rME l!AKKINDAKİ AÇIKLA.YICI lÜLGİLER 

İşletmemiz Eskişohir, .Afyon, Kütahya, Bursa, .Balıkesir bölgelerinde

deki iş va inşaat makinalarının yedek :parça ihtiyacının karşılanması esas 

olmak üzere bu makinelerin brucım vo revioyon işleriylede ~aşan bir tica

rot işletmesidir. İşletroomizin hukuki şekli anonim şirkettiro Şirket or

taklarının he:psi a;ynı aileye mensu:ptur. İşletmenin merkezi Eskişehir' dir. 

İşletmenin Eskişehir dışında .Ankara, Kütahya ve Bursa olmak üzere şubeleri 

varken çeşitli sebepler nedeniyle bu şubelor sonradan .k:apatıJ.mıştır. İş

letmenin mor.ıcozi olan Eskişehir'de bir satı!;J mağazası ye,birisL.taııı.:.taı;Jk-

küllü olmak üzere ikitane: bakım ve rovizyon atölyesi bulunmaktadır~ İş

letme 1980 yılında kurulmuştuı-. Ticaret ünvanı tam olarak ; "YAv"U'~ ış MA.

K.IN.ALARI VB YEIDhK P .ARÇA S.Al'TAY l VE 'l'lC.AREl1 A.Ş." dir. 

Işletmede toplam 18 kişi çalışmaktadır. l3unlardan 6 kişisi satış ve 

tahsilat işlemleri ile 3 kişisi ise muhasebe işlemleri ile görevlidir. 

Goıriye kalan 10 kişi ise bak:ı.nı ve revizyon hizmetlerindaı görevlidir. İşıot

menin örgüt şeması aşağıdaki gibidir. 



SATIŞ :MÜDtJRÜ 

-l 
satış· 

Ele'Inanlar 

' 
alısilat ·ı 
örevlisi 

M-otor kısm:i. 
Ştııfi 
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YÖNE!' İ:M 'KURULU ' 
., 

ı 
" 

OE!.'JEL MÜDIDi 

MALI IvlÜŞAVIR 

<aynak kısmı 
Şef· i 

eratörü 

Yönetim k:w:ı.üu şirket ortalclnriııd.an oluşmaktad:ı.r. Şirketin ortak 

sayısı beş kişidir. Yönetim kurulu şirketin yönetimine ilişkin olarak tam 

yetki ile genel müdürü görovlendirnıiştir. Genel müdür şirketin ortwğı olup 

aynı zamanda yönetim kurulu üy~sidir. OGnel müdür özelliklo büyük mikta;:ı.L:: 

alJ.ID - satım işlerinde karar verici olarak hareket etmekto, işletmenin fi-.. 

nansal yönetimi vo işletmenin personel seçimi işleri ağırlJ.klı olmak üzere 

işletmenin tüm faaliyetleri ile ileilenmoktedir. Mali müşavir işletmenin· 

yasal defterıcıırini tutmakta ve şirketin .Y'..arşılaştığı önemli sorunJ.arda ge

nel müdüro yardımcı olmaktadır •. ~sli. müşavir işletmenin pearsoneli değildir. 

Kendisi içlotmedon bağımsız olarak çalışmaktadır. 

Satış müdürü işlotrnonin satış ve alış işleri ile stokların yönotiDJ 

ve alacal(Ların tahsilatı ilo görcvlidir. Servis müdürü balcım vo revizyon 

hizmetlerinin v0rilrnesinde, kendisi ile ilgili :personelin seçiminde ve bu 

hizmetlerin işletmenin t"<:ı.eliyet gösterdiği bölgelerde faygınlaştı.rılmasım.

da sağlayarak :pazar payının arttırılması ile görevlidir. Muhasebe müdürü 

özellikle işletmonin alacaklarına ve borçlarına ilişkin hesai)larının 



takibi ayrıca barıkalarla oları hesapların (kredi VE~ mevduat hesapları) iz

lııınmesLve finansal yönetir.ıle görevlidir. Muhasebe müdürü, genel müdür ve 

satış müdürü lle sürekli diyalciğ içindedir. bu görevlerinin haricinde per

sonel ücret ödemeleri ve personel puvantajı ilc ilgileniro 

II. İŞLEI'liıllilN"ll~ lVIUHAS.l!lB.I!i SiSTEMİNİn GÜV.!illÜLlR l~lLGİLEIÜN El.J)l!l EDİLM~İ AÇI

SllTDAN İlrCEIJ:!1NNESİ 

Yartiğ:ı.mız gözlemler netic€ilsinde işletmonin muhasebe bilgi akış sis

teminin aşağıdaki şemada gösterildiği şekilde işledigini tesbit ettik. 

İŞLEI'NENİN MUllılliEBE EİLGi .AKIŞI ŞEMASI 

Satış Fatura_~arı 

fieşin Alışlar .Alış Faturaları Veresiye .Alışlar 
Peşin Satışlar Gider Faturaları ~ Veresiye Satışlar 
Peşin Giderler ]akontlar Dekontlar 
Tahsilatlar Diğer belgol er 
Diğer Ödemeler 

-- Bilgisayarla 
Kasa Det'teri .tıeTgelerin --

~ - Dosyc:lanması · Satıcılar C/H - -
.. .Alacaklar C/li 

Elle Kayıt 

ljank.a Krod.i hs. 
Yasal Defterler 

:Bo.nka Mevduat hs. 
Ka:vı tları Senedat Def'tcari 

\ 

Mali rı•ablolar 
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Mulıaso b<il ·bilgi akış sistamini incelediğimizde, işlGlmlare ait belge

lerin öne~ ön muhasobc işlemleri olarak peşin yada vercsiyc olmalarına gö

re tasnif edilip, pCilşin işlemlerin kayıtlarım.n kasa de±'terine kaydından 

sonra yasal defteırs kayıt edilmek üzere dosyalanÇhğım. görüyoruz. Yaresi

ye alışlar - satış işlemleri açısından taşıdığı önem nedeniyle günü gününe 

izlenmesi gerektiğinden bilgisayarla tutulan satıcılar c/h (alt hesaplar 

dahil) ve alacaklar c/h (alt hesaplar dahil) larına kayıt edilmektedir. 

İşletme banl~ ticari mevdunt hesaplarını ve banka krcdileri hs. elle kayıt 

yaıparak takip etmekte ·bunun yanında. işletmenin verdiği çek ve senetlerin 

aynı zamanda müşterilerden aldıeı ç~k ve sonotlarde ella tutulmak suretiy

le senedat defterlerinde izlennektediro Senedat defterinde izlenmesindaki 

amaç verilen borç senet va çeklerinin ödeme zamanıarının takip edilmesi 

ile birlikte, alacak çek vo senetlerinin ödenip, öderuneme durumlarının iz.

lenmesini sağlamaktır. 

Aslında işletme muhasebeden tam olarak yararlanmamakta sadece yukarı

da ifade ettiğimiz alacaldar ve borçlar, alacak çok v-e; sonetlerinin takibi, 

borç senet ve çeklerinin izlenmosi ve ödenmesi, baruca kredi ve tioaii~mev

duat hesaplarının takibi konusunda yararıanmaktadır. Bunun sebebi işletme

nin muhasebeyi sadece yasal bir zorunluluğun yerina getirilmesi olarak gör

mesidiro İşletmede yovı:ı.ıye ve büyük defter kayıtları sadece bu amaola tu

tulmakta ve neticedG hazulanan mali tablolarda (bilan.9o ve gelir tablosu)' 

bu amaola b.az:ı.rlanmQktadır. 'l'abii bU durumda işletmenin muhasebe iç lQon~dl 

sistemin~<ill· yeterli olr.ı.adığı açıktır. Çünkü işletmonin .kendi muhasebe st~ 

teminden elde ettiği muhasebe bilgilerinden yararlanma eğilimi çok azd1.: 

Yine aynı nodonJ.e işletmenin hesap planı da istenilen bilgileri verecek 

kil de değildir. 

Tünı bunların sonucw1da işletmenin mulınsebo sisteminın ortaya koydugu 

muhase·be bilgileri, mali analiz için çok yct@rsiz ve yanıltıcı olmakta, iş-
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letme mali durumunu ve faaliyet sonuclarını tam olarak göremomektedir. 

işletmenin muhas~be sisteminin genel bir değerlendjxmesini yaptıktan sonra, 

şimdi de muhasebe sistemini konumuz a9ısından ayrıntılı bir şekilde inc2le

yelimo 

A)' ·:nakit Kaynaltlarına Ait :Muhasebe Bilgilerinin Sag:Lanmı:ı.sında 1,1uhasobe 

Sisteoinin incelenmesi 

Nakit kaynrutıarı işletmemiz için özollikle alacakların (senetli,se

netsiz) tahsilatı, peşin·satışlar ve alınan borçlardır. Satışlar neticesin

de oluşan peşin satışlar ve kredili satışlar nedeniyle ortaya çıkan alacak

. ların tahsilatına ilişkin olarak işletmenin muhasooo sisteminin bilgi akışı 

aşağ~daki gibi gerçekleşmektedir~ 

- Kasa 

Defteri 

1 

- Mal eatıt faturalar& 

- Eakım -re reTiqon hismet 

faturaları 

J 
- Pefin faturalar l 

1 

- Veresi7e faturalar / 

~ 
. '·.t· 

-Alacakların hesaplara l 
-Tahsilat 

makbusu ( 

{nakit, çıe:ıc, eenet) 

~/ 

- Çek Te senetlerin 

senedat defte»ine ka;rd:ı: 

--J 

__ ___;,_7 

- Tahsilatların ilgili alacak 

hesaplarından dütülmesi 

- Ödenmeyen çek Te senetlarm 

alacak hesaplarına ka7dı 
----·----·----------' 
+------~-----

- Alaoak dekontu 1 

r 

düsenlenmesi j 

····· -- _]~-""-·· ,,,,...,.-=>.~~-' 
- Ödenme7en çelıı Te senatıerin 

takibi 
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"Peşin satışlara ve alacak:.ara i:::.işkin bilgi akışını ale aldığınız

da, mal satış ve bakım - ravizyon hizmet faturalarının ilk önce peşin ve 

veresiya olarak bir ayrıma tabi tutulduğu:nu görmekteyız. P~şin satış nede

niyle oluşan nakit miktarı işletmenin .kasa def'terine direk olarak kayıt 

edilirken, la:-edili satışlar nodeniyle oluşan alacaklar ise işletmenin ken

di bünyesinde, yasal defterlerinden bağımsız olarak bilgisayar yardımıyla 

tutulan hesaplara kayıt odilmektodir. Alacaklar hesabına, alo.caGın lcayı t 

edilmesindım sonra tahsilatı yapılmakta, tahsilat asr..::sıncla :.:Uştorıye tuh

sılat makbuzu verilmektedir. )"upılan nnki t tahsilatlar kasa dafterıne Ka

yıt eciil.m.ekta, U'th'UID yanıı1da vadeli çek ve senet alın""al·;: surc~iylo yapılan 

tahsilatlar senedat defteri denilen deftere tahsilat tarihi ıle oirlilcte 

sıra nwnarası verilmek surotiylo kayıt edilmektedir. 'l'ahsilatlar aynı 

zamanda tahsilat mak:ouzu yardımıyla alacaklardan düşülorek, alacaKlar he

sabu.a k~ıt edilmektedir. Diğer yandan alınan, alacak çek va senetleri 

nakde.n tahsil edildiğinde kasa defterine kayıt edilmekte ödenı:ı.ediği tak

dirde dekont düzenlene.relc, borçluya gönderilmekte, düzenlenen dekont ilgi

li alacakhesabına, işletm0nin alaca~ı olarak tekrar kayıt edil~ekte ve 

yeniden tahsiline çalışılmaktadır. Ançak işletmenin alacaklarının izlen

mesine y,ön~lil<: bilgi akış sistemi bir iç kontrol sistemine sahip olmadığın

dan her zaman yukarıdakı a~ıkladığımız şekilde işlemernekte ve bazı sorun

lar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlara, genellikle kredili satışıara iliş

kin faturaların kayıt edilmesi gortiken alacak hesabının dışındaki oaşka bir 

alacak hesabına yazılmasını, tahsilatın, tahsilat görevlisi haricinde bazen 

işletmemin diğer gıörevlilerinin yapması sebebi ile ilgilı alacak hesabın._&m 

yapılan tahsilatın düşülmer:ıesi nedeniyle çıkan sortınları gös'terobilirizo 

Bu sorunlarda bilgilerin hatalı elde edilmesi riskini arttırıcı nitelikte

dir. 

Burada şunud.a hemen belirtebilll yu.L<:.irıd.a alacakların tahsilatında va

deli çek lle tahsilat-tan bahsetti.k. Söz konusu olan vadeli çek bizim bildi-
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ğimiz nakit ödeme aracı olan ve yasal olarak gJrüldügünde ilgili bankn ta

rafından ödenmesi gereken çoktir. Hukuksal açıdan- ·çekin vadeli olarale dü

zenlenmesi mümkün olmamasına rağmen, uygulamada ödemo tarihi çekin düzen

lendiği tarihten sonraki bir tarihe düzenlemrnek suretiylo vadeli bir ödeme 

nracıymış gibi kullanılmaktadır. İşletmeler de çekiı:i, yasal yaptırımları-

nın, seneta göre üdenilmomosi halindl.ll daha ağır olması sebebi ile çekl. ter

cih e:tmektedirlıı.ır. J3izinı işlotmomiz..d.a ouna uyarak ileriki konularda da 

göreceğimiz gibi, ço!d vadeli bir ödeme aracı olarak kendi tahsilatıarında 

tEıEcih e.tmekte ödemcloı·indG do kullanmalctadır. 

İşletmenin borçls.narak elde ettiğ·i nakit };:aym:ıY".ıarına ilişkin ola

rak muhasebe kayıtlarından brulica kredileri, baruca dekontlarından yararla

narak yürütülmektedir. Işl~tme böylece banka kredilerinden sağlayabilec~ 

nakit miktarım. görebilmektedir. 

Işletmonin buraya kadar açıkladığımız işlemlerinin hiç birinde, bel-

gelerin yöneticiler tara!'ından onaylanması yapılmamaktadır. 

B) Nakit KullanıınJ.arına ait Muhasebe Bilgilerinin Sağlanmasında Mu-

hasebo Sisteminin lncelenmesi 

. 
Işle tınemizin nakit çılcışlarına sebeı) olan nakit kullanımları genel-

likle borç ödemeleri özellilclodo çelc ve senet ödemeleri, peşin alıf}lar, 

personel giderleri ucdoniyle yupılan ödemeler ve diğer giderlere ilişkin 

(knrgo, ambar, nakil vasıtaları bakım yakıt giderleri gibi) ödemelerdj~, 

Işletmenin alışları içind12 poşin alışlar çok ıaz yfJr tutmaleta özc.ıl

likle karşılanması acilen ge:rekli olan müşteri siparişlerinin karşılanma

sında peşin olarak alış yapılmructadır. Nakit çıkışları içinde önemli yeri 
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scneıtıi ve çekli borçların ödenmesi kaplarnaktadır. İşletme alışlarını go

nellilda borçlanarak yapmaktadır. 13u borçlarını vadeli çok vo senetli oorç

ıara dönüştürmektedir. l3öyle olunca işletınemin borçları içinde, çek ve 

senetli borçları b~c yer tutmakT-adır. İşletme borçlarını, alacakların-

da olduğu gibi yovmi;y-e Ye büyük defterden bağ;ımsız olarak bilgisayardan 

yarar~wwnak suretiyle cari hesap şelclinde izlemektedir. İşlemler alış fa

turaları ve satıcı firmalardan gönderilen dekontlardan yorarlanarak ger

çeldeştirilmektedir. Verilen çek vo senetler ödemeı tarihlerine göre hazır

lanmış listelerde takip eclilmektedir. İşletme borçlarının izlenmesinde, 

alacaklarını izleffiektc kurşılaştığı sorunlardan daha az sorunla karşllaş

maktadır, diyebiliriz. Ama yinede bu işlemlere ait bilgilerin hatasız 

olarak doğru şekilde olda edildiğini söylemek e;,--üçtür. 

Personel giderleri dışındaki nakit ödemeler ise oolgelor karşılığın

da yapılmructa ancak gorçckten giderin belgedeki miktar kadar oldugu yada 

böyle bir gidorin olup oımadıgı konusunda lcontroli.in sağlanmasına yönoli.k 

bir sistam bulmımamaKtadır. Ayrıca işletme alacakları vo borçlarını izle

diği şokilde giderlerini talcip te etmcınektedir. öncedende açıKladığımız 

gibi mali tablolıardcm.:• .yotorinco yararlaru.lmadığ·ından giderler konusunda, 

no kadar olmuştur·? giderler içinde hangileri ne .K.adardır't gibi soruların 

covapları sağlıklı olarak alını:ıamaktadır. 

İşletmenin gcıırolc nakit kaynakları gerokse nakit kullanımlarını o-

l uşturrol işlenüerinc ait mw1asebe bilgileri yetersiz ve hata olasılığı 

yüksek koşullarda elde edilmektedir. Muhase'be sisteminin yetersiz olma

sından kaynaklanan bu dururn bizim uygulama çalışmalarımızı güçlaştirecc·

ğindo~ işletmenin mtiliasobo sistominin yeniden, istonilen muhasebe bilgi

lerinin doğru bir şekilde mali: tablolara yansıınasmın sağlanınası amacıyla, 

düzenlenınesi gsr~ği ortaya çtla~aktadır. Bizde ou amaçla, bundan sonraki 

lconum:ızda içlttmcmin uygulama ön co si mevcut na1d t planlamasını .kısaca 
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CIÇJlcludı.ıcte.n sonra muhı:ısoiJo sistomini yoniden düzonlcyeclllğiz. 

III. İŞLlilL'M.lıiDl!: UYGUL.AJ11A 01\J"CESİJ:IDB YAPILAN HAKiT l'L.A}i'LAMABI 

Hakit giriş VGı çıkışlarının planlaması işletı::ıode kısıtlı bilgiler 

ışığında özellikle borç senetlerinin ve çoklerinin ödenebilmesi amac~la 

y~pılmaktadır. J3orç senet ve çeklarinin ödeme tarihleri ve miktarlarını 

belirten haftalık veya onbeş günlük listeler hazırlanmakta listed€1 gerek

li na.Lci t rniktarınJı -:kasada -yada banka'·nıevduat -hesaplarında karşılayacak . 

yeterli nakit rnevcuct; ·deı\filse alacakların tahsila"tına başvuruJ.makta, ala

onlaarın tahsilatından sağlanan nakit mevcudu da yeterli olmaz ise gerek

li nakit mevcudu banka krcdileri ile sağlanmaktadır. Görüldü{;-'Ü gibi iş

letme sadece, senetli ve çekli borçlarının ödenmesi a:mac:ı,;rıa:.hareket etti-

_ğinden di~~r nakit çıkışı gerektiren ve işletme içlı1 önem arz eden giderle-
·- .. 

rin, peşin alışların ve :personel ücretlerinin ödenmesi konusunda nakit 

:planlaması yapmamaktadır. Tabii bu durumda işletmenin bu tür nakit çıkı

şı gerektiren, işlernlcırinirı· ihtiyacı olan naldt miktarının kıiu'şılanmasında 

zorluklarla karşılaşılmaktadır. Eı'urılard.an en önemlisi ise peşin alışlar:ı.: 

gereğince yupılamaması nedeniyle Jr..aybodilen peşin iskontolarıdır. 

İşletwede nakit rılanlamasL"Ylın yetersiz olması nakit planlaması için 

gerolcli bilgileri verebilecek muhaseoo sistominin olmamasından kaynaklan

maktadır. 

I V. HOllA.SE13E SlS'l'Efvlllfi:U liYUU.LANAYA Yü.Nl!1LllC OLARAK DÜ.LJEHLEN1v1ESl 

:b'uraya lcadar yaıY~ığJinJ.z açıldamalarda işletmenm mevcut muhasebe 

sistoninin işletmenin nak.i t planlaması için gerekli bilgileri verer.;.1ediğin:i, 
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dolayısıyla ·bu sisteınden olde adilen mali ta:blolarında nakit durumu ana

lizleri ve nakit planlaması için gereldi bilgilo~i saglayamadığı görülmek~ 

tedir. Zaten işletmede mali tablolardan yararlanmak yerine kendine özgü 

sadece alacaklarını, borçlarını, banl..:a hesaplarını izleyeblldigi yetersiz 

bir sistem geliştirmiştir. 

İşletmenin mUhasebe sistemine ait bilgi akışını herşeyden önco, 

işletmede mevcut olan anouk tam anlamıyla yararlanılmayan bilgisayardan 

yararlanmak suretiyle, rnulıaseoe bilgilerinin güvenilirliğini arttırmak ve 

muhasebo verilerinin işlenmeslııde hız kazanmak amacıyla bilgisayar destek

li olarale düzenledilc. Yoniden düzenlene11 muhc'lsebe sisteminde, muhasebe 

iç kontrol-Line önem vererek, özellikle alış ±'aturalarının işleme girmeden 

önce onaylanması, işletmo giderlerine ait i.şlemlcrin yapılmadan önco ilgi

li yönetici tarafından izin verilmesi ve giderin yapıldığına ilişkin belge

nin işletmeco ödenıneden önce alınan izine uygun hareket edilip adilmadigi

nin görülmri~sinin sağlanması, kasa ödeme işlemlerinin sadece bir kişi tara

fından yapılarak, kasa giriş ve ç:ı.lcışları gerektiren işlemlerde birisi 

geınel müdüre ait olmak üzere :ild imza kullanılması, her günün sonunda kas.ı 

defteri ile kasadald nakit mevcudunun karşılaştırılması sağlanmıştır. 

Bir d:e işletmede stokların izleımınesi ve kontrolü yetersiz olduğundan, gii'1-

lük L'lal hareleeti çizolgesi ve bilgisayar yardımıyla stokların ızlonrrıcsi 

ve kontrolü sağlanmıştır. 

Y~iden düzenlenen muhasebe sisteminde işlctı:ıcnin kendine özgü 

ye~niyc ve bUyük defterden bağımsız clarruc belli hesapların tutulması e

sasına dayar...an sistom kaldırılmıştır. İşletmenlıı muhasebe işlemlerinin 

tümü işletme bünyesinde, bHgisayar dosteldi olaı•aıc, istenilen bilgileri 

vereoelc şekilde düzenlenmiştir. Işletmonin yeni muhasebe sistemine ait 

bilgi akışı aşnğıdaki şeme,da gösterilmiştir. 
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lŞLEri·Uil~llir BİLGİSAYAll DE3'rEKL1 l.IUliASEBE 13İLUİ AK.IŞI 

Peşin Satışlar 

Peşin .Alışlar 

Gider ödemeleri 

'l'alısila tl ar 

Di ğar Ödemeler 

r 
Kasa Defteri 

İşlemleri 
,., 

... 

, .. 
Alış ıııaturaları 

Satış Paturaları 

Dekontlar 

Diğer belgeler 

İşlem Ecdroları 

-Tahsilat :fişi 

-Mahsup Fişi 

'-Teili.ye F~şi 

l 
Y<:ıvmiye Defteri,: 

Büyük Det·ter, 

· kayı tınrının bilgi

sayarla yapılınnsJ 
1 

ı- Mali Tablolar j · 

BilGisayar stok kont-

rol pro~amından stok:-

lnrın izlenmesi 

.t:ıclgolorin 

Dosyalanması 
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V. iŞLJ!1l'IitE.JNiı:; IlESAP PL.ANDHN DÜZENLlill.%IESİ 

Uyg-ulama örıcosi muhasebe sistominin sahip olduı';tl hesap planı, 

i~letmenin mali durwnunun ve faaliyet sonuçlarının görülmesinde yetersiz 

kalmructaydı.Hesap planll1ın araştırma konumuz nçısDıdan uygulama yapmamızı 

güçleştiroceğinden, ara ş tırmamızll'l birinci böl ümfuıdoki açı.l.d.aınalarımıza 

uygun olarnlc aşağıdaki §3kilde düzenlenmiştir. 

YAVUZ İŞ M.l\JC. YEDEK PARÇA BAN. TİC. A.Ş. 

J:.lEöAP PLAN I 

DÜNEH VAliLIKLAR (100 - 220) 

100 

100.010 

100.015 

100.020 

110 

110.010 

ııo.oıı 

110.012 

110.013 

120 

125 

130 

140 

150 

KASA 

l·1erkez Kasası 

Servis Kasası 

Çek lcasası 

J3ANKALA.R 

Aiı;:bank 

lli1k :&:u:ıka s ı 

Vakıflar ~nlcası 

Yapı Kredi J3nnlcası 

IIİSSE SENEDi VE TAHYİLLER 

(-) HISSE SENED! VE '.t:AllVİLLER DEÖER DÜŞÜŞ KARŞILI UI 

VADELI ÇEICLl!JR 

JıLAO.lu( SEtnD11LERİ 

ALACAlaillR 

(Alaoe.klv.rllı yv.rdımcı hesapları 122 adet hesaptan 

ı:ıey:dana geldiğinden buraya alDımamıştır.) 

(150.001 - 150.122) 

------ _______________________________________ _J 
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160 PRCJ.L1E1'0LU SENEl' VE IJ.'AKiPrEKİ ÇEKLER 

165 (-) ŞÜPHEL! ALAC.Llli. KARŞILI Ol 

170 DEGERSİZ ALACAKLAR 

17 5 TEMDJATTAKİ SEtTErLER 

175.001 Halk Bankası 

17 5. 002 Akbm:.ık 

175.003 Yapı I{redi Baru~ası 

180 STOKLAR 

1()5 (-) STOK DEÜER DÜŞÜŞ KARŞILIÖI 

190 VEl:ÜLEtlf AV .AJ:ifSLAR 

200 'VERİLilli K. D. V. 

210 PER~Ol:-fEL AV.AJ:JSLARI 

220 DiÖER A'LACA.I<LAR 

220.001 Ortaklardan .Alacaklar 

220.002 Şahıslardan .Alacaklar 

DURAH VARLllauill (250 - 310) 

250 Ph'Şin VEllUİ 

260 DL.J'Rlüi VARLIK K. D. V. 

270 Dbşu.mı vo DEtÜiillAŞL.A.R 

27 5 M.AKİNE vo ALErLER 

280 NA...T.CİL VASI'l'ALARI 

290 J3İNALluil VE 1.VbSİSLER 

295 (-) :BiHiKM1Ş .AllORTİSI·Wi!LAR 
' 300 INŞAAT 

310 DİGER Y.A:l'IRUUıAR 
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KI::-3A VADELİ Y.A.illı.:NCI K.lı.YNlüa..AR (350 - 440) 

350 

360 

360.001 

360.002 

360.003 

370 

3eo 

390 

400 

410 

410.001 

410.002 

410.003 

420 

420.001 

420.00:2 

430 

440 

VEI:ÜLElT ÇEKLER 

J3lll.YlCA KRED İLKÜ 

Halk llankasJ. 

.Akbank 

YapJ. Kredi J:lankasJ. 

l30RÇ SEi:JEI'L:rill.Ü 

SATICIL.ARA llORÇLAR 

(SatJ.cılara olan borçlm'l.l'l yard:ı.ı:ı.cJ. hosapllll"J. 93 adet 

oldueundan buraya alınmamJ.ştJ.r.) (380.001 - 380.093) 

PEl.\SOlri!TI..E llOH.ÇLAR 

.ALDYAH AVANSLAR 

Ö))EN"ECEK VERGİLER VE PRİHLER 

İşletma vergi, resim, harçlar 

Ödenecek personel kesintileri 

Ödenecek sigorta primleri ve diğer kesintilar 

DİtiEıl BORÇLAR 

Ortaklm-a Borçlar 

ŞalıJ.slara Borçlar 

.ALn~~m K. D. V. 

FAİZ VE KOHİSYQ!:T GİDER rl'AHAKKOKLARI 

UZUH VADJm:..İ Y.AJlAliTCI K.AYN.Al(LAR (460 - 470) 

460 UZUN V ADELI BOHÇL.AR 

470 SATICILARA bORÇLAR 



(96) 
:·' 

ÖZ SEruM'YE ( 500 - 540) 

500 SERHAYT,.i; 

510 GElJEL YEDEKLER 

515 ÖZEL YEJJiilla:Jill.l 

520 IDTİDiillJ DEGERLEl>lE ARTIŞI 

530 GEÇIÜŞ YIL KİRLAR! 

540 DÖlill,,1 Kİlli VEYA ZARARI 

GELİR IlES.APLAlli ( 650 - 710) 

650 SATIŞLAR 

655 (-) SATIŞ İADELERİ 

660 {-) SATIŞ I:JKOl-lTOLARI 

665 (-) SATIŞ GİDERLERI 

670 SERVİS JJAIUM VE Rl!.'V lZYON GE[,inLERİ 

680 l1'AİZ VE KOMISYON GELİRLERİ 

690 HISSE SEUEDİ VE 'l'AllVIL SATIŞ KİRI 

700 DURAlT \1Al1LIK SATIŞ IÜilU 

710 DIGER GELİRLER 

GİDER HESAPL.AHI (C$00 - 9201 

800 .ALIŞLA.ll 

805 (-) 1ffiiŞ İSKONTOLAR! 

BlO (-) ALIŞ İ.ADEL3Rİ 

(j1) .ALIŞ CÜlJEHLEI.Ü 

(j2Q lADE GİD~~İ 

830 UJilli[E[, İDARE GİDERLERİ 

840 İŞLEI'I-m YÖNErİM VE Sld'IŞ PERSONELi GlDERLER.İ 

84 5 AMORTİSM.~~ GİDEBLERİ 
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850 NAKİL VASITALARI YAKIT VE E.AKIM GİDERLERİ 

860 ŞUPliEı:.İ ALACAl<: ZAlURI 

~t~. STOK DEGER DÜŞME ZARAR! 

880 llİSSE SENEDİ VE T AIIVİL DEÖER DÜŞÜŞ ZARAR! 

!!90 SERVİS PERSONEL GİDERLERİ 

900 SERVİS İŞ~ME GİDERLERİ 

910 FAİZ VE KOMİSYON GİD~ 

920 DİÖER GİDERLER 

VI. İŞLETMENİN N.AKİT DU:RilliD ANALİZLERİ 

A) İ§letme7e Ait Mali Tablolar 

İşletmemisin 1988 ve 1989 71lına ait olarak bilanço ve gelir tabl~ 

ları 7eni düzenlenen heaap planına UJ"gun olarak düzenlemeıe~, Çalı.şılın.J.ş:tır. 

Bu dönemlere ait bilanço v~e gelir tabloları kartıla,tırmalı tablolar ve di

ke7 ,U.deler tekniği eanuçları ile birlikte bir aanraki sa7fada verilmi9tir. 
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YAVUZ İŞ MAK. YED.P.AR. SAN. TİC. A.Ş. 'nin 19t:ô vo ~-> .,Jl.El,JLERİ ~·_;_Lll.:., 

:KAI,EriUıER 

A1.nr İFLER 

I>ü:N'Er:T V ATILIKLAR 

Kfı.SA 

BAL'TICALAR 

VADELI ÇEKLER 

19ö8 

e.6o4.845. 

5·717.013. 

ALACAK SENETLEIÜ 19.060.000. 

Plt'I'. SlTT. TAK. ÇE!{. 

(-)ŞÜP. AL. KARŞILiiii 

TEK. ÇEK. VE Slfr. 

STQ~r,AR 215.262.065. 

PEBSOl-iEL .AV 1ıB. 

DİdER .A.LA.Cı'iJO:...j11 

324.000. 

2.600.000. 

1989 

3.114.410. 

11.004.509. 

1.116.700. 

9.638-300. 

37.148.404. 

35-000.000. 

3.150.239· 

217.196.339· 

4.984.000. 

2.350.000. 

Balromsal 
+ 

Fark. -
Tuzd~sol 

+ Farl(-

~5·490.435. -63,8 

5-287.496. 92,4 

1.116.700. 

-9-421.700. -49,4 

37-148.404. 

35-000.000. 

3.150. 239. 

1.934.274· 0,9 

4.660.000. 1438,2 

-250oOOO. -9,6 

. % DIIG:;~ 

Grup 'I' op • u ör o 
19U8 1989 

3,b 

2,3 

7,9 

o,ö6 

3 

0,3 

2,6 

10,2 

9,5 

0,9 

75,1 60,8 

o,1 

1,0 

1,4 

0,6 

,:ı:R 'l'.WLOSU 

::.uZDELER % 
Ganel Top. Göre 
198b 1989 

2,74 0,57 

1,8 2 

6,1 

o,2 

1,8 

6,8 

6,4 

0,4 

60,0 40,3 

o,ı 

o,B 
0$9 

0,4 

VERİI:EiT AVAKSLA.'ll - 21.990.064. 21.990.064. __ - _ - ____ Ji,_Q__~_-__ _____4_,0 
D01JEN VAR.'l'OPLAKI 286.571.060. 356.991.096. 70.420.036. 24,5 100 100 79,9 · 66,3 

DURAl:~ VAIUıiKL.AR 

P:&.~lli vlilllGİ 

DURAli V AR. K. D. V. 

735-157· 

75-986. 

DÖŞEl .. IE VE DEt.rİllliAŞ. 4.153.029. 

M.AK. VE ALETLER 10.366.214. 

---- ...-_ 

9.686.052. 

5-176.520. 

6.114.400. 

12.790~b55· 

8.950.895· 1217,5 

5.100.534. 6712,4 

1.961.371. 47,2 

2.424.641. 23,~ 

ı,o 

o,1 

5,8 

14,4 

5,3 

2,8 

3,4 

7,0 

0,2 1,8 

. 0,02 0,9 

1,3 

3,3 

ı,ı 

2,3 
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l~.AKİL VASITALARI 13.055.170. 19.467.170. 6. 41.~. CJ,~·J. 49,1 ıs,L .J, 4,2 J,c 

:BDT .ALAR VE 'rS3. 14.213.419· 166.039~110. 151.625.691. 36~,6 19,7 91,5 4,5 30,5 

(-)EİR.AI•iORTISl·lAN. (6.417.716.) (47 .257 .~56.) 40.~40.140. 636,3 8,9 26,0 ~,o ~,7 

İJ:TŞAAT 34· 212.425· - -34~212.425. -100 47,6 - 10,~ 

nia. Y.ATIHD.[ullt 1.5oo.ooo. 9.4oo.ooo. 7.9oo.ooo. 526,6 2,o 5,1 o,s ı, 7 
D'J.fl.·\N VAR.TO:PLAHI J1.ö93.6~4. löl.416.251. 109.5~2.567. 152,3 100 100 22,9 33,4 

-·~~İF -~OPLAHI 358.463.7 44· 538.407.34 7· . __ 173. ~_9.3_._ 603. 50., 1 
' .?ASt.~ , .. 

KISA ViD. Y.A:B~K.ATII.AKJ.ım 
Vllli~T ÇEKLER 68.294.312. 

B.AliTCA KREDiLERI 

l>ORÇ Sl!.!NErLERİ 

SA'riCILARA llOllÇ. 

DİGER BORÇLAR 

PEliSOHELE BORÇ. 

ÖDEitECEK VERGI. 

27-516.172. 

72.612. ,580. 

52.461.928. 

85.411. 

91.669.405-

2.650.000. 

103.605.380. 

64.875·934. 

487·557· 

145-000. 

27.757.294. 

45·~75.093· 67,2 

2~650.000. 

76.089.20~. 252,5 

-7.736.646. -10,6 

-51.974-371. -99,0 

145.000. 

27.701.883. 32433,6 

26,0 30,2 

0,9 

ı2,4 34,7 

32,8 21,7 

29,8 o,ı 

o,o 

o, o 9,1 

14,6 

7,7 

20,2 

16,7 

o,o 
AlılllAli K.D.V. - 7•297.169. 7.2~7.18o. - - _s.±_ ··--

KISA VAD.YA.KAY.TOP.220.970.403. 298.517.759. 77·547.356. 35.1 100 100 613 6 

ÖZ SERMAYE 
SERMAYE 

GE:TEL YEDEKLER 

40.000.000. 

5·962.535-

40.000.000. 

7.962.535· 2.000.000. 33,5 

29,0 16,7 

4,3 3,3 

12,7 

1,9 

16,8 

0,5 .. 

19,2 

12,0 

o,ı 

o,o 
5,1 

lLL 
55,4 

7,3 

1,4 

'"!~ Y"'L VA'DT ADT ~ ..... .,ı..ı~ • ..L • .n .. tı .. u.ı.a.t:U."U 6.463.056. 56.225.~18. 49.762.762. 769,9 4, 7 23,4 2,0 10,3 

DÜlrEr·I KİRI 85.067.750. 135.701.235. 50.633.485. .59_,5 __ _ 61,8 ...5.9.,5 __ u 27,1 24,51 
ÜZ SEHNAYE TOP. 137·49_3._34:1._• __ 239.88.2.5tı8. 102.396.247. 74,4 100 100 43,8 _ 4AJ1 
PAS ll'LER TO.l?li.II 358 •. 4..6_3_. 744.· . 538._40_7. 3.47· ... _17.9.·.9.4.1-603.. -50,1 

_______ ...._ ______ --- - -- ~--- ~ 
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GELIR i'.ıtBLO~U KALEI·lLERİ 1988 1989 Rakamsal 
+ ]ifak -

SATIŞLAR ' 865.457.140. 1.262.425.000. 396.967.860. 

(-) s~r. İADELERI 464.400. 1.126.400. 662.ooo. 

(-)SM:·. ISKOlfllOLARI 1.218.127. 4.742.426. 3.5a4.299. 

(-) SAT. GıDERLERİ _4.329.125. 8.434.315 . 4_.105.190. 
lTEr SATIŞLAR _______ B32.._445.41)8. l.248.12l.f3.5.9.·_ . __ 3f3.8.6_76.;3.11. 

Yüzdesol 
+ 

ıı,ark -

45,9 

142,6 

289,4 

DIKEY YÜZD1:Lill. % 
·:, 1988 1989 

100,7 

0,5 

o,ı 

ıoı,ı 

o,ı 

0,4 

94,§ .. __ ·-· __ o, 5______ _ o, 1 
45,2 100 100 

(-) SAT.I,IALlll MALIYEI'l 705.799.622. 956.648.4J.4• 250.84§.792. 35,5 82,1 76,6 
BE:ür SATIŞ KARl 153.645.866. 291.473.445. 137.827.579. 89,7 17,9 23,4 
F .A.ALIYEr GIDERLERİ 
GENEL rşrr. GİDEBLEIÜ 31.488o500. 81.296.890. 49.808.390o 61,3 3,6 6,6 

IŞTo llE SAKIŞ. PERS • 

GIDERLERİ 17.704.383. 23.885o947• 6.181.564. 34,9 2,1 1,9 

liAKIL VASITALARI J3AKnl 

YAKIT G İDZRI.illl 4.521.967. 7 .126o421. 2.604.454· 57,6 0,3 o,6 
ŞÜPHELI .ALACA.T{ ZARARI 35.000.000o 35oOOO .. OOOo - - 2,8 

?.AALIY.bT KARı 22•23lo0l6. 15_4.16~.181· !4·2.U..,.l 71· ,_44_.3 ıi:ı----~!(: 

F A::AlJYm.':.'.DIŞI: :aJ.i;L. . . . ..... :: --~ 
_·~ ;, . : ~ • t-

SERVi EKM. REVZo GEL. 39o653e042e 82.262.200. 42.609.158. 107,5 4,6 6,6 
FAİZ - KOMiSYON GEL. 322.261. 795e354o 473.093. 146,8 o,o o,ı 

FJ.ALİYEI' DIŞI GİDERLER 
SERVİS PERSONEL G İD. 26.466.854. 36.806.004. 10.339.150. 39,7 3~1 2,1 
SERVİS İŞLETME GİD. 8 .. 947.636. 17.568.160. 8.620.524. 96,3 1,0 14,2 
FAİZ - KOMİSYON GİD. 18.461.536o 34· 900.105• 16.438.549· 89,0 2,2 2,1 
SAİR GİDERLER 962.543. 2.246.234. lo28)'.691e 133,4 o,ı o,2 

NE!' KİR 85.067o750e 135.701.2,38. 50.633e@• 52,6 9,9 10,9 

., 
----------------------~----- - ~--------------------------------------------------
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İŞIJ:.TME İLE iLGİLİ h'K BİLGİLER 

İşletmenin sermayesinin tamamı ödenmişti:t'. 

- İşletme amortismo:ona tabi duran varlıkları için% 25 oranında nor

mal amortisman yöntemine göre, amortisman ayırmaktadır. 

- İşletme ortaklarll1a 19ö8 yılında ~r payı ödem~sı yapmamıştıro 

- Nakit akım tablosunun hazırlallllbiılmesi . için gerekli olan ok oilgi-

ler, tablonun hazırlannası esnasında işletme kayıklarından yararla

narak verilecektir. 

:B) :Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması 

1- Nakit KaynalcJ..arının Tes bı ti 
... 4. 

Incelediğimiz işletmenin nakit kaynaklarını bulabilmek için önce 

ana faaliyet konusundan oJ.da $ttiği ı:ı.aki t lcaynağı :niLctarını d.aha sonra 

f'aaliyet konusu dışından sağladığı m.ıki t kr.ıynaklarım., en sonunda da oı

lanço kalornlorinde meydanı-l golon değişmoJ.er noticesinde oluşan nakit kay

naıSrı miktarını bulacağ;ızo 

İşletmenin 1988-1~89 dönemine ait rakamlar, ~rşılaştırmalı taulo

lard.an vo son dönemin golir tablosundan ·oakılarak, ana faaliyetlerdon eld~ 

odilon nakit miktarı aşagıda gösterildiği şekilele bulumnuştur. 
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DUl1EMJ~AŞI 'l'İC. ALACAKLAR 

AL.S.EN11l'LEHİ= 19.060.000 

ALACAKLAR = 35.003.137 

(+)19e9 N~ SATIŞLARI 

(-)DÖNEMSONU TİC • .ALACAKLAR 

VADELİ ÇEK. = 1.116. 700 

.AL.SENEl)LEl:ıJ,; 9· 638.300 

ALACAKLAR = Ş0.~9B.ı3ı 
· Pih'.aNr .. T:z.:._ç. 37 .ı48.4o4~ 

(-)ŞtlP.AL.KAR. =(35-000.000) 
S.l.TIŞLARDAN SAOLA.UAN NAKIT 

54.063.137 

= ı.2415.12l.ö59 

= 

Faaliyet dışından sağlanan nakit .kıaynaklarırı.t. oı..ıla oilmek için ince

lenen dönemin (1989) gelir tablosUndan karşılığında oir aktif çıkışı ya

ratmadan nakit girişi sağlayan kalemler bakım vo revizyon gelirleri ve 

faiz - komisyon golileridir. Her iki kaleminde gelir tablosunda gözüken 

miktarının tümü nakit girişi yaratmışi:::ır. Bu durumda ; 

~IM VE REvizyoN GELİRLhRİ = 82.262.200o 

I•'AİZ - KOMISYON UNLİllliliHİ = 795.354. 

TOPLAl>1 83o057o554elL nakit kaynağı 

oluşmuştur o 

Karşılaştırmalı tablolardan, kasa ..;. bankalar, vadeli çekler, al•·'-· 

senetleri, alacaklar, protestolu senet ve takipteki çeklor dişındald, ka

lerulcre bilanço kalemlerindon saP,lanan nakit kaynağını tesbit etmek için 

baktığımızda, aktifteki azalı~ va pasifteki artış kurnlına uygını olarak 

sadece diğ'or alacaklar lcalemindeld azalışın tamamını~, baı:ık.a kredilerin

deki artışın tamnınının ve all.l'lan kodov. kal-sınindeki artışın da bir kısmı-

nın nakit kaynağı yarattı{J;:ı. görülmüştür. Bu kaleııılerden sağlanan nn.r:it 

kayüağı şöyledir ; 
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D 1: GEll ALAC.AKL.All 

.llA:NKA KllEDlLERI 

= 250o000o 

= 2.650oOOO • 

. ALmAN K.D. V o 

.tÜLANÇO KALJillıU.ıERİ:NDEt~ 

SAOLAJlAN NAKİT 

llu lcalomler dışındaki, diğer 'bilango kalemlerinde meydana galen değişme

ler nakit kaynağı yaratıcı bin özellik taşımamaktadır~ 

2- Nrutit Kullanınüarının Tesbiti 

1989 dönemina ait 11akit kvılanımlarını da önce ana ~aal~et konusu 

gore3ği ortaya çıkan, son:rada i·aaliyet dışı gidcrlar, bır önceki döneme ait 

i . . Qlll 
yapılan vergi ödemeleri, bilanco kalornindel::.i dGğişmoler sebo-

biyle oluşan kullanımlar olarak belirleyoocğizq 

İşletmenin alışlar nedeniyle oluşan nakit çıkışları !ıcarşı1aştırmal~ 

tablolardan ve 1989 yılı gelir tnblos~~dan yararlanarak aşa~ıdaki şekılda 

bulunmuştur o 

DÖlTEM13AŞI TİCARİ EORÇLAR 

VEH.1LEN ÇEl:C. = 68. 294• 312. 

EORÇ SNT. 27. 516.172. 

SAT. :BuRÇ. = 72.612.580. 

( ıt) SAT • IvJ.AL. MALİYEr l 
( + )Dölml\ffi.A..<)I STOKU 

(-)l.JÖNEMSONU TİC. :BORÇLAR 

VERİLEN ÇEK.= 91.669.405. 

BORÇ ::3N'l'. 103.605.380. 

SAT. TIORÇ. = 64.875.934. 

(-)DÖl~EIV:SOlJU S'l'OKU 

.AliA FAALIYiiU llMDill:IİX1ıE liAKiT KULLAJJilılLAJU 

= 956.648-414. 

= 21_2.262.06_2. 
1.340.333.543· 

= 260.150-71~. 

= 2::.7.196.339· 
862. ~86.465.lL.dır, 
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Işletmenin faaliyat giderleri nedeniyle ortaya çu~an nakit kulla

nımıarı ise gen0l işletmo giderl~rinin gelir tablosunda gözüken miktarla

rının işlatme kayıtlarından yararlanarole bulunan 39.674o316.'rL1si, işlet

menin yönotimi ve satış porsoneline ait giderlerlııi gö3teram işletme yöne

tim ve satış personeli giderlorinin, yine gelir tablosunda gözüken mikta

rının, işlıııtme lmyıtlı:ır:ı.na bakılarak bulur..an 18.ö56.227 o'IL' si ve nakil vası

taları bakım ve yakıt giderlerinin gelir tablosuı1da gözüken miktarı olan 

7 .126.,42lot1.'nin tamamldci.; · · 

raaliycıt dışı giderler olarak, işlmtmeden nakit çıkışına sabep olan 

gelir tablosundaki .kaleınlordcn sorvis personel giderlorinin 36.3<>3.236.,TL1 si 

17.56ö.l60.rL olan sorvis işletrom giderlerinin tümü, yine 34o900.105on olan 

faiz -komisyon giderlerinin ve 2o246.234.'l'L olan sair giderlerin tümü nakit 

çıkışına neden olmuşlardır. işlotme 19ö8 dönemine ait ~rına ilişkın ola

rak 40.832.520.11 vergi ödemesi yapmıştır .. 

~ilanço k&lemlorinden kasa - oankalar, verilen çekl~r, oor9 senet

leri, satıcılara borçlar va stoklar kalemi dışındakiler do uk:tif' artışı 

ve :pasif azalışı kuralına uygun olarak nı;L: .. it .;ıkışı yuratan kalemler karşı

laştırmalı tablolardan ve ek bilgilerden yararlanarak tcsbi t edilmiştir. 

:Bu kalemlerden m~ydana golcın dı::ığişikllld.erin tamarnı nakit çıkışına sebop 

olanlar şunlardır ; 

VhRİLEN SlP.ARlŞ AVANSLPJU = 2J..990.064o 

PEli.SOUEL AV.il.l'JSL.ARI = 4.660.000. 

PEŞİN VERGI = 8.950.ö95o 

NAKİL V ASITAfJARI = 6o412.ooo. 

DÖŞEME V.l!J DEI.ÜlillAŞL.AJ:l = 1.96lo37le 

l'v1AKİlTE VE AT.ıBl'LER = 2o424.6LJJ.. 

DU~I VAl"~lK K.D.V. = 7 .. 297ol89o 

DiuEH YATIRTIIIL.A.R = 7o900o000o 

DIÖBR .bOl:l.Ç:L}J.l = 5le974o37lo 



--------------------

(75) 

Bunların yanında, ineelenon dönemde meydana gelen de{i;işik:liğin tamamının 

nakit kullaınmına neden olmadığı uilanço kalemi iso bınalar ve tesıslor

dir. l3ı..ı. kal@mda meydana gcılon artışın sadoca ll 7 • 613o ~66oii.' si nakit çıkı

şına neden olmuştura 

3- ~~slö.t .Akım 'rablosu. (1989 dönemi) 

İşletmemizin 1989 yılı nakit akım taolosunu hazırlamadan önco ince

lenen dönemde bir önceki dönerrıo göre kasa ve bankalar kalemindeki değişık

liğı tesbit etmemiz gerekirG 1989 döneminde işletmenin kasa ve bankalar 

kaleminde 1988 dönemine göre 202o939 .. trL1lik bir azalma olmuştur. Şimdi kay

naklarını ve kullan~Jlarını tesbit ettiğimiz 1989 dönemine ait nakit akım 

tablosunu oluşturalım. 

İŞLEI'l•18Ni:ı:J 1989 DÖNEM! N.AKİ'l' AKIH TAULOSU 

KASA VE .l:i.ANKALARD.AKİ DEtÜŞI•JE (AZA.LIŞ) 

RAKIT KAYUAKLARI 

ANA F.ıW..İTh"'l'LEHDEl'f SAG. JJAKİT Nll{TARI= 1.208.91:$3.461 

:OüliEt~ .A.l{Tl'İFLElillEN SAd. N.AKİ'r MIK:l'ARI= 250.000 

DİÖ. ALACAKLAH = 250.000 

KISA Vlill. YAB. K..&Y. SAG. HAKİT Mİ1.>1J.'ARI= 

l1A.1JKA KRlill) lLEHİ = 2. 6 50. 000 

ALDTAl~ K.D.V. = 718.737 

l•'AALİYNl' DIŞI GEJ.ı. SAG. HAY-.Jfl' MllCl'Aili = 
S:ıilll..B~.IWV.üE'L.. = 82.262.200 

li'AİZ -KOli!. Gb1ı. = 795.354 

NAKİIJ:I KAY1'LAKLAIU TO.PLAMI 

3.368.737 

83.057·554 

202.939· 
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N.AKİT KULLAN Urr..ARI 

ANA l•'AALiYEl' KON1JSU NED.blNİ:iLE H.AKİ'l' ICUL.== S62.9ö6.4U5 

l!'A..A:!JİYEl' GİD. NEDENİYLE NAKİT KU.LLANIMI = 69.762.154 

G~{EL İŞLT. GID. = 39.674.316 

İŞ.YüN.Vl!: srr•.PBS.= 22.961.417 

ln<L.VS.;:BAK,. YIC.:GlD= 7.126.421 

DÖNEN AK'.l1 İFLEll NEDEiNiYLE HAK. KULL.tı.NIMI = 26.650.064 

VER.SİP. AVANS. = 21.990.064 

l_)J.illiSOl~EL AVAS. = 4.660.000 

DUliAN V.ARLII<LAR NJIDEIÜYLE NAK.KULLA.NIMI = 152.589.362 

PEŞİN VERGI = 8. 950.8.95 

DU.R.AN VAR. K.D.V.= 7.297.189 

NAKİL VASIT.ill.Ji.RI = 6.412.000 

DOŞ. VE DEMİilliAŞ. = 1.961.371 

MAK. VE .ALEI'LER. = 12.424.641 

llİDA VE TES. ;=117.613.266 

DÜJ. Y.A:l'IRU.JLAR = 7.900.000 

KI::>A VAD. YAB. KA.Y. NED. l'J.AK. KüllıAIIDU = 51.974.371 

DİG. bORÇLAR = 51.974.371 

FAALİYE"r DIŞI GİD. lmD. RAKİT KDLLANHU = 91.097.735. 

SER. PERS. GlD = 36. 3b3. 226. 

SER. IŞ~. UID. = 17.56ö.160 

li'AİZ - KOM. oİD. = 34.900.105 

SAIR GİDER 
> ,, ... • 

VERGI- KAR PAYI ODEMELERI 

VEHGI ÜDET.'!E3İ = 40.832-520 

HA.XİT KULLAJ.UMLARI r.rOPLAlH 

K.A.YI.'l"AK k.LJLLA.NIM .f .• .RASDIDAKİ FARK 

ı. 295.862.693: .. 

(-) 202. 9?.~' 
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C) :Nakit Akım Tablosunun Yorwnu 

ı- Nalci t Kaynalclarıxı.ın Yor~ 

İşletmenin :nakit kaynalrıarının, nakit kaynakları toplamı içindeki 

ağırlikları yüzdesel olarruc hesaplanmış aşağıda yüzde büyüklillclerine göre 

sıralanmıştır. 

ANA l~AALİY::Ell' KONUSU.tWAl~ ~AuJ..ANAU N1U<:İrl' KAYUAui c: % SJ3,31 

F AALİYbT DIŞI GELiı\LEEillEJI ~AGL!J:T..:.Uif N:.!Udrr KAYHAÖI = ~~ 6, 4J_ 

KISA VADELİ YAJ3..4.1-JCI KAYliJAKLA.RD.4..Kİ .AB!l'IŞLAHDAN 

OLUŞAli lifAKIT KAYnAui 

DÜNEN VARLIK ~DJLARIND.AN SAdLANAlif NAICIT KAY. 

= 'j~ . 0,26 

= % o,o2 
Nakit kaynaklarını incelediğimizde, işletmenin tüm kaynaklarının 

~s 93,31 gibi büyük bir kısmını ana f'aaliyetten kaynaklanan peşin satışlar 

ve alacakların tahsilatı vasıtas~yla saglanan nakıt glrişleri oluşturmak

tadır. fu tür nakit girişlerinin nakit kaynakları içınde yüksek oranda 

olması, işletmed<ıı borçüanarck nR.ki t J:..aynagı yı:ıratılmasını c.:ızal tıcı bir 

etki yarattığından,aynı zamanda işlctmen6.n lmrlılığı ayısından da olumlu 

olduğundan da iyi karşılanır. Peşin satışlar vo alacaklardan sağlanan na

kit kaynaklarından sonra on yüksek nakit kaynağı ise 1o 6,4J. ilcı i"ac:ıliyot 

dışı gelirlerden özellilde d.o sorvıs bal:::ım ve re.vizyon g<ıılirlcrindon sağ

la:nı::ııştır. İşletmemiz f'ı:mliyotto bulı.mduğu pazardaki payıın genişleterek 

satışlarını arttırmak arnacıyl'l verdiği bu lıızm®tlorindcm nakit yapısuıı 

gü9lendirici bır des tel.: görr:ıcli:todır. Ifllotmo bu hizmetlerinden elde et"ti-
" 

t;i hasılatının tamamını nakit olarale suğlamaktadır. Gelir tablosuna (1989) 

baktıi?;ınıızdn gelir miktarı ilc bu gelirden sag'lanan nakit gixişi aynıdır 

(servis gelirlerinııı)o Gergoktcmdo işletr.ıo bu hızınetleri peşin ödeme osc:ı

sına göre yapmaktadır. Dig·~r nakit lm;yna.i:"'.J.<:ı.rı ise toplam nakıt kaynrud.arı 

içinde önemaiz bir seviyede kalmıştır. 

------

ı 

ı 
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2- l1Tı...ki t Kullanımlarının Yoruwu 

Nakit kaynaldnrındn yaptığımız gioi, nakit kullanıınlarının da tüm 

kullanımla.r içindeki ağırlıklarUla L,öre sıralarışı şöyledir ; 

Jı'AALİY'.ı!.ı"T KOFrUS U lJEDENiYIJiJ OLUŞ.Al~ J:IAKfl KULLAli fl.'ILAIU = % 66,59 

DU HAN VARLLX .AlU' IÇLlılU 1fi.i;D.ı:1[ l YLE OLUŞ.Al~ l~AKo .Y..Ll·1. = 'l~ ll, 77 
. . 

FAALIYE'l' DIŞI (.flDFJJL.illU :NE.Dli1l:HYLE OLUŞ.llJ:I RAK. IMI. = 'j~ 7, 02 
·, . ~ ,, 

l•~IYEl' UlDJ::J.ill.mi lni;D.I!.illl "YLE OLUŞlıJJ lM.Kl'l' Kl.J•'lo 

KiöA VADELİ YAJ31JJWI lCAYNAKl..ARIH AZALIŞ NEDJil!'rlYLE 

OLUŞAN NAKiT KTJl.Liıl'JIJI.iLARI 

VERUİ VE Kı...R PAYI 'öD~'lli'LERİ 

DÖNBN VARLIK AH:l'l§L.lı..RI HJ.ilDENlYW OLUŞ.,Uii l~AKo KLli. 

ı::: 

= 
= 

% 
Dl 
t" 

7S 

4,01 

3,15 

2,06 

Nakit kullanımlarının, türlerine göre dağılımına ~attığımızda, en 

±'azla yeri 'jb 66,59 lle ana faaliyat gereği yapılan alışlar nedeniyle orta

ya çıkan :nakit kullc:n:ı.:uıılar.mııı tutması normaldir. 

Duran varlD<ların iso toplam nrucit kullanımları içind~ özellikle 

dönen varlıklara ve kısa v-adeli yabancı kaynatclara yapıları kullanımlardan 

daha büyük miktarda yer knplanası işletmenin, ticaret işletmesi olması nede··· 

niyle olumlu karşılanmnz. Duran varl:ı.Y"..lara yapılan nakit kullanımlarının 

an "büyük kısmı servis hizmetlerinin genişlctilebilnosi için ild yıldır, 

inşaatı dovam eden bakıc ~- rcvizyon atölyosinin taumnlı:mı:ıası ve atölye için 

gerekli makine ve demiı'bnçların alımınc1an ka;ynaklannalctadır. bu işletme 

için ileriye dönÜk olaı·ak, pnzar puy:ı.nın g~nişlernesi açısından iyi olması · 

rağmen, 1ı.aki t durumum.ın olı.unsuz yönele etlcileyicl olLmştur. .Bunun yanıncin 

işletme bird~ nakil' vasıtcısı nlr:ıış ve gereksiz diyobilcooğirnız türdo diger 

yatırırnlar kaleminde gözi..ikcn bir yatırım yapmıçt:;..ro Işletmenin, A~ma faali

yet konusu dışında, nakit dUJ..~mum.ı oluıns'U2i' yönd~ etkileyici olan ve zaman

lama planlaması yapılmadan, bazılarıda gereksiz olan duran varlık. kullanır.; .. 
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· ları, faaliyet dışı giderler içinda önemli yor tutan faiz ve komisyon 

giderlerinin artmasına 11cdcm olmuş aynı zamanda do:~ işlotmcanlıl .ıcarını azal

tıcı bir ~tki yapmıştır., ]'aaliyet dı~ı diB'Cr giderler 1iışletm~ için norıııal 

bir saviycde olmasına ra[!,mon (±'aiz ve korilisyon giderleri lıı.u•ıg), faalıyet 

dışı gelirlerden sağlamm nclci t ls:aynrucla:rı toplamınd&m daha ±·azla nakit 

kullanımına st;bcp olmu§tur., Bunun nedeni f'ıüz Vö komisyon giderlerinin 

yol açtığı nakit lcullanır:ı.lurıdır o 

3r Kaynak vo K-ullan_:ımJ.arın~.'i.orumu · 

Kasa ve ban.kalar lc:üom:i..nhı. 19()8 dönemine göre 19b9 döneı:ıinde çok az 

bir miktar da olsa azı:ılıç tjöstcrmcsi,işlctmenin 1989 dönemi içinde yarat

-tığı nakit 1-"..ayııalclarınd2.n dal~a i'azla naJ;:i t lcullanınu.nda bulunduf;tıım göster

mektedir o .ım dururu nalci t yapısını olumsuz yönde etkileyicidir. 

İşlt~tmenin nakit ka;ynald.arı vo kullanımlarına baktığımızda peşin 

satış ve alacaklardan sa{_:;:Lanan nakit kayııalclarllnn yülcsek olmasına rağocm, 

kullaıuwlar içinde alış1ı:.ra gerekendon daha az naki i ayrıldığını dü.şünınek

tcyiz. Bu da ineelenon dönemde işletmo borçüırının lcredili alışlar yoluy

la artmasında en önemli ncclon olınugtı.ır. :Uu konuyu bundan soı:ırai.ci ılakit du

rumu analizleriııde daha ayrıntılı olarak açıklayacağız. Yanlız şuuu belir

telım.kı naKit kaynaklaı•ının yanlış kullanımı (duran varlıklara) faiz gider

lerine yapılan kullam.ı:ılı:ı.rJ_n yük:sck ol mc. sına sc bc:p olmu!?, dl.ğer yanda.rı iş

letmenin kısa vadeli borçlarındaki ar·tışlar, önünıüzdekı dönemde, yakın za

oanda yülwek miktarda ne:"'J.:i i çıkışını gercktirecegiııdon nakit durumunu oluı:ı

suz yönde etkilemiştir o İ:;;ıletrncnin borglanaralc sağladığı nakit miktarı,. 

kaynaklar içinde öner:ısiz "bir .,.i.k.tardaı gözülü.'lesinc ra[~mcn faı~ .. giderlorın::..::., 

yü_lcsek olması, işletmanin dön!Dın içindo kısa süreli ol<u~aıc, sık sık kJ:oedi 
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kullanarak nakit kayııa(~ı yarattığını göstermektedir, diyuLiliriz. Faiz 

ve komisyon giderlerinin ncdon olduğu nalci t kullanımlarının faaliyet dışı 

giderlerin yol açtığı kullanımları karşıl:ı.yaınamasına da sebep olmuştur. 

19139 yılında işletınonil1 kar payı ödemesinde bulunmaması nakit d:cru

munu olurıü.u yönde etlcilen±çtır. 

Özetleyecek oluı-sak işletmenin incelenen dönemdeki, nakit akım tab

losuna göre çok olumsuzda~ olmasa bile, yinode likidite ya:pısını g<üece.k 

dönemler i tibarıyla olumsuz yönde otkiloyici kullanımların yapılması ve 

ka;ynakların on verimli şokilde kullanılınası gercktiğı açısından oluolu 

olarak dcğerlondiremeyiz~ 

D) işletmenin Mal i Th.ı.rumunm1 vo l•'aal iye t Sonuçlarınl.n :Nakit Du:ı:ı;ııru 

Açl.sl.lldan Inceleıl!.'10si 

1989 döneminde dönen ~varlık kaler.ı.lori:ıa:i.n lr..asa, alacalc senetleri vo 

. diğ·or <:ıla cak kalemi dıçıınclald tüm kalemler :inde l~Bt3 yılına göre artıçlar 

olmuştur. L'1.mun yanuı.da (:iz::ıllü:lo 1988 yılında protestolu s~net ve taldp

'teki çeleler Kalemi ve şiipl;.,;J.i alacaldar lmloıııine ait .her hangi bır ralcanı 

yok.J.cen 1989 yılında önemli bi:r DUyüıclillcto artış söz Konusudur. Iglci;r:ıe

nin kayı tlaı·ı incelondit~·üıdc güplıol i 8:Lacıüc l<.lU'şılığının protestolu senct

lerden kayrınlclarıdı{sı göriü,:ıii~:tür. 1\.lacnl{; r::ıenotlorınde.ici azalmaya ragr::en 

alacaldar hesabı 19ö8 yıLı..ı:a ;:.~öre ;s 22,1 oranındo .ar'tara.ı.c dönen varlı.J:dar 

içindoki payını % 11,2 don ~iS JA~8 1 .;:, yülcsol tmiştir. JUacakların on~Dı:ıli 

m:i.K.tarda artmasına rağrncn Ç(' 1.dordcki artışın önemsiz seviyede ltalnı::ısı ve 

alacak scmctlerinde bir a~j::ıJnıa olması, diğ-cr yandan protestolu senetlerın 

artr:ıası alacaldaı•ını tahı:ı:i.1 odo1Jilın..;; ye:tcneğ:inin azaldığını bize ı±'ado et

r.ıoktedir. .Axıcak, burada iglotmenin ortaJ.sma tahsilat dönemi ve alacak 
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devir hızınıda bulrnanıız gerekir. İı_;;letrrıoıün ortalama tahsilat dönemi 

1988 yılında 22 gün iken l)IS;J yılında 30 gün olmuı:;tur. .~.uacak devir hı

zı ise yai:claşık 13 defa oJ.nr;::üc e;erçekleşıniştir. İ::;ıletr:ıcmizin f'aaliyet 

gös-ccrdiği selctörde ortaü.ma tahsilat dönemi 15 ve;.ra 20 gi1."1 olarak nor-

mal karşılamnaktad.ır. Ala. c nk devir hız ıd~, işletmenin y-upısına göre bi-

raz düşül::: olaralt değerlcndirilobil.i!·. 
. 
Işlotnenin alacal\:l~rını ~ansila-

tıncia gerileme yönünde biJ:' gol işın o olduğunu ifade eden L)u dururnların kay

nağı satıçiarda 1)'89 yılında meydana gelen fo45,9 oranındaki artıştır. Iş-

lctme satışları içinde lcr!j!dili satışların tam olarak ne lcadar olciu:S"ll. bilin

mcmcıklo birlikte toplam satışların y:::ıkluş:ı.k % 90 1 n:ı.m.n kredıli yapıldığı 

tahmin edilmektedir. Eu. du:21:;.ı::ıda satışlarda meydana e;olen artış aynı zaman-

da .kredili satışlarıda art-cırmakta ama içlo+menin tahsilat yet0negi:ıli de 

azaltıcı bir ~tki ya:pr:ı.aktachr. 

İçlotraenixı dönen varlıkları lür önceki yıla göre % 24,6 oranında 

artarkon kısa vadeli yabnnoı ka;ynalclarırı.daki artış % 35,0'la daha :fazla 

olmuştu.r. Bunun yanında 19ö8 yıluıda dörıo1:1 varlılclar toplam aktifler içın

de % 79,9 iken 1989 y:ı.lında tm oran 7s 66,3 1 e düşmüştür. Kısa vadeli yaban

cı kaynaklarda ikinci yı:;.cla, 1)irinci yıla göro pasi1lor içinde yaklaşık 

% 6 oranında azalmasına ragr:ıen, dönen va:rl:ü::.lı:ırd.an daha h:ıısıı artmıştır. 

Thı işletmenin çalışma sermay0sini f'cızJ.a olmasada olumsuz yöndo etkilomiştü. 

1989 yılında işletmenin likidi to. rcçyosu ı ,12 iken, hazır de ger 

roçyoslli dn 0,19 gibi düçük ldı• oranda çılcnştır(hazır değer rc§yosun1111 

:payına kasa - bankalar vo çek yukın z",mcındn tahsil edileceğinden vadeli 

çekler kalor:ılori alınr.lı§tı:::·, paycla da iso verilen çelderin bir .kısmı ilc 

:personele borçlar,· ·b~ı.nl:r..;;ı }.a>:;(lilcri, borç sonetlerinin bir kısmı yer alwak

tadır). llazır değer rcşyo:::ıunun düşille çılcr:ıası, işletmonin yal{ın zamaılda 

ödenmesi gereken Lıorçlar:uu kendi Kay.rıakları ilo lcarşıl~m.akta güçlük çe-

kobilocogi anlamına gelmoktodir. JJu i:Jlctmenin likiditesini olumsuz etki-

leyocoktj.r. 
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LU:ran varlıkların l98b yılında toplar:1 ak"tif'lor içindeki oranı 

~~ 22,9 ilcan 1989 da 109.522.567.IL.(7'o 152,3) arturak 1~ 33,3 -oranında oluş

ması, toplam aktifler içjndoki payının, dönen :trarll.ldara göre düşük olma

sına rai)ııcm, istenon bir dur.;un degildir. Şöyleıki duran varlıklardaki artış, 

karııııaştırmalı tablolardu gözili<::endon daha tazla (nakit akuı tablosunda 

görülmoktodi.r) bir :ıaakit ç:UCJ.şına sobo:p olmuş< ve nakit yapısını zayı:flat

mıştır. İşletme bu milctı::ırda bir mücdin hiç de ğilsc, be ll i bır nıiktarmı 

dönen varl:ı.ldarda (kasa -oz.nl.cularda) yakın zamanda yapıcağı kısa· vadeli 

borç ödomclori için bulurıc.lursc:ıydı, hazır değer reşyosunu yülcsel tore.k: önür:ıüz

dclci dönome nakit durtunu açısından hazırlılclı olacaktı. 

1989 yılında işlotı:1cniu not lcarı l91:i8 yılına güre ;;, 59,5 oranmda 

artmıştır. İşletmenin brüt satış karı üıo daha :.h:ı.elı bır şwkilclo ~:, 89,7 

oranmda artmıştır. İşlotn.1c brüt satış l:.i:irı ilc faaliye't giderlerini kar

şılayahilmiş vo oir oneelci döneme görede faaliyet Icarını art~ırabilniştir. 

Aıio$ burada özellikle ~Jüpheıi. alacak: zarar:t faaliyet karını · .-. 

daha yüksek olmasını, gon~::ı idare giderleri içinde yer alım arrt'ortisııüni. 

giderleri ile birlikte enc;ollcmiştü. Fnaliyct dışı g·elirlcrdc, fi::ltü~yet 

dıŞı giderleri .karşılaya:ıım:nştır. J3u.ndn en büyük etken ±'aiz WJ komisyon gı-

derleri olmuştur. 

Özaıtleyecek olurso.k, olaya nakit duruınu açısından oaktığımızda iş

lotme l9ö9 yılı:ı::ıda knrlJ.I:ı.': açısından iyi bir dönem geçirmesine rağmen 

satışlarıııı karşılamak i9ir1 gereldi stokları almalc, vadesi gelmiş kısa va

deli borçlarını zamanın.d<.: öclcye Di1:~1ck vo giderlerinin gcrclctirdiği nalci t ih

tiyacını zamanında lcarşJ.leyabilmcJ;: için lc.sa vadeli tıorçlarım. arttırmış, 

elind~ki nakit kaymüclar:ı.nın ise Dir .Lc:.ı;mını duran varlıklara aktararclc 

yanlış deeerlendirıüş böyle olı.m.ca da g<:ılocok dönCilmler için nakit yapısmı 

zayıflatmıştır. Diğer ym1cL::m işletmcı duran varlıklara yaptığı yatırımın 

talıl olı:ıasa bile az çok nı:-J<i t yapısı üzerinde olumsuz et.ıci yar u 't<.wa 1;·ını an

.ı.&dı~.-ından satışlarını nrttırınaya çalışr:ıış sonuçta artan satışlar da bera

berinde ~üpheli alacnlünTı gotirr.ıi:~;rt;ir vo l9b9 yılında cüac::ıklara ba(;J.anan 

t:.Or..J.arı _arttırmış~ır. 
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vn. NAKlT J3tYl'Ç:Ct:>D~ 1N IiAZIRLA.Nl'M.SI 

Işletmemiz için lıazulayacagımız nnlci t oütços:Lnin kapsayacagı süre 

aylık Dölümler halinde olmak üzore mevsimsel dalgalanmalar da dikkata a

lınc,ra.k üç ay olarak boli:clcım:if~b.r. 

A) H ald t Girişleri 

Bildiğimiz gibi en· öı:ı.amli nakit girişleri satışlar neticesinda oluşan 

alacaJ.r..lar ve poşin satJ.şlardan sağlannn nakit girişleri ile o:ütça dönemi 

başındaki alacakların "tı:üwılatJ. ıle sağlanacak naki tlerdir. 

' 
lşlotmodm bu güne kadar gerçok ı;mlnr.ıda bir satış bütçesi yapılmamış-

tır. Bu nodorı.lıa satışlardem saglanaca.ic nakit girişlerinin bolirloı:ı.mosiudo, 

işletmenin satış yöneticileri ile bei·at.ıor g~<ıçı:.ıiş dönemıara ait tecrü.b.e.ler Te 

ou Konuda ınovcut bilgiler·i bir aruya ga::Urilerek, öütçe döneıni."linde 1990 

yılının ocak - şubat - nı:ırt aylurına rastlaması ne:ıdoniylo lcış mevsiminde 

satışların daha ±'azla olıl,ası oğilinini dj.ldcato alarak, toplam satışlar pe-

şin va l::rcıdili sa tJ.şla:r olnralc tahmin edilmiştir. buna göre yeni a tölyenin. 

hizmete gırmosiyle de oc.:ı.k ı:ıyJ.nda :,in:plam satışların l20.000.000.'IL., şu-

bat ayında l35.000.000e1'L. ve mı::ırt ayuıda ise 107 .ooo.ooo.-rL. olacağı tahı::ıiı1 

edilmektedir. İşletrıo cab_çların:ı_n yıüdaş:ıl::: % l0 1 nu peşiı1 1~ 90'n:ı.Aıl kxedi-

lidir. Kredili satJ.şlc.ra ~-lişkin olarill·:, meydana geloll alacaklarm da ~lı 25 

nin satış ay içindo nal:C.cn -tahsil odilebilcccgi düşünülıııoktedir. Bu rakam-

aşağıda gösterilmiştir. 
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OCAK ~UBA!l' MART 

'11 OPL.Al:·'l :::lATI§LA.ll 1LO.ooo.ooo. 135.000.000 • 107.000.000. 

% (J ı o .PE~ IN Siil'IŞLAH. 12.000.000. 13.500.000. 10.700.000. 

c: i ;o 90 ıa&....o İLİ :::lATIŞLA.R . 108.000.000. 121.500.000. 96.300.000. 

KRED!L1 SA'l' IŞL.lü(]))\.H 

İL~ÜLİ AY SACLNL:CIT 27. ooo. 000. 30.375.000. 24.750.000. 

Şimdi de işletmonin bütçe dörıcmi başındal::i alao:;ıklarındau ve r.ıütçe 

döncıcıinde1::i ıcrodili s.:ı.-tışlo::ırındım satış y~•pılan ay içınde tahsil edilen 

miktarın dışındaki alaco.klo.rdan sağlancıcak nakit ı:ı.iktarııu belirleyelim. 

Işletme yöneticileri bütçe dönoıni başındruci alacalr.J.arım.n (vadeli çekler= 

1.116. 700, alacak: a~netJ.gri== 5.400. 000, alacalclar;;;: .. 32. '741· 645 ol1ıak üzere) 

39.258.345.tL .• sini ocak ay:ı.:nda,(alacalc senetleri= 1.41~.300, alacaklar= 

21.461.615 olmak üzeı,e) 22.873. 915.-rı.. sini şu-bat ayında tahsil edebılecck-

lerini düşü.mnek"tedir. J'.la~ct tayında iso bu alacaklardan tahsilat ueklenme

moktedir. :Bütçe döncr:ıi.nd.c yapılacak lcrcdili satışlardan ortaya çıkacak 

alacaklardan da ocok ayı lo.:-edili satıı_;;larının, şubat &~yında 35.000.000.11.. 

sini mart ayında ise 30.000.000.'.fL. sini, şubat ayı kr~dili satışlarınında. 

mart ayı içinde 48.000.00D.TL.sini tahsil edei.ıiJ.ecegiııi -cab.min e"tmektedir; 

Işletme yöncı"tioi:Lc:d. aynı zaıu::mda ı:ıalcım ve revizyon hızmetlerindcn, 

ocak ayında 16. 000.000.11. şuua t ayında 20.000. 000 .u... mart ayında ise 

15.000.000.tL. nalcit gi;rj_(;ü b<:ıicleınoktcd.ir. Buraya kadar belirledilclerimiz 

B) Nakit Çışları 

Nakit çıkıçıların·L ·L:,hıin ctr:ıcd,cm önce işlatmenin acil duru.ı:ılar ıçin 

kasasında buhmdurr.:ı.ak i;:ıtodiği mildar c:wl:ıl<: olarak ı. soo. ooo:n.. olarak be-
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Na.1d t çıkışları işletı::ıcmiz için alışlar, satış c;idQrleri, borç öde

moleri, faaliyet vo faaliyet dışı gidsrlsr nedoniyl(!) yapılun ödeı:ıolorden 

ol uşıaaktadır. 

İşletmenin bütçe d.önomi başındaki sto.k'".J.ar:ı, işletı:ıe yöneticileri 

tarafından, bütçe dönemi için yotorli görülmemiştir. Yanlız şunu hemen 

bolirtolim, işletmede satışlarda olduğu gibi alı:;Jlarda ve t.;idorlerde ot.i.t

çolomc çalışması daha önco yapılmuınıştır. Işletme bütçe döneminde plan

lanan satışlarını gerçcklcştirg·Dilı::ı.ek için 130.000.000.n. tutarında alış 

yapmayı planlamıştır. Alışlur ocak ayı içinde yapılacak, ancak ödemole-

rinlıı.% 40'kı şubat ayı içinde, kalan% 60 1 lUn. ise yarısı mart oyı içiı1-

de yapılacal<: kalan kısım~ bir sonr2...k:i i.ıütçe doneroline akt,..rılaca.ıı::t:ı.r. Iş

letmenhı satış giderlorj. ine ocak tayı :ı.çiı:ı 1.850.000.n, şuoot ayı ıçı:ı::ı. 

60o.ooo, ::ıart ayı için se 740.000.'H .• olarak tab.Lrıirı. edilmektedir. 

Işletme bütçe dönor:ıi başındo.ki kJ.sa vadeli -borçlarından sadace öde

necek vergiler kaloıniı.L"l 7. 701.883.11. si hariç tümfuı.ü bütço dönemi içinde 

ödeyccoktir. Işletme ayr:ı..oa ocak, şubat :1\tG mart aylarında her ay için 

1.049.000.-rL.peşilil vergi ödcyeoektir. 

Faaliyat giderıc:rinin neden olcıc<::.ğı nakit çıkışları, işletme yone~ 

timi ve satl.ş persor.ı.elinin ınaaşlarına yeni dönemde yapılan arttırmada dik-

kata alınarak şöyle tahmin edilmiştir; 

Gb!:! ML IŞLT. GlJJl~.lJıE!iİ 
'~ YOu VL'' S •m ı;·ı ıt'I ... ,I]) ..Lııs• .L\1 • .u .tu. ...:u.:) .J., u • 

s.&:r.,ış aİDEI~ü 
1nct ~ v At.~nAK .Y:J.K~ o i:nBRLER1 

·OCAK ŞUBAT l1ART 

4.135-000 4·.-750. 000 4~ 350.000. 
2.950.000 3.274.000 3.274.000. 
ı.e5o.ooo 6oo.ooo 740.000. 

850.000 850.000 850.000. 

Faaliyet dl.şı gidGrl0r olupta, işletme için nakit çıkışı yaratacak 

giderlere ilişkin mikta::-l<e,rda şöyle 

Sl!.ARVİS İŞT • G iDE"l.JJ"3..8.1 
11 PllliL.UlDLRL~qı 

tabnin edilmiştır. 
OC.AK ŞV.rlAT M.A.R'l' 

4.500.000 5.500.000 5·500.000 
3·740.000 3·958.000 3·958.000 
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C) 1-fakit Bütçeslıı.j.:n Oluştu't'ulması 

İşletmemin bütçe dönemi başındaki bilaı-:tçosuııda kasa ve bankalarda 

toplam olarak 14.118.91St'tL. bütçe dönemina devir eden nakit mevcudu i?u .• :dır. 

İşletnıe:ıün belirlediğimiz ı-ı.aki t giriş vı:.ı çıkıçılarına göre hazırlanaıı.ı. nakit 

bütçesi aşağıda verilmiş·tir. 

IÇLNrM:ITIJ:~nr 1990 DÖNEJ:Ü OCAK - ŞUMl' - MAlli AYL.Allli~A 

.... Jı.İ•:ıı. 3 AYL!JCl{AKI'l' .bÜl'Ç.ESl 

ÖNCEK.L Dü1lı:JMDEN Dlıı"'V lH EDili NAK.LT l~JE'iJCUDU 

NAKİT UIRIŞLEHİ 

.P...na l!'aaliyetlerden . 
~enen Oirişler 

· PGışin Satışlar 12000000 13500000 10700000 
lu. Tahsilatı 66258345 88~4§215 102750000 

TOPIJU{ 78258345 101745915 119450000 

li'aaliyot Dış.ı Gel. 
~klenen Girişler 

Ser.:aak.Rov.Gl. l6000000 · 20000000 15000000 
TOPIJ.U~ 16000000 20000000 15._90~~QQ 

TOJ:>'h!ü:(, N.AK.GllUŞ 9425~3345 l::Q748915 l2t5450000 

JJAKİT ÇIKIŞLARI 

Ana ıı·aaliyet Için 
lfı:ılü t Çılcışları 

~\lışlar 52000000 39000000 
Verilen Çeklar 52417624 39251781 
Borç Senet. 49426380 23079000 31100000 

_tl~-, <_ı t;...:.._B_o_r_.ç--"l_ar __ l_.9,_2_,4_4127 284261_18 1.1205689 

_T_O=PLAI=--'r ___ _..1~2...;.1_0_82~131 I.4,2]5G8.2_9 87 302682_ 

Kısa Vad.Eorç öd. 

funlm Kredi. 
Al. K.D.V. 
Prsl. Borçlar 
Diğ. Borçlar 

2650000 

7297189 
145000 
LlB7550 

Odenecok Ver. 10000000 10000000 
.::;
1l'.=.:OP:..:L.AI='I;...__ ___ __.l::.;0::....2w..7 CJ7 3 9 10000000 10000000 

344-457.260. 



(87) 

.l!'ualiy~~.ıt üid~o~ l~c;:;d. 

Nalcit Çıkışları 

Gn. lşt. Gid. 4135000 4750000 4350000 
Işt. Yö.St.Prs. 2950000 3;~7,4000 3274000 
llk.l. 1/s.:Uk. Yk. U. b50000 850000 8jOOOO 
satiç Giderleri 18,20000 600000 1~0000 

TO.l:'LA!JI 9785000 9474000 9214000 
u 

Faaliyet Dışı Gid. 
lied. N nk. Çıkışı 
Ser. .ı.şt. Gid • 4500000 5500000 5500000 

ll Prs. Gid. 3'l19000 ~22oooo 3,25oooo 
T ,.;:pL.aJ:.l o::::4oooo 945bOoö 945d000 

ASf{O.rı Nakit 1200000 1)00000 1200000 

feşin Vergi 1042000 1042.000 ·ı 042,000 

. NAK. ç:_:g~:ı;_ş_~po:ı? ..!__ 1 522LJ.1Ş.'l.1)''-7 4,_2"""3"-7 ü~ .. 9'""· 9-=ll~o"--'' 5,_2-=-6,;;_6ö:..:9'--------'44_,_· ..:.5 •:...:0:..:0-=-6-=-•4..ı.;6:...5~·

SOHf'u:UC.L DONEMEl DEı'VHL iiiDEN NAIC 1QBV0UDU 

_.N_AK_.ı.IJ._';.,.;ı..:;.i.Ç.._I"-G_I _________________ _ ---·----- ...... 
86.430.286. 

~ F~~r iHrrİucı _________________ o-"6_ •. ...J,43=0..__.2:_'0;.,.;6_._ 

l~aKit bütçosini incelediğimizde 86.430.2ö6.ü .• .ı.ik uir n<'iüeıt açığıı:W:ı 

olcluguı:ı.u ~ekte;riz. liu nçıgın bn:ı:ı.ı:ca. krGdilerind.eıı yurarlanaruk i:l:apatJ..L

ı:1ası ınürnl<::ündüx. Arıcak bu yoldan nakit Gçıgının r:;iclca:rilmosinin iş.ı.e·tıneJe 

getii•ecegı i'aiz yükü yöneticileri düşündürm<ııldedir. JJu ı.:ı.mdcnlw işltııtı:ıe 

yö:::ıoı..iciltı:.L'i Li;,;..gk;;; çözüı:ılo:r: aramaya yöneılrnigtir. Işletne fo.nliyctlerini 

ctKileıııoyecegine inand.ıeı için n.:.:ıkil vası"tularından uuıııı yaAJ.aljlık olarak 

10.000. OOO.uore satab1lccctini, elde ~:::doccği Lu i' onu nuki t ilÇlgının fina:::ıı:ı-

manıı1iLkullanırkon, ntıkı t nçığının kalan kısr:ıınıncla, düşilli: faizli sadece 

bir K.aı;m lıcın.ı.u:ısınca o,rorilon o<.>:ı:lıc;:a .ia:edilcrindon yararlan~~rnk finanse edooi-

lGcoğini düşü.YJI::ıektcdir. Bu çü:c,i.:irJ ·ı:;uı:iaın;;m norr;:ıal faizli bnnka krcdileri 

kull<mnr.:::ıli: nakı t açıgının f:ınanse ...ıdilr.ı~siııci.en daha ~id~. -~oa 

alınacalc düçük faizli bnrı.i:;:e. kreclisi, f'aizi ilG ·liirlikte altı ay sonra öde-

necoktir. 
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Vli. .iiÜl'ÇE Dulll!JillHE Al'l' li'l.LLl .i:UJCAMu'U{ lLE .tıÜ1'ÇELl.ilNJ!1N Rlı.K .. A.t•.ıLA.RIN 

KAl~I.L.A~;•l'lüiLMASI VE SUl~DÇLAlUlJ DEU.i.!li:U.Eı:Wlll.lLliilllSİ 

Hnki t bütçesinin ı.::ıi t olduğu döncı:ıin fiıli raJ:ı:ıu:ılaı-ını, oütçı;; :raka:nla:..:- ~ 

rı ile s~pmuliu·ı gösterir tablo nşa(:!;ıda vcrilrıliştir. 

Klı.L:El\'IT J<:R 

~L4KİT UlRIŞLERI 

Kasa mevcudu 14.118.919. 

4~1a faaliyetten Girişlar 
Pcçin o:::ıtışlar 36o200.000. 63.214.619. + 27.014.619. 
AJ..ac~g_aF,.CI.~A. -·····-·· ...... __ .... 25.1 .. •.25} .. ·..2..6..0~._l~~!.41.9 .. •.2_8_6 .. ~- ---~7.8._r?....·..9JA:!. 

TO.l"'L.AI:L_~·-·-·····--·····-·----_]Q'&...5_l9_~.)-J'..9..!-_._?6Q..~-ö-QJ..!..~?..4-_~ .... :::.46·..'7.7.2.~_3.3.5..!J 
F'aaliyet dı;;ı celirlordon 
ncıkit ;:,iri:;üo:ı:·i 

llAKİT U IRiŞLERI TOP. 

:N.AKİT ÇIKIŞLA.In 

Ana f'aaliyllt için nak:i t 
çıkışları 

)l.Oüü.OOO. 
51. 000. 000. 

358.576.179· 

Alışlar 91.000.000. 

58.715.819. 

319.519.643-

'l'ic. :Dorç. Od. toplao 260.1 ')O. 719. 260.150.719. 

+ 7-715.819. 
+ ].715.819. 

- 91.000.000. 

_T~O~P~~~d~-------------~3~51~·~1~5~0~.]~1~9~--2~6~0~.~~0~·7~1~9~·-----·~91=··~0~0~0~.0~0~0~. 
Kısa vad.oorç öd. 

Ba.r.ı.ka kredileri 
Alınan K.D.V. 
Prs1.lıorçları 

Dig. borçlar 
Ödenecc:ılc vc:ırgiler 

'l'uPLAM 
Faa.liy:;,-t,· gid. , nedeniyle 
nakit çıkışları 

Gn. ışt. gıd. 

Işt.yön.st.prs. 

Nkl.vst.bak..y.k.gid. 
Satış Gıderleri 

L,oso.ooo. 
7.29].189· 

145.000. 
487.557· 

20.000.000. 

13.235-000. 
9·4~8.ooo. 
2.550.000· 
j.l90. OvO. 

2-8.473.000. 

2.650.000. 
7·297.189. 

145.000. 
487-557· 

20,000.000o 

10_.512.112. 
ö.974.321. 
2.382.671. 
2.979.317. 

24.848.421. 

- 2.722.bbb. 
523.679· 
16].32)1. 
210.683. 



FaaliJT.Dt dışı giderler 
ned.. m(k:l t çıkış ı 

Ser.. işt. gid. 
11 e-s. gid. 

Pe ş ın vergi 

l~Aı.\.l'l' ::çaaşr 'rOl:'. 

.tCii.RŞILAm.A::>l 

.ı.:iaruı;a kredi s i 

ıııopuı.r 
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15-500.000. 
11.656.000. 
27.156.000. 
4.500.000. 
3-147.000. 

ö6.430.2ö6 • 

12.197.641. 
9.t$61.324-

22.058.965. 

3.147.000. 

ı8. 000. Q:.;Q • 

8.500.000. 

26.500.000. 

- 3'.302.359. 
- 1.794.676. 

-104.221.614. 

nüiçolenen r~a~ar ile gerçekleşen rakaDları gost~rom tabloyu in~ 

cel~~iğ~~ bü~ödaki n&Lit açıgının 86.430.286. ~eA 21.265.208. ola

ru gerçokleştiğini gorüyoruz. Nakit açıgındakı bu onool1 ul.ktardaki a

zalı:ıanın ~doni poşin satışlardan ve faaliyet dışı gelirlerdcı:.n ol:;ı.n baka

revizyon~lirlorindon sağlanan nakit g~işlerinin tahmin.edilenden vüksek 

gerçekle.Ş&sı vo :nakı ı; çıkışlarında alıç;L:ır ned..cniylo Y'-'ı:ıılr.:i~sı tahmin 

edilen öciemelt:ı:ı.•iıı yaı:ıılraamasıdır. Bunların yanında. işl~tmu :nakı t çliışı 

t;ero::tixcu giderlerinde tahmill eü.:üerıl!.en az gerçekleştikleri görülmoJ.cttild..ir. 

Uiderleriıı ortaya çJJ.Cardıgı nakit çıkışlarındaki bu az.•lış işloti!l.enın faa

liyetleriıu alesatıcı nitelikte olııı.aı:ııştır. 

İşletme bütç.eleııen :ııaki t açığıltı uyguyamada öllemli olçüde azal tma• 

sına rağmen ek fb••sıaana ihtiyaç deymuş, ek fiııansman ihtiyacı:ruda düşük 

faizU .. banka kredısi ve ~il vasıtalarllldan birini satarak: gidermiştir. 
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Na.ıci·t bütçıaeindo alaco;.ık..Ların talısiJ.atıı1dan bo.lr..lemm ııruc.L t gıı•iş.Llı..ı..n 

J.Bo 1JY~Su.L<:ırnnda 73-71:36.9'{4.Ti-. tıza.Lış güsMrr:wsı .Lg..Leı:;mı;;:nın tıüı:;çoy-i .ha,..ır..Lur

.ıccu ı;nnı:ı:.ı.n l()t·~ig-i satış lıc:.ısılc:ıtı:rıa ulcışGıaı~sı vo i:.ıütç~o u.önoıııi oaşındaki 

alacuıc.ı.arırıdmı bütçe dontC:mindo yapmayı planladığı nak.L t td.hsılu ·uarım .. u uz 

u ir miktard.a oJ. se:., tahmin edildiği şekilde t:;;eı·çc,~lcloç:r:ıe~ıncl(;jn .i.c~;;,cı~•i.cü.ır.o&l;:

tmiır. iı.cıod;: yogın satışlandan sa@.<:4nan nalc:ı.t e;;irişle:ci:ı:lin tab.m.in adilcı

nın illierinde gorçli:llclaçocsi 1 alacakların tahsi..La tındım oelc.ı.enen nakı t gıriş

lorindc uyguJ..at1uda r:ıwydanu &l:lcn a.:6alma:nın nak:i t girişleri üz..,rO.ndı-;ki o

lumsuz ~tkisini bir miktar azaltmıştır. 

Ana İ·aaliyetten sag1ana:n nı..üci t gır.·ış.Lcri ı:;o::pliii.ı:ı.ı il o an;a faaliyet 

üCU.Gni;-;r.Lo o.ı.uşı;uı n<üd ı:; ç:ı.lcıı:;;h•rı -~o::plamına lıakiı::ı..ğımızdu Mna iı:wl:ı.~·ct nede

nıyle sag:Lamm nm<ı-G 15iriçlcrinin t4na faaliyet r:ccloıÜJlo vh:t§kü1 n-:.!ci t çli:.ış

l~rın:ı. unoale .ı;:arşılayo:ıbildığıxü bmmn haricinde ianliyet gıderlerini .aı.rşı

laym:mdıgıuı gorüyoruz. Diğer yandan :t'aaliyet dışı golirlord.en sag:lanan 

nakit :.:,iri.jlori:rün ise faaliyet gıderleri nodcı:ı:ıiyle oluşan nakit çıA:ışlarını 

kolc:y ..LıKla .ka:ı:·şılaya bildi[~ini görı:1ekteyiz. Taoiı burada şunu unutman<aK ge

rek, ışlctr:ıenı.ı:ı uü·ı.;çe döneminde yapmış olduğu alı~)lara bütçe clön'-;ninde bir 

nakit odcmeı:ıcsinin :tçlctr;10JC (SU"Lirecc:ğ;ı i'aiz yLikÜ ile llan.i:Ca krcd..ı.lerinin 

i:i,EHirccogi ±'a..ı..z yilicü bü-~ço d.ön(;)nıi:nU.e bir na~d t çık:ı!;):ı..r.ı.a yol .... çı:ını.iıg·ındo-nı 

uuı'ad.a L;ö~;i.b:ı.:oı:ıch:tcciir. ; .Soz konusu olan bu faizler ir~üotmenin ;.;undan sou

r;;üci bütçe döneı:ıı.inde müci t çı1LJ.ŞJ. olnrak diiC:·:~to :üını.:[;lıJ.ır. 

Lıı:.:.r:c;;.; naıdt oütçu;:ıincio, oütçolt;ınen rukaı:U.ar ıle g.:.rçakleşen ra.ii:am

ları incolodigimizde en onomli sapDalar ana faaliyetlerden beklenen naı.d.t 

girişlerinde va ana raaliyot nodon:i,;ylo oluşan n...4kit çJJ.cışlarında olmuştur. 

Bu sapL1ı.üar içlctmcmiı.1 nuki t uçığını azal 'tıcı yönda t:ıl.ikılt.urıiş, ci.olayısıyla 

nakit yapısınıda güçlena.irici etki yapmıştır. Nı.üd t yu ı> ısı bü"tçe dönemi 

sonı>na.a ıyı ;yönde ı:;o.ı.işı:ıc g<.isterı::iGsüıi:.-ı, var olan soı'U.."llarııı, özellikle' d.e 

lusa v<c~dcli borçlar Kar:;ıısında, işletmeni..'1. nakit vurlıJ.r.J..arını:ıı ye"ı:;carsi:2ilıği 
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talll olarak çüzü.me ko..vu~r~uı·ulm~mıs; anccıic azal -ı:;u.uı]tll'. lı:;ılatmo ou.ndan son

raki oü-~çe dönemind.lil ds bu soruıau giderici şekilde nruci t bütçesini. lıa~ırla

malJ.dır. 

lirudt ;,jütçosi v;.; 6ı..rçeKloşe;n sonL:iÇl"-'r li.cg·<Orlcnö.irildikten sonra, 

işletmemiz bundan ı:;onra.ıs:.i büı;çe dönemi için tekrar ~ıakı t dlll'Uillu analızleri 

yaparak, ı::ııüi durumunu ve faaliyet sonuçlarl.nı ınc0leyip, nakit durumunu 

de :~rlendirmelioir. 
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SONUÇ 

İşl•"'••lerdo 4edo:flenon amaçlara ulaıgıılabil:aek içi:ııı faali;re"lleriıl. 

:pla:ıtlaımaısı gorokaoktcdir. Plaıllaı:ı.a çalışmaları içilade, :faali;ro"llerlı ge

rektirdiği ıtaki"' har&k..atl<Jrin.lı :planlaımasıda özel bir ö:aeae sahi:p·ii.r. 

Bizde bu :aok;ada:a ha.eke1le sadece 1ioaret ifletaele~i içia :aaki; :pla~-

1!!1 çalıpalarının dahn et:::-ın bir şekilde, mali analiz taknikle~ind.en 7a:r&r

lanarak yapılmasını araşt:u:ma k'onumuz olarak aeçt-ik. 

Ticaret işletmele:rinıle nakit planl.amaaını.n.. g'-ı:çekoi._bir. §.-E3kild.e .ya

pılabilmesi her şe;rden ön<:G işletmenin mevcut nak:i t d.urumunu çok i;ri bilme

Bine bağl.ı4ır. Mevcut nakit durumu i•e mali dU»UDDUn ve :faali;ret sonuçlarlollın 

mali analiz .~,~Jaıikl.erinden.;yararl.anar.ak..değerl.enLiriJ.meain.i. g.erelttira. Na

kit cturumunu ilgilexuliren 2.naliz aonuçlar:ın:uı bir arad.a d.eğerlend.irerelt ;ra

:pJ.lan nakit &ı.ırumu analizlc:ı;oi, nakit planla.n:ıas:a.nı ;rönlentl.irioi ve belirle-'. 
;rioi bilgiler orta;ra ko:r-unktadır. Tabii nakit 4uruınu analizlerinin aağl.ık

lı bir şekilte ;rapılabiJ~e~i uncak muhasebe bilgilerinin mali tablol~a ia

tenen şekilte aktarılmamll'1::! bağ:lıciiır. :Bu irıe ancak işletmenin i;ri bho muha

aebe eiatemi ve iç kon~ol~~e 5ahip olma~ı~la mümküntür. 

Planlama önoea:L.'lr:e ;rapüan nakit i:ıll'UIIlu analizleri ;rard.ımı;rla nakit 

bütçeaini hazırladıktan i":'on:l:'a bütçe sonuçları ile bütçenin eygulanmaaın&an 

aonra gerçekl.eşen sonuçlar v_ef:-erlend.ir~ek bütçenin başarısı ve ortaya çı

kan ;reni nakit durumu b:L;:' ::ıoı:ı::caki dönem bütçesi için analiz edilmelidir. 

Nakit planlaw.uzJ..:·:ı!i. daha etkin biz' şekilde ;rapılmasını sağlamak arr:' · 

cı,-la 11J]carıda açık.1adığ·:un;u~ konuları içi.."le alacak şekilde ara§tırmamızı 

yaparak bir ticaret :i.~:lotmesinde u;ygulama;ra çalı~tık:. Bu a:raştırmamızı -ra
parken amacımız ticaret i~letmele:rinin karşılaştıkları nakit yapısına ili~-
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