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KURALLAR:  

 

1. Final ödevinizi, pdf dosyasına çevirerek dizdarlari@gmail.com adresine gönderiniz.  

2. Göndereceğiniz pdf dosyasının adı;  numaranız ve adınız soyadınız olsun.  

Örneğin; 17551998-isindizdarlar gibi  

Kimlik numaranıza hiç gerek yok. Fakülte numaranız benim için yeterli. 

3. Lütfen, ödeve ilişkin sorularınızı dizdarlari@gmail.com adresine yazın. Lütfen, hangi ders 

için soru sorduğunuzu belirtin.  

4. Sorduğum her soruya ilişkin örnek, slaytlarda Lütfen, slaytları okuyun, çalışın.   

5. Lütfen, sözcükleri doğru kullanın ve doğru yazın. İfadeleriniz şüpheye ya da çelişkiye yer 

vermeyecek şekilde açık ve net olsun. Lütfen yazım kurallarına dikkat ediniz. Ödev 

yaptığınızı, bunun bir final sınavı olduğunu unutmayınız.   

6. İşlem gerektiren sorularda, işlemler açık açık gösterilmelidir. İşlemler gösterilmeden sadece 

sonuç yazıldığı takdirde puan verilmeyecektir.  

7. Hesaplamaları, işlemleri yaparken formülleri yazarken köşeli parantez, normal parantez, iç içe 

parantez gibi işaretlerden yararlanabilirsiniz. Böylece hem kendiniz hata yapmasınız hem de 

ben okuyucu olarak işlemlerinizi daha iyi anlayabilirim.  

8. Soruları çözdüğünüzde sonucu ifade ederken, sonuçları yorumlayın, lütfen. Örneğin; 

Opsiyonun karı/zararı = 5 yazıp bırakmayın. Bu 5, TL mi, dolar mı?, sterlin mi? Vb. belirtin.  

Daha da önemlisi, kar mı yazar mı belirtin.  

Ya da - 0,05 yazıp bırakmayın, bu 0,05 TL mi,  TL mi, dolar mı?, sterlin mi? vb.,  

Daha da önemlisi, kar mı yazar mı belirtin. % yüzde bir ifade mi?Azalış mı yükseliş mi 

belirtin ve yorumlayın.  

9. Lütfen rakamlarınızı doğru aktarın, senaryoda 8.000TL vermişseniz, 8000TL üzerinden işlem 

yapın. 800TL ya da 80.000TL üzerinden değil.  

10. Sizlerin yararlandığınız kaynakları göstermenize gerek. Çünkü ödev yapıyorsunuz. Ama 

isteyen gösterebilir, kesinlikle alacağınız notu etkilemez. Ancak, biz öğretim üyeleri, intihal 

olmasın, diye kaynak göstermek zorundayız. Bu bize ait bir şey.   

11. Sizin yazacağınız örnekleri, örnek olayları veya geliştireceğiniz senaryoları başka bir 

arkadaşınızla paylaşmayınız. Aynı rakamları kullanmayınız. Takdir edersiniz ki söylediğiniz 

mailto:dizdarlari@gmail.com
mailto:dizdarlari@gmail.com


aynı cümleyi bile aynı kelimelerle ve aynı şekilde söylemek bile zorken, bir başkasının 

senaryosu ve kullandığı rakamlarla, aynı örnek olayı, aynı senaryoyu, aynı rakamlarla 

düşünmüş olmanız nerede ise olanaksızdır. Birbirinin aynı olan final ödevlerine kesinlikle 

kopya işlemi yapılacaktır. Uzaktan eğitim de olsa, sınavlar ödev şeklinde de yapılsa 

yönetmelikler geçerlidir. Dolayısıyla kendi örneklerinizi ya da senaryolarınızı kendiniz yazın. 

Sınavdan sıfır alma riskinden korununuz. Başka arkadaşınızın hazırlamış olduğu örnekle, 

örnek olayla veya geliştirdiği senaryosu ile aynı olan örneklere, örnek olaylara ya da 

senaryolara ya da aynı kullanılan rakamlar bütününe yer verildiği takdirde kesinlikle kopya 

işlemi yapılacaktır.     

12. Mergene yüklediğim slaytlardaki örneklerin aynısını sınav kağıdınıza ya da sınav ödevinize 

yazdığınız takdirde ya da Prof. Dr. Hatice Doğukanlı’nın, Prof. Dr. Erdinç Altay’ın, Prof. 

Dr.Vedat Sarıkovanlık’ın kitabı gibi kaynak kitaplardaki örneklerin AYNISINI sınav kağıdına 

yazıp gönderdiğiniz takdirde kopya işlemi yapılacaktır, puan alamazsınız. Uygulama ödevi 

vermemizdeki amaç, slaytlardaki ya da kaynak kitaplardaki örneklerden yararlanarak, örnek 

verilen olayı ve örnek rakamları değiştirerek kendi yapacağınız örnek sorunuza uyarlayarak 

örnek soru hazırlayabilmeniz ya da senaryo yazarak uygulama yapabilmenizdir. Örnek ya da 

senaryo yazarken herhangi bir sorunuz olursa dizdarlari@gmail.com adresinden bana 

ulaşabilirsiniz.     

13. Lütfen, göndermeden önce kağıtlarınızı en az birkaç kez daha okuyunuz. Birkaç kere daha 

gözden geçiriniz.  

14. Sadece bu ders için söylüyorum, ÖDEVİNİZİ KENDİNİZ YAPMANIZ kaydı ile, koşulu ile 

ailenizden birine ya da çevrenizden birine senaryolarınızı okutabilirsiniz, işlemlerinizi kontrol 

ettirebilirsiniz. Aslolan hatalarınızı görmeniz, doğruyu öğrenmeniz ve hatalarınızı 

tekrarlamaMAnızdır.  

BAŞARILAR DİLEYERK SORULARINIZI VERİYORUM.  

KOLAY GELSİN. 

                                               

FİNAL (ÖDEV)   SORULAR (2019-2020 bahar dönemi) 

 

Mısır’daki akrabanızdan miras kaldığını öğrendiniz. Ancak, akrabanız bu miras sahip 

olabilmeniz için bazı koşullar öne sürmüştür. Koşul, miras bırakılan nakit 200.000TL size 

direk ödenmeyecektir. Ancak, bir işletme kurduğunuz takdirde sizin adınıza özsermaye olarak 

yatırılacaktır. Mirasa sahip olabilmek için bunun bir fırsat olduğunu düşünüp hayalinizdeki 

işletmeyi kurmaya karar verdiniz. İşletmenizin yatırım projesini yapınız.  

 

1. Proje fikriniz nedir (5puan)? 
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2. Ön değerlendirme aşamasından geçebilir mi? Neden? Eğer önfizibilite 

(öndeğerlendirme) aşamasından geçemiyorsa başka bir fikir üretiniz. Yapılması 

mümkün bir proje belirleyiniz (5puan).  

3. İşletmenizin fizibilite raporunu hazırlayınız. Bunun için;  

a) Duran varlık yatırımlarınızı belirleyiniz. (Bina, taşıt, demirbaş, makine, gibi 

varlıkları kaça satın alacaksınız, toplam duran varlık yatırımınız ne kadar olacak?) 

(2,5puan) 

b) Duran varlıklarınızı özsermaye ile mi yoksa hem özsermaye hem de borç ile mi 

finanse edeceksiniz. Borç alacaksanız, hangi bankadan yüzde kaç faizle borç 

bulacaksınız. Yoksa tahvil mi ihraç edeceksiniz? Tahvillerin maliyeti ne kadar 

olacak? Özsermayeniz yetmezse hisse senedi ihraç edecek misiniz? İhraç ettiğiniz 

hisse senedinin maliyeti ne olacak (2,5puan)? 

c) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinizi hesaplayınız (2,5puan).    

d) Yıllık satış miktarınız ne kadar olacak? tahmin ediniz (2,5puan).  

e) Birim satış fiyatınızı belirleyiniz.(kendiniz tahmin ediniz) (2,5puan) 

f) Yıllık satış rakamınızı bulunuz (2,5puan). 

g) Satın malın maliyeti ne kadar olacak? kendiniz tahmin ediniz? (2,5puan) 

h) Pazarlama, dağıtım, satış, reklam gideriniz ne kadar olacak? (kendiniz tahmin 

ediniz) (2,5puan) 

i) Genel yönetim giderleriniz ne kadar olacak? (Yöneticinize, satış elemanınıza, 

koruma görevlinize vb.  yıllık ne kadar maaş ödeyeceksiniz?) (kendiniz tahmin 

ediniz) (2,5puan) 

j) Araştırma geliştirme gideriniz söz konusu mu? (kendiniz tahmin ediniz ya da olup 

olmayacağına karar veriniz.) (2,5puan) 

k) Bakım onarım vb gibi diğer faaliyet gideriniz var mı? Varsa, her birinin rakamını 

açık açık tahmin ediniz. (kendiniz tahmin ediniz ya da olup olmayacağına karar 

veriniz.) (2,5puan) 

l) Amortisman giderleriniz ne kadar olacak (2,5puan).  

m) Yatırım indiriminden yararlanacak mısınız? (cevabınız Evet ise, nakit akışlarının 

belirlenmesi konusunda anlatıldığı gibi gelir tablosunda rakamı göstermelisiniz.) 

(2,5puan) 

n) Vergi oranınız nedir? (2,5puan) 

4. Tahmini (proforma) bilançonuzu hazırlayınız (5puan).  

5. Tahmini (proforma) gelir tablonuzu ya da tablolarınızı hazırlayınız (5puan). 

6. Net karınızı bulunuz (5puan).  

7. Net nakit akışınızı /akışlarınızı bulunuz (5puan).  

8. Yatırım projenizi ortalama karlılık oranı yöntemine göre değerlendiriniz (5puan).  

9. Yatırımın projenizin geri ödeme süresini bulunuz (5puan). 

10. Yatırımın projenizin ıskontolanmış geri ödeme süresini bulunuz (5puan).  

11. Yatırımın projenizin net bugünkü değerini hesaplayınız (5puan). 

12. Yatırımın projenizin iç karlılık oranını bulunuz (5puan). 

13. Yatırım projenizin karlılık endeksini bulunuz (5puan).  

14. Yatırımı yapıp yapmayacağınıza değerlendirme yöntemlerine göre karar veriniz 

(5puan).  



Slaytlardaki yeni yatırımlar konusunda ve riskli yatırım projelerine ilişkin konunun sonunda 

verilen örneklerden yararlanabilirsiniz. (11. Hafta ve 13.hafta slaytlarında örnekleri 

bulabilirsiniz.) 

BAŞARILAR  
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CEVAPLAR 

1.) Bir yazılım şirketi kurmayı ve teknoloji alanında faaliyet göstermeyi planlıyorum. 

2.) Proje ön değerlendirmeden kolayca geçebilir. Çünkü başlangıç için çok fazla demirbaş gerekli 

değildir. Teknoloji gün geçtikçe ilerlemekte ve yazılımsal yeni ihtiyaçlar doğmaktadır. Bunu karşılamak 

için yeni programların üretilmesi gerekir. Bu ihtiyaca cevap vermek için yazılım şirketi mantıklı bir 

karardır.  

3.) a)  

Duran Varlıklar 
Bina……….…..……110.000₺ 
Demirbaş………..70.000₺ 
Taşıt……………….60.000₺ 
Toplam………… 240.000₺ 
 
b) Duran varlıkların bir kısmı öz sermaye ile bir kısmı ise kredi ile finanse edilecektir. Borcu, Türkiye İş 
Bankasından %0,93 faizle 100.000₺ 36 ay vadeyle alınacaktır. Şirketi yeni kurduğumuz için tahvil ve 
hisse senedinden kaynak bulmaya çalışılmayacaktır. 

c) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti = (Borcun toplam yatırım tutarı içindeki oranı) * (Borcun 
maliyeti) + (Öz sermayenin toplam yatırım tutarı içindeki oranı) * Öz sermayenin maliyeti 

AOSM = (100.000/240.000)*(0,093)+ (100.000/240.000)*(0,40)  AOSM = 0.21(%21) 

d) Yılda yapılıp satılan ortalama tahmini program sayısı 5.000 olacak. 

e) Yapılan yazılımın kategorisi ve işlevine göre 500₺ ile 50.000₺ arasında değişiklik gösterebilir. 

f) Ortalama bir projeye göre(15.000₺) 5.000*15.000₺=75.000.000₺ gelir elde edilir. 

g) Ortalama bir projenin yapımı 10 gün sürdüğü varsayılırsa, 10 günlük elektrik ve çalışanın günlük 
hak edişine göre hesaplarsak. 10 günlük elektrik tutarı 15₺, çalışanın 10 günlük parası(10*110₺) 
1.100₺ ve diğer giderler 100₺ olarak hesaplandığında 15₺+1.100₺+100₺=1.215₺ maliyet çıkmaktadır. 

h) Bir yazılım şirketi olarak pazarlama, satış, dağıtım ve özellikle reklam giderlerini biraz yüksek 
tutmak gerekir. Yıllık, pazarlama, satış ve dağıtım için 120.000₺, reklam için 144.000₺ bütçe 
ayrılmaktadır. 

i) Satış elemanlarına yıllık 80.000₺, güvenlik görevlilerine yıllık 60.000₺, yöneticiye ise 100.000₺ maaş 
ödenecektir. Yıllık genel yönetim gideri 240.000₺ olacaktır. 

j) Bir teknoloji şirketi için araştırma geliştirme kaçınılmazdır ve sürekli AR-GE faaliyeti sürmelidir. Yıllık 
AR-GE gideri 150.000₺ civarında olacaktır. 

k) Bakım ve onarım giderleri söz konusu değildir. Çünkü bakım ve onarım gerektirecek ürün 
bulunmuyor. Bilgisayarlar ise çalışanların sorumluluğunda olup, bilgisayar konusunda yetkin oldukları 
için gerekli bakımlarını yapacaklardır. 

l) Bilgisayarlar için amortisman giderimiz(AG)  Malın Satın Alma Değeri / Ekonomik ömrü  
AG=50.000/5  AG=10.000₺ olur. 10 bilgisayar bulunduğuna göre bilgisayar başına yıpranma payı 
1.000₺ olur. 



 

 

m) Yatırım indirimlerinden yararlanılmamıştır. 

n) Şirket, anonim şirketi olarak kurulduğu için kurumlar vergisi %15’ tir. 

4.)  

Dönen Varlıklar Kısa Süreli Borçlar 

  

Duran Varlıklar Uzun Süreli Borçlar 

Bina …………………………………….…..…… 110.000 
Demirbaş …………………………………….….. 70.000 
Taşıt …………………………………….…………. 60.000 
 

Banka Kredileri …………………………….…… 100.000 

Öz Sermaye 

Sermaye ………………………………………... 140.000 

Toplam Aktifler                                       240.000 Toplam Pasifler                                      240.000 

 

5.)  

Satışlar (10.000*5.000) 75.000.000 

-SMM (1.215*5.000) (6.075.000) 

Brüt Satış Karı 68.925.000 

-Pazarlama, Dağıtım, Reklam Giderleri (264.000) 

-Genel Yönetim giderleri (480.000) 

-Amortisman Giderleri (10.000) 

Faaliyet Karı (Faiz ve Vergiden Önceki Kar) 68.171.000 

Vergi (0,15) -10.225.650 

Net Kar 57.945.350 

+Amortisman Giderleri 10.000 

Net Nakit Akışları 57.955.350 

 



 

 

6.) Net Kar= Satışlar – (SMM) – (Pazarlama, Dağıtım, Reklam Giderleri) – (Genel Yönetim giderleri) – 

(Vergi)    Net Kar = 75.000.000₺ - (6.075.000₺) - (264.000₺) - (480.000₺) - (10.000₺)         

Net Kar = 57.945.350₺ 

7.) Net Nakit Akışı = Net Kar + Amortisman Giderleri  Net Nakit Akışı = 57.945.350₺ + 10.000₺    

Net Nakit Akışı = 57.955.350₺ 

8.) Basit Karlılık Oranı(BKO) = Net kar / İlk yatırım tutarı  BKO =57.945.350/240.000  BKO=241,43 

 BKO=%24143 

9.) 1. Yıldaki nakit girişi 57.955.350₺ olduğu için ilk yılda proje kendini öder. Hatta çok karlı bir yatırım 

olur. 

10.) İskonto oranını %12 olarak kabul edersek…  
1.yıl için  BD=57.955.350/(1+0,12)   BD=51.745.848,21₺  
İlk yıl 51.745.848,21₺ yapıyor.  
Geri ödeme süresi (iskonto edilmiş) = 1+(240.000 - 51.745.848,21)/57.955.350GÖS=0,11 Yıl (40 
Gün)  
 
11.) 5 yıl sonra farklı bir dalda faaliyet göstermek istediğim için ekonomik ömrü 5 yıl belirlendi. 
NBD = -240.000 + 57.955.350*[(1-[1/(1+0,12)5])/0,12]   NBD = -240.000 + 57.955.350 * 3,605 
 NBD = -240.000 + 208.929.036,75  NBD = 208.689.036,75₺ 
 
12.) 0 = -C0 + C/(1+İKO)1  0 = -240.000 + 57.955.350/(1+İKO)1   İKO =% 24.048,06  Verimliliği 
çok yüksek bir iş 
 
13.) Karlılık Endeksi(KE) = Proje nakit girişinin bugünkü değeri / Proje nakit çıkışının bugünkü değeri 
KE = 208.689.036,75 / 240.000  KE = 869,54  Karlılık endeksi çok çok yüksek bir iş çok fazla 
gider olmadığı için oran fazla çıkıyor. Normal şartların çok üstünde yer alıyor. 
 
14.) Geri ödeme süresi yöntemi, net bugünkü değer, karlılık endeksi ve karlılık oranlarına göre projeyi 
değerlendirdiğimde, bu yatırımı yapmak akıllıca görünüyor. Hem karlılığı çok yüksek hem de az bir 
maliyetle kuruluyor. Karlılık endeksi de 1’ den büyük olduğu için kabul ederim. Yani genel olarak 
kendini çok kısa sürede ödeyen bu proje yatırım kararını kabul ederim. 
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