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Önsöz

Finans kelimesini duyunca aklınızda rakamlar, yüzdeler uçu-
şuyor biliyorum. Eğitimime başlamadan önce ben de böyle dü-
şünüyordum. Lisans eğitimimde klasik bir ders düzeni ve teo-
rik kitaplar ile dört yıl geçirince de böyle düşünmeye devam et-
tim. Ne zaman ki finans benim araştırma alanım oldu işte o za-
man rakamların ardını merak ettim. Rakamları oluşturan un-
surları; insanı, duyguları ve şaşkınlığımızı… Davranışsal finan-
sa çıktı yolun sonu… Şimdi artık finansın ardını görebiliyorum. 
Finansın görünmeyen tarafını gören biri olarak matematiği sev-
meyen bir toplumda, eğitim kalitesi giderek düşen bir ülkede fi-
nans dersleri veriyorum. 

Tüm öğrencilere matematik öğretmek elimden gelmez. An-
cak elimden gelen başka şeyler olabilir diye başladım bu kitaba. 
Mesela finansı basite indirerek anlatabilirim. Daha yumuşak bir 
dil ile finansı anlatan bir kitap yazabilirim. Sabaha karşı dört gi-
bi geldi bu fikir aklıma ve açtım bilgisayarı, içeriği yazmaya baş-
ladım. Umarım bu kitap finansı merak edenler için sıkılmadan 
okuyacakları bir kaynak olur. 

İyi bir ekonomist ya da iyi bir finansçı olmak için sadece ra-
kamlar yetmiyor. Bu uğraşlar disiplinler arası yani ülkelerin ge-
nel özelliklerini, sektörleri, insanları, psikoloji ve sosyoloji bil-
meden finansçı olunmuyor. Görünen finansal raporların mey-
dana gelmesini sağlayan sosyolojik yapılar da var. Örneğin, 
Türkiye’de öğrenilen finansal yönetim bilgileri bir Japon şirke-
ti için aynı anlama gelmeyebilir. İşin sadece matematik ve teo-
ri boyutunu baz alan finans yöneticileri için zamanla eksik taş-
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lar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, finans ya da ekonomi öğrencile-
ri, her açıdan kendisini geliştirmeli ve disiplinler arası çalışma-
lara da önem vermelidirler. 

Doç. Dr. Aysel Gündoğdu
İstanbul Medipol Üniversitesi
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BİRİNCİ BÖLÜM

Temel Kavramlar

FINANS NEDIR?
Bir bireyin ya da işletmenin fon kaynağı bulması, bulduğu kay-
nağı verimli bir şekilde kullanması ve bunun için araştırma yap-
masına finans denir.

Finans sadece işletmeler için değil bireyler için de önem-
lidir. Toplumu oluşturan en küçük ve en güçlü birim olan ai-
le bütçesini buna örnek olarak verebiliriz. İlkokula giderken 
“Aile, toplumun en küçük yapı taşıdır” sözünü çoğumuz duy-
muşuzdur. O dönemler bunun ne anlama geldiğini tam olarak 
anlamak zordu. Toplumları gözlemlemeye başlayınca söz an-
lam kazanmaya başlıyor. Ailenin ekonomide, tüketimde, ge-
lirde zannettiğimizden çok daha derin ve önemli bir rolü var-
dır. 

FINANS ILE MUHASEBE AYNI ŞEY MI?
Finans ile muhasebe birbiri ile karıştırılan faaliyetlerdir. İkisi 
birbirinin tamamlayıcısı olup aynı anlama gelmez. Finans bölü-
münün görevleri arasında finansal kaynak araştırma, kredi öde-
melerinin takibi ve kâr payı ödemeleri gibi işler yer alır.

Muhasebenin görev alanında ise tüm finansal işlemleri ka-
yıt altına almak, dönem sonu raporlamaları, verginin takibi iş-
lemleri yer alır. 
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Finansçının işleri daha çok geleceğe yönelik risk unsuru 
içerirken muhasebecinin işleri ise geçmişe ait işlemlerin kay-
dı üzerinedir. Finansçı bu yönü ile muhasebeciden ayrılır. Bir 
finansçının ekonominin, sektörün ve şirketin geleceğini oku-
yabilmesi için donanımlı ve risk alan bir uzman olması ge-
rekir. 

Her ne kadar aynı işleri yapmasalar da finans ve muhasebe-
nin işleri birbirini tamamlar. Bu nedenle muhasebe ve finans te-
rimlerinin birlikte kullanımı sıkça görülür. 

FINANS YÖNETICISI NE IŞ YAPAR?
Finansçının en önemli görevi, işletmenin faaliyetleri için en uy-
gun maliyetteki finansal kaynağı bulmak, bu kaynağı doğru iş-
lere yatırmak ve yapılan yatırımın verimliliğini takip etmektir. 
Kaynağı bulduktan sonra doğru yatırımın seçilmesi ve takibi de 
finansın uğraş alanına girmektedir. Bu durum bir finansçının 
sadece ekonomik verileri takip ederek ve bankalar ile ilişkile-
ri yöneterek başarılı olamayacağını gösterir. İyi bir finans yö-
neticisi olabilmek için öncelikle dünya ve ülke ekonomisini ta-
kip etmek, yatırım yapılan sektörü iyi tanımak ve yatırım yapı-
lan ülkenin toplumsal özelliklerini iyi bilmek gerekir. Böylelik-
le, finans yöneticisi işletmenin piyasaya değerini maksimum se-
viyeye çıkarmayı amaçlar. 

FINANSÇI HANGI SORULARA YANIT ARAR?
Bir finans yöneticisi işletmenin finansal yönetimini yaparken 
bazı kararlar alır. Bu kararlar, yatırım kararları ve finansman ka-
rarları olarak ikiye ayrılır. 

 � Yatırım kararlarında sorulması gereken en önemli soru, 
“Hangi projelere yatırım yapılacak?” sorusudur. İşletme-
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nin Yönetim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bir fi-
nansal analiz yapılır. Sermaye bütçelemesi doğrultusun-
da bu yatırımın yapılıp yapılmayacağı nedenleri ile birlik-
te rapor edilir. Bu kararlarda projelerin ülkedeki durumu-
na, ülkenin makro ekonomik göstergelerine ve nakit akı-
şına bakılır. 

 � Yatırım kararı verdikten sonra bu yatırımı yapmak için 
kaynağın nereden ve ne şekilde bulunacağına karar veril-
melidir. Bu kararlara finansman kararları denilir. Burada 
finans yöneticisinin sorması gereken ise “Yatırım için kay-
nak nereden bulunacak?” sorusudur. 

KÂR ETMEK HER ŞEY MIDIR?
2000’li yıllara geldiğimizde pek çok konuda olduğu gibi işlet-
melerin yönetim anlayışında da ciddi değişimler oldu. Eskiden 
rekabet de görece daha düşük olduğu için şirketlerin tek nihai 
amacı kâr etmekti. Kâr et de nasıl edersen et prensibine dayalı 
bir anlayış benimseyen şirketlerin yerini müşteriyi, çevreyi, in-
sanı daha çok önemsemek zorunda kalan bir anlayış geldi. Re-
kabetin artması kalitenin ve tüketici haklarının artmasına yara-
dı. Ama çevreye daha az mı zarar veriyorlar diye sorarsanız bu 
konu tartışılır. 

Peki şöyle bir soru sorsam size… Kâr eden her şirket iyi işler 
mi yapar? Etik bir anlayışa mı sahiptir? Sanırım aklın yolu bir…
Dünyada satış rekorları kıran fast-food ya da gazlı içecek mar-
kalarını düşündüğümüzde obeziteyi arttırdıkları bilimsel ola-
rak kanıtlanan bu şirketler görünürde topluma fayda sağlaya-
rak sosyal sorumluluk görevleri üstleniyor. Müthiş kâr oranları-
na ulaşan bu tarz şirketler aslında uzun vadede insana zarar ve-
riyor. Ancak kullandıkları yöntemler ile sevimli görünmeye ça-
lışmaları işin tuhaf yanı…
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Finansal açıdan bakalım. Nasıl oluyor da bu şirketler hem 
zararlı işler yapıp hem de çok kazanıyorlar? 

İşletmeler kâr etmenin yanında, zamanında optimum risk ve 
iyi bir itibar yönetimi ile piyasa değerine ulaşırlar. 

Geleneksel finansta ÿ tek hedef kâr

Modern finansta ÿ  zaman + itibar + risk + kâr 
= piyasa değeri

Bu şirketler riski ve itibarı yönetiyorlar, kâr da kendiliğin-
den geliyor.

FINANS YÖNETICISI ILE IŞLETME SAHIBININ  
ARASINDA ÇIKAR ÇATIŞMASI OLURSA?  
(TEMSIL MALIYETI)

Sermayedar yani işletmenin sahibi ya da hissedarları her zaman 
çok kazanmak isterler. Peki ya şirket yöneticileri kazanmayı on-
lar kadar çok isterler mi? Hayır! Finansta buna “temsil sorunu” 
denir. 

Peki bu durumda ne yapmak gerekir? İşte bunun cevabı ku-
rumsal yönetimde yatıyor. İşletmeler kurumsal yönetim anla-
yışına sahip olduklarında temsil sorunları azalmaktadır. Temsil 
sorunları ile baş edebilmek için işletmeler denetimden geçerler. 
Bu denetimler işletmeye ek maliyete sebep olur. Bu maliyete de 
temsil maliyeti denir. 

KURUMSAL YÖNETIM, IŞLETMELER IÇIN  
NEDEN ÖNEMLIDIR?

Kurumsal yönetim, literatürde iki farklı yaklaşım ile tartışılan 
bir konudur. Biri stakeholder (paydaş) yaklaşımıdır. Bu yaklaşı-
ma göre uzun dönemde değer yaratan tüm paydaşların süreç-
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ten fayda sağlaması beklenmektedir. Diğer yaklaşım ise; share-
holder, sadece hissedarların menfaatlerini gözetme üzerine olan 
yaklaşımdır. Başta Almanya, Fransa olmak üzere Kıta Avrupası 
paydaş yaklaşımına odaklanırken, ABD ve İngiltere ise Anglo-
sakson bakış ile hissedar yaklaşımına odaklanmaktadır. Özellik-
le 21. yüzyılın başından beri şirketler, tek amaçlarının kâr güt-
mek olduğunu anladıklarında uzun vadeli bir yaşam süremeye-
ceklerinin farkına vardılar. Şirketin iç ve dış çevresindeki itibarı, 
kurumsal sosyal sorumluluk ile toplumda yarattığı etki, finansal 
konuları destekleyici unsurlar oluşturmaya başladı. Bu neden-
le, artık paydaş yaklaşımı, hissedar yaklaşımını da içerisine alan 
daha kapsamlı ve daha uzun soluklu bir yaklaşımdır diyebiliriz. 

İşletmelerin itibar, ilişkiler, bilgi ve yeteneklerini kapsayan 
maddi olmayan kaynaklarının yönetilmesi ve kurumsal bir çer-
çeveye yerleştirilmesi giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle, 
maddi olmayan ve ilişki esaslı kaynakları anlayabilen, idare ede-
bilen bir işletme, maddi kaynaklara dayalı yapılan anlaşmalarda 
daha başarılı ve sürdürülebilir olabilmektedir.

21. yüzyılın başlarından beri, işletmeler doğrudan kâr odaklı 
olmaktan daha çok “değer” odaklı olmaya doğru bir aşama içe-
risindedirler. Özellikle kriz dönemlerinin getirdiği “güven” so-
runu ve “şeffaflık” gereği, işletmeleri daha önce gündemlerin-
de olmayan “itibar” ve “kurumsal yönetim” konularına itmiştir. 
Yaşanan bu dönüşüm işletmelerin yönetim ilkelerini, iç ve dış 
çevredeki değişimlere verilen tepkileri de değiştirmiştir. 

ENFLASYON FINANSIN IŞLERINI KARIŞTIRIR MI?
Fiyatların genel seviyesinin sürekli artışı, enflasyonun teorik ta-
nımıdır.

Enflasyondan kasıt, bir ürün ya da hizmetin fiyatının tek ba-
şına artması değildir. Enflasyon aslında bir sepettir. Türkiye İs-




