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ÖZET 

İşletme biliminde değişen koşullara uyum sağlayabilme, çevresel belirsizliklerle baş 
edebilme ve değişimleri etkileyebilme kabiliyeti olarak tanımlanan esnekliğin finans bilimindeki 
önemi 20. yy.’nin sonlarında anlaşılmaya başlanmıştır. Yöneticiler ile gerçekleştirilen anket 
çalışmaları sonucunda finansal esnekliğin, finansal kararları etkileyen önemli faktörlerden biri 
olarak tespit edilmesi finansal esneklik kavramını, finansal esnekliğin finans teorisi ve finans 
uygulamalarındaki yerini önemli araştırma konuları haline getirmiştir. Finansal esneklik en 
genel tanımı ile beklenmeyen ihtiyaçlar ve değişimler karşısında finansal kaynakları 
kullanabilme, sermaye sağlamak amacı ile çeşitli kaynaklardan fon tedarik edebilme, finansal 
kaynakları harekete geçirebilme hızı ve kapasitesidir. İşletmeler finansal esneklikleri sayesinde 
karşı karşıya kaldıkları beklenmeyen nakit akım şoklarında faaliyetlerini kesintisiz 
sürdürebilmekte ya da finansal esnekliklerini beklenmeyen yatırım fırsatlarının 
değerlendirilmesinde stratejik bir araç olarak kullanabilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul 100’e kote olan işletmelerin finansal esneklik 
değerlerini hesaplamak ve finansal esneklik değeri ile finansal kararlar arasındaki ilişkiyi 
incelemektir. Bu kapsamda, 2006-2015 döneminde Borsa İstanbul 100 Endeksine kote olan 
işletmelerin finansal esneklik değerleri, nakdin marjinal denklemi ve finansal esnekliğin beş 
faktörü yöntemi (Rapp vd., 2014; Rapp vd., 2012) ile hesaplanmıştır. Finansal esneklik değeri ile 
finansal kararlar arasındaki ilişki ise panel regresyon analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 
Çalışmada üç model kurulmuştur.  İlk modelde sermaye yapısı kararları ile finansal esneklik 
değeri arasındaki ilişki, ikinci modelde kâr payı dağıtım kararları ile finansal esneklik değeri 
arasındaki ilişki, son modelde ise nakit politikaları ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişki 
incelenmiştir.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre yöneticiler, pay sahipleri ve borç verenlere 
önemli bilgiler sunan finansal esneklik değerinin Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeler için 
hesaplanabilir bir değer olduğu tespit edilmiştir. Finansal esneklik değeri ile finansal kararlar 
arasındaki ilişkinin incelendiği modellerden elde edilen sonuçlara göre ise finansal esneklik 
değerinin sermaye yapısı kararları ve kâr payı dağıtım kararlarını negatif yönde etkilediği, nakit 
varlık düzeyini ise pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç doğrudan 
gözlemlenemeyen bir değişken olan finansal esnekliğin, finansal kararların alınmasında önemli 
bir faktör olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu sonuç literatürde finansal esnekliğin finansal 
kararların alınmasında önemli bir faktör olduğunu tespit eden çalışmaların sonuçlarının 
Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeler için de desteklendiğini ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Finansal Esneklik, Finansal Esneklik Değeri, Finansal Kararlar, Borsa 
İstanbul. 
 
Danışman: Prof. Dr. Turhan KORKMAZ, Mersin Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Mersin 
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ABSTRACT 

Flexibility which is described in business science as the ability to adapt to changing 
conditions, cope with the environmental uncertainties and to influence changes gained 
importance in financial sciences in the late 20th century. The fact that financial flexibility was 
identified as one of the most important factors affecting financial decisions as a result of survey 
studies conducted with executives turned the concept of financial flexibility and the place of it in 
theory of finance and financial practices into significant research subjects. The financial 
flexibility, in the broadest sense, is the speed and capacity of using financial resources in the 
event of unexpected needs and changes, procuring funds from various resources in order to 
provide capital, and mobilizing financial resources. Enterprises are able to operate 
uninterruptedly in the event of unexpected cash flow shocks owing to their financial flexibility 
or they can use their financial flexibility as a strategical instrument in the evaluation of 
unexpected investment opportunities.  

The purpose of this study is to calculate the value of financial flexibilities of enterprises 
listed on Borsa İstanbul 100 Index and examine the relationship between the value of financial 
flexibility and financial decisions. In this context, the values of financial flexibility of the 
enterprises listed on Borsa İstanbul 100 Index for the period of 2006-2015 were calculated with 
the marginal value of cash and the method of five factors of financial flexibility (Rapp et al., 
2014; Rapp et al., 2012). The relationship between the value of financial flexibility and financial 
decisions is examined using the method of panel regression analysis. Three models were 
established in the study.  In the first model, the relationship between capital structure decisions 
and the value of financial flexibility; in the second model, the relationship between dividend 
distribution decisions and the value of financial flexibility, and in the last model, the relationship 
between cash policies and the value of financial flexibility is examined.  

According to the results obtained from the study, it is determined that the value of 
financial flexibility which offers significant information to executives, shareholders and lenders 
is a calculable value for enterprises operating in Turkey. According to the results obtained from 
the models where the relationship between the value of financial flexibility and financial 
decisions is analyzed, it is determined that the value of financial flexibility affects capital 
structure decisions and payout decisions in a negative way while it affects the level of cash 
assets in a positive way. This result indicates that financial flexibility, a variable that is not 
directly observable, is an essential factor in making financial decisions. Furthermore, this result 
proves that the findings of the studies in literature indicating that financial flexibility is an 
essential factor in making financial decisions are also supported for enterprises operating in 
Turkey. 

 
Key Words: Financial Flexibility, The Value of Financial Flexibility, Financial Decisions, Borsa 
İstanbul. 
 
Advisor: Prof. Dr. Turhan KORKMAZ, Department of Business Administration, The University of 
Mersin, Mersin 

 
 

 



 

vi 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışmamın her aşamasında bilgi, deneyim, emek, yardım ve katkılarını esirgemeyen, çalışma 
sürecinde karşılaşılan tüm sorunların aşılmasında yol gösterici olan değerli danışmanım Prof. 
Dr. Turhan KORKMAZ’a, çalışmam boyunca benden desteklerini esirgemeyerek yol gösteren ve 
tüm sorularımı sabırla yanıtlayan Doç. Dr. Fatih KAPLAN’a teşekkür ederim. 
 
Çalışmam boyunca göstermiş olduğu anlayış, manevi destek ve hayatıma kattığı anlam için eşim 
Tolga ERKOL’a, kızım Elif Ela ERKOL’a ve biricik anneme sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
 
Ayrıca maddi desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkür ederim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

İÇ KAPAK                   i 
ONAY             ii 
ETİK BEYAN               iii 
ÖZET                         iv 
ABSTRACT                       v 
TEŞEKKÜR                         vi 
İÇİNDEKİLER                                                                                                                                                           vii 
TABLOLAR DİZİNİ                 x 
ŞEKİLLER DİZİNİ          xii  
KISALTMALAR VE SİMGELER        xiii 

1.GİRİŞ  1 
2. FİNANSAL ESNEKLİK KAVRAMI VE FİNANSAL KARARLAR 3 
2.1. İşletme Biliminde Esneklik Kavramı 3 
2.1.1. Pazarlama Biliminde Esneklik 7 
2.1.2. Operasyonel Esneklik 8 
2.1.3. Stratejik Esneklik 8 
2.1.4. Finansal Esneklik 9 
2.2. Finansal Esneklik Kavramı ve Finansal Esnekliğin Kaynakları 9 
2.2.1. Finansal Esneklik Kavramı 10 
2.2.2. İçsel ve Dışsal Finansal Esneklik 11 
2.2.3. Finansal Esnekliğin Kaynakları 14 
2.3. Finansal Esneklik ve Finansal Kararlar 22 
2.3.1. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Yönetimi 22 
2.3.1.2. Nakit Yönetiminin Amaçları 23 
2.3.1.3. İşletmelerin Nakit Tutma Nedenleri 24 
2.3.1.3.1. İşlem Güdüsü 24 
2.3.1.3.2. İhtiyat Güdüsü 24 
2.3.1.3.3. Spekülasyon Güdüsü 25 
2.3.1.3.4. Finans Güdüsü 25 
2.3.1.4. Nakit Tutmanın Fayda ve Maliyetleri 25 
2.3.1.5. Nakit Yönetimi ve Finansal Esneklik 26 
2.3.2. Sermaye Yapısı Kararları 34 
2.3.2.1. Klasik Sermaye Yapısı Teorileri 34 
2.3.2.1.1. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı 35 
2.3.2.1.2. Net Gelir Yaklaşımı 35 
2.3.2.1.3. Geleneksel Yaklaşım 36 
2.3.2.1.4. Modigliani ve Miller Yaklaşımı 37 
2.3.2.2. Sermaye Yapısı Kararlarında Güncel Yaklaşımlar 40 
2.3.2.2.1. Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Piyasa Aksaklıkları 40 
2.3.2.2.1.1. Finansal Sıkıntı ve İflas Maliyetleri 41 
2.3.2.2.1.2. Temsil Maliyetleri 42 
2.3.2.2.1.3. Asimetrik Bilgi 43 
2.3.2.2.1.4. Vergiler 44 
2.3.2.2.2. Statik Denge Teorisi (Static Trade-off Theory) 45 
2.3.2.2.3. Dinamik Denge Teorisi (Dynamic Trade-off Theory) 47 
2.3.2.2.4. Finansal Hiyerarşi Teorisi (Pecking Order Theory) 50 
2.3.2.2.5. Finansal Esneklik ve Sermaye Yapısı Teorileri 52 
2.3.2.2.5.1. Statik Denge Teorisi ve Finansal Esneklik 52 
2.3.2.2.5.2. Dinamik Denge Teorisi ve Finansal Esneklik 55 



 

viii 

2.3.2.2.5.3. Finansal Hiyerarşi Teorisi ve Finansal Esneklik 57 
2.3.3. Kâr Payı Dağıtım Kararları 62 
2.3.3.1. Kâr Payı Dağıtım Politikalarına İlişkinTeoriler 63 
2.3.3.1.1. Modigliani ve Miller’in Kâr Payı İlintisizlik Teorisi 63 
2.3.3.1.2. Vergi Etkisi (Tax Differantial Theory) 64 
2.3.3.1.3. Eldeki Kuş Daldaki Kuş Teorisi (Bird in Hand Theory) 64 
2.3.3.1.4. Müşteri Etkisi (Clientele Effect Theory) 65 
2.3.3.1.5. Karşılama Teorisi (Catering Theory) 66 
2.3.3.1.6. Artık Kâr Payı Teorisi (Residual Dividend Theory) 66 
2.3.3.1.7. Serbest Nakit Akımı Hipotezi (Free Cash Flow Hypothesis) 67 
2.3.3.1.8. Sinyal Teorisi (Information- Signalling Theory) 67 
2.3.3.1.9. Yaşam Döngüsü Teorisi (Life Cycle Theory) 67 
2.3.3.1.10. Warhter Yaklaşımı (Sleeping Dogs Theory) 67 
2.3.3.2. Finansal Esneklik ve Kâr Payı Kararları 68 
3. FİNANSAL ESNEKLİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE LİTERATÜR TARAMASI 72 
3.1. Finansal Esneklik Ölçüm Yöntemleri 72 
3.1.1. Finansal Esneklik Derecesi Ölçüm Yöntemleri 72 
3.1.1.1. Kullanılmayan Borç Kapasitesinden Hareketle Finansal Esneklik Derecesinin  
Tespit Edilmesi 73 
3.1.1.1.1. Beklenen Borç Oranının Hesaplanması 73 
3.1.1.1.2. Kullanılmayan Borç Kapasitesi ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit  
Edilmesinde Finansal Esneklik Kriterleri 77 
3.1.1.2. Nakit Varlıklar ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 77 
3.1.1.2.1. Cari Nakit Varlıklar Düzeyi ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 77 
3.1.1.2.2. Artık Nakit Varlık Düzeyi ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 78 
3.1.1.3. Diğer Değişkenler ile Finansal Esneklik DerecesininTespit Edilmesi 80 
3.1.1.3.1. Cari Borç Oranı ve Artık Borç Oranı ile Finansal Esneklik Derecesinin  
 Tespit Edilmesi 80 
3.1.1.3.2. Dış Finansman Kaynaklarının İç Finansman Kaynaklarına Duyarlılığı ile Finansal     
Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 81 
3.1.1.3.3. Maliyet Farkı (Spread) ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 82 
3.1.1.3.4. Varlıkların Ortalama Vadesi ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 82 
3.1.1.3.5. Kaplan ve Zingales Endeksi ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 83 
3.1.1.3.6. Altman Z Skoru ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 84 
3.1.1.3.7. Pay senedi Geri Satın Alma İşlemi ile Finansal Esnekliğin Tespiti 84 
3.1.2. Finansal Esneklik Değeri Ölçüm Yöntemleri 85 
3.1.2.1. Nakdin Marjinal Değer Denklemi ile Finansal Esneklik Değerinin Hesaplanması 85 
3.1.2.2. Finansal Esnekliğin Beş Faktörü ve Nakdin Marjinal Değer Denklemi ile Finansal 
Esneklik Değerinin Hesaplanması 88 
3.1.2.3. Finansal Esneklik Opsiyonu ile Finansal Esneklik Değerinin Hesaplanması 91 
3.1.2.3.1. Finansal Esneklik Opsiyonu ile ilgili Varsayımlar 91 
3.1.2.3.2. Finansal Esneklik Opsiyon Değerinin Hesaplanması İçin Bilinmesi Gereken Veriler 92 
3.2. Literatür Taraması 98 
3.2.1. Kurumsal Finans Uygulamaları ile Finansal Esneklik Arasındaki İlişkiyi Araştıran  
Anket Çalışmaları 99 
3.2.2. Finansal Esneklik ile Finansal Kararlar Arasındaki İlişkiyi İnceleyen Ampirik  
Çalışmalar  109 
4. FİNANSAL ESNEKLİK DEĞERİNİN FİNANSAL KARARLARA ETKİSİ: BİST 100 
ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE UYGULAMA 125 
4.1. Çalışmanın Amacı 125 
4.2. Çalışmanın Katkısı ve Önemi 125 
4.3. Çalışmada Kullanılan Örneklem 127 
4.4. Çalışmanın Sınırlılıkları 128 
 



 

ix 

4.5. Finansal Esneklik ve Finansal Kararlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Kurulan 
 Modeller ve Hipotezler 128 
4.5.1. Model SY-FED: Finansal Esneklik Değerinin Sermaye Yapısı Kararlarına Etkisi 129 
4.5.2. Model KP-FED: Finansal Esneklik Değerinin Kâr Payı Dağıtım Kararlarına Etkisi 130 
4.5.3. Model NP-FED: Finansal Esneklik Değerinin Nakit Politikalarına Etkisi 131 
4.6. Araştırma Yöntemi ve Veriler 132 
4.6.1. Finansal Esneklik Değerinin Hesaplanması 132 
4.6.2. Araştırma Yöntemi 136 
4.6.2.1. Panel Veri Analiz Yöntemi 136 
4.6.2.1.1. Sabit Etkiler Modeli 138 
4.6.2.1.1.1. Sabit Etkiler Modeli Birim Etkiler (Tek Yönlü) 138 
4.6.2.1.2. Rassal Etkiler Modeli 140 
4.6.2.1.2.1. Rassal Etkiler Modeli Birim Etkiler (Tek Yönlü) 140 
4.6.2.1.2.2.  Rassal Etkiler Modeli Birim ve Zaman Etkiler (İki Yönlü) 141 
4.7. Analizlere İlişkin Bulgular 141 
4.7.1. Finansal Esneklik Değerine İlişkin Bulgular ve Tanımlayıcı İstatistikler 141 
4.7.1.1. Finansal Esneklik ve Küresel Finansal Kriz 147 
4.7.2. Finansal Esneklik Değeri ve Finansal Kararlar Arasındaki İlişkiye ait Bulgular 149 
4.7.2.1. Model SY-FED'e ait Bulgular 149 
4.7.2.2. Model KP-FED'e ait Bulgular 154 
4.7.2.3. Model NP-FED’e ait Bulgular 157 
4.8. Elde Edilen Sonuçların Genel Değerlendirilmesi 161 
4.8.1. Model SY-FED Genel Değerlendirilmesi 161 
4.8.2. Model KP-FED Sonuçlarının Genel Değerlendirilmesi 165 
4.8.3. Model NP-FED Sonuçlarının Genel Değerlendirilmesi 169 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 171 

KAYNAKLAR  181 
ÖZGEÇMİŞ                                                                                                                                                             188 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

TABLOLAR DİZİNİ 

Sayfa 

Tablo 2.1. Borcun Sağladığı Faydalar ve Neden Olduğu Maliyetler 38 
Tablo 2.2. Hedef Borç Oranı Düzeltme Hızı ile İlgili Ampirik Çalışmalar 49 
Tablo 2.3. İşletmelerin Yaşam Döngüsündeki Yeri, Finansal Esneklik ve Benimsenen  
Politikalar 54 
Tablo 2.4. Kâr Payı Dağıtım Politikası Tercihinin Finansal Esneklik Derecesine Etkisi 70 
Tablo 3.1. X İşletmesinin Yatırım İhtiyacı 93 
Tablo 3.2. X İşletmesinin İçsel Fonları 94 
Tablo 3.3. Finansal Esneklik Opsiyonu İlişkin Değişkenler 95 
Tablo 3.4. Finansal Esneklik Derecesi ve Finansal Esneklik Değerini Ölçen Çalışmalar 97 
Tablo 3.5. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yapılan Anket Çalışmalarına İlişkin  
Bilgiler 105 
Tablo 3.6. Gelişmiş Ülkelerde Yapılan Anket Çalışmalarına İlişkin Bulgular 107 
Tablo 3.7. Anket Çalışmaları Sonucunda Elde Edilen Bulgulara ait Kısaltmalar 107 
Tablo 3.8. Az Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yapılan Anket Çalışmalarına İlişkin     
Bulgular 108 
Tablo 3.9. Anket Çalışmaları Sonucunda Elde Edilen Bulgulara ait Kısaltmalar 108 
Tablo 3.10. Finansal Esneklik ile Finansal Kararlar Arasındaki İlişkiyi İnceleyen  
Çalışmalar 121 
Tablo 4.1. Örneklem Kapsamındaki İşletmelerin Sektörlere Göre Dağılımı 127 
Tablo 4.2. Model SY–FED İlişkin Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 130 
Tablo 4.3. Model KP–FED İlişkin Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 131 
Tablo 4.4. Model NP–FED İlişkin Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 131 
Tablo 4.5. Fed Hesaplamalarında Kullanılan Bağımsız Değişkenler 134 
Tablo 4.6. Finansal Esneklik Değeri Hesaplamalarında Kullanılan Değişkenlere İlişkin 
Tanımlayıcı İstatistikler (2006-2015) 142 
Tablo 4.7. Finansal Esneklik Değeri Hesaplamalarında Kullanılan Değişkenlere İlişkin  
Korelasyon Matrisi 143 
Tablo 4.8. Serilerin Durağanlığına İlişkin Testler 143 
Tablo 4.9. Değişen Varyans ve Otokorelasyon Testleri 144 
Tablo 4.10. Finansal Esneklik Değeri Panel Regresyon Analiz Sonuçları 145 
Tablo 4.11. Finansal Esneklik Değerine İlişkin Korelasyon Katsayıları 146 
Tablo 4.12. Finansal Esneklik Değerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 147 
Tablo 4.13. Kriz Dönemi Finansal Esneklik Değerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 147 
Tablo 4.14. Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 148 
Tablo 4.15. Model SY-FED’e İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 149 
Tablo 4.16. Model SY-FED Bağımsız Değişkenlere İlişkin Korelasyon Matrisi 150 
Tablo 4.17. Model SY-FED’e İlişkin Birim Kök Testleri 150 
Tablo 4.18. Model SY-FED’e İlişkin F Testi 151 
Tablo 4.19. Model SY-FED’e İlişkin Değişen Varyans ve Otokorelasyon Testleri 152 
Tablo 4.20. Model SY-FED’e İlişkin Panel EGLS Sonuçları 153 
Tablo 4.21. Model KP-FED’e İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 154 
Tablo 4.22. Model KP-FED Bağımsız Değişkenlere İlişkin Spearman Korelasyon Matrisi 154 
Tablo 4.23. Model KP-FED İlişkin Birim Kök Testleri 155 
Tablo 4.24. Model KP-FED Birim ve Zaman Etkiler Test Sonuçları 155 
Tablo 4.25. Model KP-FED Değişen Varyans ve Otokorelasyon Testleri 156 
Tablo 4.26. Model KP-FED Panel EGLS Sonuçları 156 
Tablo 4.27. Model NP-FED İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 157 
Tablo 4.28. Model NP-FED Bağımsız Değişkenlere İlişkin Spearman Korelasyon Matrisi 158 
Tablo 4.29. Model NP-FED İlişkin Birim Kök Testleri 158 



 

xi 

Tablo 4.30. Model NP-FED Birim ve Zaman Etkiler Test Sonuçları 159 
Tablo 4.31. Model NP-FED Değişen Varyans ve Otokorelasyon Testleri 159 
Tablo 4.32. Model NP-FED Panel EGLS Sonuçları 160 
Tablo 4.33. Finansal Kararlar ile Finansal Esneklik Değeri Arasındaki İlişki 161 
Tablo 4.34. Model SY-FED Bulgularının Finans Teorisindeki Yeri 164 
Tablo 4.35. Model KP-FED Bulgularının Finans Teorisindeki Yeri 168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

xii 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Sayfa 

Şekil 2.1. İşletme Çevresindeki Belirsizlikler ve Esneklik Arasındaki İlişki 4 
Şekil 2.2. Yönetimsel Kabiliyetler, Hız ve Esneklik Türleri 6 
Şekil 2.3. İçsel ve Dışsal Esnekliğin Unsurları 12 
Şekil 2.4. İçsel ve Dışsal Esneklik 13 
Şekil 2.5. İçsel ve Dışsal Finansal Esnekliğin Unsurları 14 
Şekil 2.6. Finansal Esnekliğin İçsel ve Dışsal Kaynakları 15 
Şekil 2.7. Nakit Varlıklar ile Optimum Finansal Esneklik Arasındaki İlişki 19 
Şekil 2.8. Borç Kapasitesi ile Optimum Finansal Esneklik Arasındaki İlişki 20 
Şekil 2.9. S&P 500’de Yer Alan İşletmelerin Nakit ve Nakit Benzeri Menkul Kıymetleri 27 
Şekil 2.10. Nakit Akımları ve Finansal Esneklik                                                                                            28 
Şekil 2.11. Finansal Esneklik, Dar Anlamda Likidite ve Finansal Başarısızlık                                    29 
Şekil 2.12. Finansal Esnekliğin Kaynağı Olarak Nakit ve Nakit Benzeri Menkul Kıymetler  31 
Şekil 2.13. Finansal Esneklik Talebi ve Nakit Politikaları 31 
Şekil 2.14. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı ve Ortalama Sermaye Maliyeti 35 
Şekil 2.15. Net Gelir Yaklaşımı ve Ortalama Sermaye Maliyeti 36 
Şekil 2.16. Geleneksel Yaklaşım ve Ortalama Sermaye Maliyeti 37 
Şekil 2.17. M&M Yaklaşımı ve Ortalama Sermaye Maliyeti 38 
Şekil 2.18. Negatif Öz Sermaye Nedeni ile İflas 41 
Şekil 2.19. Yetersiz Nakit Akımı Nedeni ile İflas 42 
Şekil 2.20. Vergilerin Sermaye Yapısı Kararları 44 
Şekil 2.21. Vergilerin Sermaye Yapısı Kararlarına Etkisi 46 
Şekil 2.22. Dinamik Denge Teorisine Göre Optimal Borç/ Özsermaye Oranı 48 
Şekil 2.23. Dinamik Denge Teorisine Göre X İşletmesinin Optimal Borç/ Özsermaye  
Oranının Zaman İçerisindeki Seyrine İlişkin Bir Örnek 48 
Şekil 2.24. Optimum Borç Oranından Sapmanın Neden Olduğu Maliyetler ve Düzeltme Hı 57 
Şekil 2.25. Optimum Borç Oranından Sapmanın Sağladığı Fayda ve Düzeltme Hızı 57 
Şekil 2.26. Finansal Boşluk Oluşturma Araç ve Amaçları 58 
Şekil 2.27. Kâr Payı Teorileri ve Piyasa Değeri Arasındaki İlişki 63 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

KISALTMALAR ve SİMGELER 

Kısaltma/ Simge Tanım 
AICPA American Institute of Certified Public Accountants (Amerika Mali 

Müşavirler Enstitüsü) 
BIST Borsa İstanbul 
EGLS Estimated Generalized Least Squares (Tahmin Edilmiş Genelleştirilmiş En 

Küçük Kareler)  

FASB Financial Accounting Standards Board (Amerikan Finansal Muhasebe 
Standartları Kurulu  

KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu 
S&P Standart and Poor’s  
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aslı Yıkılmaz Erkol, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

1 

1. GİRİŞ 

 

Ekonomiyi, politikayı, teknolojiyi, sosyal ve kültürel yaşamı ençok etkileyen faktörlerin 

başında gelen küreselleşme ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı avantaj ve dezavantajlar 1980’ 

li yıllardan bu yana bilim insanları tarafından sıklıkla araştırılan bir konu olmuştur. 

Küreselleşme ile birlikte iletişim ve bilgi teknolojisinin hızla gelişmesi, pazarların ve tüketici 

ihtiyaçlarının değişmesi, ekonomik faaliyetlerin küreselleşmesi, küresel ölçekte rekabetin 

artmasına neden olmuş ve rekabetin boyutlarını değiştirmiştir.  

Bilgi ve iletişim ağı ile şekillenen, dinamik ve rekabet baskısının yüksek olduğu 

piyasalarda işletmeler hayatta kalabilmek ve değişimin meydana getirdiği fırsatları rekabetçi 

avantaja dönüştürebilmek için durumlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmışlardır. Bu 

noktada geleneksel rekabet araçları olan kalite ve verimlilik işletmelerin değişimler karşısında 

hayatta kalabilmeleri için yeterli olmamış, ortaya çıkan belirsizlikler ile baş edebilmek için 

çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerden en önemlisi ise esneklik olmuştur. İşletme 

biliminde esneklik, değişen çevre koşullarını önceden görebilme, değişimlere tepki verebilme ve 

değişen koşullara uyum sağlayabilme kabiliyetidir. İşletmeler esneklikleri sayesinde çevresel 

belirsizliklerle baş edebilmekte ve bu sayede değişimin meydana getirdiği fırsat ve tehditleri 

avantaja dönüştürebilmektedir.  

Artan rekabet baskısı ile yönetim, üretim ve pazarlama alanlarında popülerliğini arttıran 

esneklik kavramının önemi finansman alanında 1990’lı yıllarda anlaşılmaya başlanmıştır. 

Küresel düzeyde yaşanan krizler işletmeleri belirsizlikler karşısında daha kırılgan hale 

getirirken, diğer yandan finansal serbestleşme sermaye dolaşımının evrenselleşmesini 

sağlayarak yeni fırsatların doğmasına neden olmuştur. Bu koşullar altında finansal esneklik ise 

rekabetçi avantaj elde edebilmede stratejik bir araç haline gelmiştir. Reel sektörde dış 

finansmanı maliyetli hale getiren finansal krizler, yeterli finansal esnekliğe sahip olmayan 

işletmeleri iflas riski ile karşı karşıya bırakmış, esnekliğe sahip işletmeler ise krizleri fırsatlara 

dönüştürebilmiştir. Bu gelişmeler karşısında işletmelerin ortaya çıkan fırsatları 

değerlendirebilmesi ya da krizler karşısında faaliyetlerini kesintisiz olarak devam ettirilebilmesi 

için finansal esnekliğe sahip olması bir zorunluluk haline gelmiştir.  Finansal esnekliğin 

işletmeler için önemli bir faktör olduğu yöneticilerin finansal kararlarını etkileyen faktörlerin 

ortaya çıkarılması amacı ile ilgili yapılmış çalışmaların (Pinegara ve Wilbricht, 1989; Graham ve 

Harvey, 2001; Bancel ve Mittoo, 2004; Brounen vd., 2006; DeAngelo ve DeAngelo, 2007) 

sonuçlarından da anlaşılmaktadır. Söz konusu çalışmalarda finansal esneklik, finansal kararları 

etkileyen önemli faktörlerden biri olarak tespit edilmiş ve elde edilen sonuçlardan sonra 

finansal esnekliğin ne olduğu, hangi faktörlerden etkilendiği, hesaplanabilir bir değer olup 

olmadığı ve finansal kararlar ile ilişkisi önemli araştırma soruları olmuştur.  
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Bu çalışmanın ilk amacı, önemi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan çalışmalar 

ile ortaya konan finansal esneklik kavramının derinlemesine incelenmesi ve finans teorisindeki 

yerinin tespit edilmesidir. İkinci amacı ise soyut ve nitel bir kavram olan finansal esnekliğin 

objektif kriterler ile nicel bir veri haline dönüştürülmesi ve elde edilen finansal esneklik değeri 

ile finansal kararlar arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu doğrultuda, çalışma beş bölüme 

ayrılmıştır.  

İlk bölümde giriş kısmına yer verilirken, ikinci bölümde işletme biliminde esneklik 

kavramına ve esneklik türlerine değinildikten sonra, finansal esneklik kavramı, finansal 

esnekliğin kaynakları derinlemesine incelenmiş ve finansal esnekliğin finans teorisindeki 

yerinden bahsedilmiştir. 

Üçüncü bölüm finansal esneklik ölçüm yöntemleri ve literatür taraması başlığı altında 

incelenmiştir. Literatürde işletmelerin finansal esnekliklerinin nasıl ölçüleceği ile ilgili ortak bir 

görüş yoktur. Bu çalışmada finansal esnekliği ölçen çalışmalar kapsamlı bir literatür taraması ile 

tespit edilmiş ve benzer ölçüm yöntemleri tek bir başlık altında toplanmaya çalışılmıştır. 

Böylelikle finansal esnekliğin ölçülmesinde kullanılan tüm yöntemler bir araya getirilebilmiştir. 

Üçüncü bölümün son kısmında ise geniş bir literatür taramasına yer verilmiştir. Literatür 

taraması, ampirik çalışmalar ve anket çalışmaları olmak üzere iki ana bölüme ayrılmış ve her 

bölümde gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan çalışmalar ayrı ayrı ele alınmıştır.  

Dördüncü bölümde Borsa İstanbul 100 endeksine kote olan işletmelerden örneklem 

seçilerek, örneklem kapsamındaki işletmelerin 2006-2015 dönemindeki finansal esneklik 

değerleri yıllık veriler esas alınarak hesaplanmıştır. İşletmelere ait finansal veriler yıllık bilanço, 

gelir tablosu ve nakit akım tablolarından elde edilmiştir. Finansal tablolar ise Kamuyu 

Aydınlatma Platformu (KAP) ve Borsa İstanbul’dan sağlanmıştır. Finansal esneklik değeri 

hesaplamalarından sonra finansal esneklik değeri ile finansal kararlar arasındaki ilişkinin yönü, 

derecesi ve anlamlılığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda üç model kurulmuştur. İlk 

modelde sermaye yapısı kararları ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişki, ikinci modelde 

kâr payı dağıtım kararları ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişki, son modelde ise nakit 

politikaları ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişki incelenmiştir. Her üç model sonucunda 

elde edilen bulguların genel değerlendirilmesi yapılarak yorumlanmıştır. Çalışma sonuç ve 

öneriler kısmı ile tamamlanmıştır. 
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2. FİNANSAL ESNEKLİK KAVRAMI VE FİNANSAL KARARLAR 

 

İşletme biliminde esneklik kavramı 1990’lı yıllardan beri gündemde olmasına rağmen 

oldukça tartışmalı bir kavramdır. Literatürde esneklik kavramı ile ilgili ortak bir yaklaşım 

olmadığı gibi kullanıldığı alana bağlı olarak kimi zaman tamamıyla farklı, kimi zaman birbiriyle 

örtüşen tanım ve kavramlar kullanılmakta, bu kavramların zaman içinde yeni anlamlar 

kazandığı görülmektedir.  

Çalışmanın bu bölümünde işletme biliminde esneklik kavramına kısaca değinildikten 

sonra finansal esneklik kavramı derinlemesine incelenmekte ve finansal esnekliğin finans 

politikaları içindeki yerinden bahsedilmektedir. 

 

2.1. İşletme Biliminde Esneklik Kavramı 

 

Son yıllarda rekabetçi avantaj elde etmenin yolarından biri olarak yönetici ve 

araştırmacıların dikkatini çeken esneklik kavramı, 1960’lı yıllarda durgun rekabet ve pazar 

yapısı nedeni ile yavaş bir gelişim seyri izlemiştir. 1970’li yıllarda artan belirsizlikler ve 1980’li 

yıllarda artan küresel rekabet, ekonomik faaliyetlerin küreselleşmesi ve bilgi teknolojilerinde 

yaşanan gelişmeler ile çevre koşulları dinamik bir yapı haline gelmiş ve işletmeler bu dinamizm 

ve belirsizlikler ile baş edebilmek için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Esneklik ise değişen çevre 

koşulları karşısında kalite, maliyet ve yenilik gibi konularda rekabetçi üstünlük kazandıran en 

önemli unsurlardan biri olmuştur (Nemli, 1998:79; Eren, 2012:105).  

Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre esneklik, “bir gözlemci ya da gözlem aracının 

değişen durumlara, çeşitli koşullara uyabilme yeteneği” dir. Esneklik çeviklik, çok yönlülük, 

adapte olabilmek, değişimlere cevap verebilmek, değişimler ile baş edebilmek için geliştirilebilir 

kabiliyetler, değişim karşısında yenilik ve inovasyon faaliyetleri gibi farklı anlamlarda 

kullanılabilmektedir. İşletme biliminde esneklik işletmenin mevcut durumun gerekliliklerine 

göre farklılaşabilme, farklı yetenekleri kullanabilme, beklenmeyen çevre koşullarında ayakta 

kalabilme ve isteğe bağlı değişimlere hız verebilme kapasitesidir. Bir diğer tanıma göre ise 

esneklik,  öngörülebilir değişimlerin beklenmeyen sonuçlarına adapte olabilme kapasitesi, 

değişime ayak uydurmayı sağlayan yetenek/nitelikler ve zaman, çaba, maliyet ve performans 

konularında en az kayıp ile değişim ve tepki kabiliyeti olarak tanımlanabilmektedir (Upton, 

1994: 74; Bahrami, 1992:36; Nemli, 1998:79; Eren, 2012:105). 

Esneklik çevresel belirsizliklerle baş edebilme kabiliyetini arttırmakta, bu sayede 

işletmeler değişimin meydana getirdiği fırsat ve tehditleri avantaja dönüştürebilmektedir. 

Stratejik planların önemli bir parçası olan esneklik örgütsel koşullar ve çevre koşullarındaki 

değişimi pozitif yönde etkileyerek işletme performansını arttırabilmektedir (İleri ve Soylu, 
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2010:16; Eren, 2012:105). Diğer bir deyişle, esneklik stratejik planların hayata geçirilerek, 

işletme performansının arattırılmasına aracılık eden bir kavramdır (Rudd, Greenley, Beatson ve 

Lings, 2008:101). 

Çok boyutlu bir kavram olan esneklik ve esneklik türleri işletme çevresindeki 

belirsizlikler ile şekillenmekte ve işletmenin uyum stratejisini ve performansını etkilemektedir 

(Dreyer ve Grønhaug, 2004:489). İşletme çevresindeki belirsizliklerin bir fonksiyonu olan 

esneklik ve belirsizlik arasındaki ilişki Şekil 2.1’de gösterildiği gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1. İşletme Çevresindeki Belirsizlikler ve Esneklik Arasındaki İlişki 

Kaynak: Dreyer ve Grønhaug, 2004:489 

 

İşletmelerin, gelecekte oluşabilecek fırsatları ve beklenmedik olayları tahmin etmede 

başarısız olmaları kısa süreli fırsatların kaçırılmasına veya bu beklenmedik olayların tehdit 

unsuru haline dönüşmesine neden olmaktadır. İşletmeler kritik durumlarda, sebepleri ve 

cevapları net olmayan alışılmadık ve tehditkâr bir olay ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu gibi 

stratejik beklenmedik olaylar karşısında işletmenin iki alternatifi vardır (Ansoff, 1975:22).    

Bunlardan ilki beklenmedik olayların ortaya çıkmasından sonra kriz yönetimi için etkin ve hızlı 

yetenekler geliştirmektir. Bu durumun en güzel örneği itfaiyelerdir. İtfaiyecilerin yangını 

tahmin edebilme yetenekleri yoktur, tekrarlanan olaylar ile kendilerini her çeşit alarma karşı 

etkin ve hızlı cevap verebilmeyi hazırlarlar. İkincisi ise beklenmedik olayların ortaya 

çıkmasından önce problemi ele almaktır. İşletmeler beklenmedik olayların ortaya çıkmasından 

önce problemi ele alarak beklenmedik olayların ortaya çıkma olasılığını minimize edebilirler. 

İşletmeler beklenmedik olaylar karşısında doğrudan cevap verme, farkında olma ya da esnekliği 

sağlama gibi üç stratejisi benimseyebilmektedir. Esneklik beklenmedik olayların ortaya 

çıkmasını minimize etmekte veya beklenmedik olayların ortaya çıkmasından sonra 

geliştirilebilir yetenekler ile beklenmeyen olaylara etkin ve hızlı cevap verebilmeyi 

sağlamaktadır. 

U1 

U2 

F1 

F2 

Un Fn 

Esneklik 
Türleri 

 

Belirsizlikleri 
Etkileyen 
Faktörler 

Performans 
İşletme 

Çevresindeki 
Belirsizlikler 

 

 

Uyum 



Aslı Yıkılmaz Erkol, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

5 

Esneklik literatürüne önemli katkılar sağlayanlardan biri olan Volberda (1996)’ya göre 

esneklik, organizasyonun kontrol kabiliyetini arttıran ve organizasyonun kontrol edilebilirliğini 

geliştiren yönetimsel kabiliyetleri çeşitlendirebilme ve aktive edebilme hızıdır. İşletmelerin 

sahip olduğu esneklik ise yönetsel yeteneklerin çeşitliliğine ve cevap verebilme hızına bağlıdır. 

Yönetimsel yetenekler; mevcut durumda var olan yeteneklerin yanı sıra esnekliği arttıran ve 

aktive edilmemiş potansiyel yeteneklerdir. Kullanılan yetenekler şuan ihtiyaç olan esneklik için 

uygulamaya konulmuştur. Ancak olası tehditler ve fırsatlar yönetimin potansiyel yeteneklere 

sahip olmasını gerektirmektedir. Değişen çevre koşullarında işletmeler geniş çaplı ve çok 

boyutlu yeteneklere sahip olmalıdır. Bu çeşitlilik ise hem nicelik hem de nitelikli olmalıdır. 

Esnekliğin dinamik bir süreç olduğu göz önüne alındığında hızlılık esneklik için önemli 

faktörlerden biridir. Çünkü işletmeler yönetimsel yeteneklere sahip olsalar da yeteneklerini 

zamanında kullanamayabilirler.  

Esneklik genel yaklaşım, fonksiyonel yaklaşım ve kişiler (actors) yaklaşımı olmak üzere 

üç farklı yaklaşım ile açıklanabilmektedir (Volberda, 1999:2-3). Genel yaklaşımda esneklik, 

uyum sağlayabilme, hazır olabilme ve işletmenin ayakta kalabilmesi için gerekli özellikler ile 

ilişkilendirilmektedir. Bu yaklaşıma göre etkin işletmeler işletme çevresinde meydana gelen 

değişimler ile baş edebilmektedir. Bu nedenle işletmeler değişen çevre koşullarına uyum 

sağlayabilmek, yenilik ve inovasyon süreçlerini uyarmak için esnekliğe ihtiyaç duymaktadır. 

Fonksiyonel yaklaşıma göre ise esneklik, finansman esnekliği, üretim otomasyon esnekliği, bilgi 

sistemleri esnekliği ve esnek istihdam gibi işletmenin belirli bölümlerine ayrılabilmektedir.  

Ancak bu bölümleri birbirinden net bir şekilde ayırmak mümkün değildir. Kişi yaklaşımına göre 

işletmede önemli roller üstlenen kişilerin ve paydaşların özellikleri vurgulanmaktadır. Esnekliği 

geliştirmek isteyen işletmeler yönetici (riskten kaçınan risk üstlenen), çalışanlar (rutinlerden 

tatmin olan veya farklılık arayanlar), müşteriler (yenilikçiler, benimseyenler, tutucular) ve 

girişimciler (belirsizliği azaltan belirsizlik yaratan) gibi paydaş ve paydaşların esnekliği ile 

esnekliklerini geliştirebilmektedirler. 

 Esnekliğin dört farklı boyutundan söz etmek mümkündür. Bunlar; durağan esneklik 

(steady-state), operasyonel esneklik, yapısal esneklik ve stratejik esneklik (Volberda, 

1996:361). 1) Durağan esnekliğe göre performansı optimize eden işlemler statik 

prosedürlerden oluşmaktadır. Durağan esnekliğe sahip işletmeler düşük yönetimsel çeşitlilik ve 

hıza sahiptir. Durağan esnekliği tam olarak esneklik çeşidi olarak nitelemek mümkün değildir. 

Çünkü durağan esneklik koşullarında dış çevrede küçük değişimler olmakta ve değişimlere 

cevap verebilmek nispeten daha değersiz olmaktadır. 2) Operasyonel esneklik, esneklik 

türlerinden en bilinenidir. Operasyonel esneklik firmanın mevcut yapısına ve hedeflerine 

dayanan rutin yeteneklerden oluşmaktadır. Bu rutinler ise daha çok operasyonel faaliyetler ile 

ilgilidir. Operasyonel esneklik çevrede meydana gelen beklenen değişimlere hızla cevap 
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verebilmeyi sağlamaktadır. 3) Yapısal esneklik, organizasyonun yapısını, karar verme sürecini 

ve iletişim sürecini değişen koşullara uydurmasıdır. İşletmeler büyük devrimsel değişimler ile 

karşılaştıklarında içsel yapısal esnekliğe daha çok ihtiyaç duymaktadır. Dikey ve yatay iş 

genişletme ve küçük üretim birimlerinin oluşturulması içsel yapısal esnekliğin 

örneklerindendir. 4) Stratejik esneklik, organizasyonun hedefleri ve çevresi ile ilgili yönetimsel 

kabiliyetleri içermektedir. İşletmeler stratejik esnekliğe beklenmeyen değişimlerin meydana 

getirdiği sonuçların oluşması durumunda ve bu değişimlere hızlı cevap verilmesi ihtiyacı 

oluştuğu durumda gerek duymaktadır. Stratejik esneklikte en önemli zorluk organizasyon için 

rutin olmayanların tanımlanmasıdır. Çevreden alınan işaret ve geri bildirimler dolaylı, birden 

çok ve yoruma açık olabilmektedir. Organizasyon değişimler ile baş edebilmek için rutine ve 

tecrübeye sahip olmadığından planlarını ve stratejilerini değiştirebilmektedir. Bu uygulamalar 

yeni bir teknolojinin uygulanması, ürünün yenilenmesi gibi içsel faaliyetlere yönelik olabileceği 

gibi reklam faaliyetleri ile müşterileri etkileme ya da yeni ürün geliştirilmesi gibi dışsal 

faaliyetlere yönelik olabilmektedir. 

Tüm esneklik türleri düşük veya yüksek yönetimsel kabiliyetler ile düşük veya yüksek 

hızın birleşiminden oluşmaktadır. Durağan esneklikte işletmeler statik prosedürlere sahip 

olduğundan yönetimsel kabiliyetler ve hız düşüktür. Operasyonel esneklikte işletmeler rutin 

yeteneklere sahiptir ve esneklik yüksek hız ile arttırılabilmektedir. Yapısal esneklikte işletmeler 

yüksek yönetimsel kabiliyet ile esnekliğe ulaşabilmekte iken stratejik esnekliğe ise hem yüksek 

hız hem de yönetimsel kabiliyetlerin arttırılması ile ulaşılabilmektedir. Şekil 2.2’de yönetimsel 

kabiliyet, hız ve esneklik türleri ilişkisi gösterilmektedir. 

 

Yapısal Stratejik 

Durağan Operasyonel 

 

 

 
Şekil 2.2. Yönetimsel Kabiliyetler, Hız ve Esneklik Türleri 

                                                           Kaynak: Volberda, 1996:362 
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amaçlarının sürekli geliştirilerek belirsizliklere cevap verebilme kapasitesi stratejik esnekliği 

ifade ederken, çevre koşullarındaki değişimin olumsuz koşullarından etkilenmemek için 
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pazarlama alanında esnekliği ifade edebilmektedir. Genel esneklik ise; finansal esneklik, 

operasyonel esneklik, pazarlama esnekliği, uluslararası esneklik, stratejik esneklik ve araştırma 

ve geliştirme esnekliği gibi işletmenin çeşitli alt dallarında esneklik ile sağlanabilmektedir 

(Nemli, 1998:79; Shalender ve Singh, 2015:252). 

İşletme bilimi literatüründe yapılan araştırmaların çoğunluğu operasyonel esneklikle 

ilgilidir. Opreasyonel esneklikten sonra en çok ele alınan esneklik türleri, yönetim ve 

organizasyon alanında stratejik esneklik, pazarlama alanında pazarlama esnekliği ve finans 

alanında ise finansal esnekliktir. Buradan hareket ile işletme biliminde esnekliği dört kategoriye 

ayırmak mümkündür. Operasyonel esneklik, pazarlama esnekliği, stratejik esneklik ve finansal 

esneklik.  Ancak tüm bu esneklik kategorilerini birbirinden tam anlamı ile ayırmak mümkün 

değildir. İşlemelerin üretim esnekliği ya da finansal esneklikleri stratejik esnekliği etkilediği gibi 

stratejik esneklik için alınan önlem ve tedbirler bir başka esneklik türünü de 

etkileyebilmektedir.  

 

2.1.1.  Pazarlama Biliminde Esneklik 

 

Pazarlama biliminde esneklik, mevcut ve yeni piyasalarda pazar konumunu 

koruyabilme, yeni pazarlara nüfuz edebilme kabiliyeti olarak tanımlanabilmektedir. Pazarlama 

esnekliği işletmenin genel stratejisi içinde yer alan ve değer yaratan öneriler ile tüketicilerin 

ihtiyaçlarını tatmin edebilme kabiliyetidir. Esneklik işletmelere zaman ve para kaybını minimize 

edecek tepkisel (reaktif) mekanizmalar kazandırarak değişen çevre koşullarına kısa bir zaman 

diliminde cevap vermeyi kolaylaştırmaktadır (Sharma vd., 2010:58; Shalender ve Singh, 

2015:253). 

Pazar esnekliğinin iki temel boyutu vardır. Birincisi yeni ürün veya yatırımlar için 

pazara girme veya pazardan çıkış stratejisi ile ilgilidir. Esneklik yeni pazarlara giriş ve çıkış 

kabiliyeti kazandırmakta veya tüketici tercihlerine uygun yeni pazarlar yaratmaktadır. İkinci 

boyutu ise işletmenin rekabet stratejisini tanımlama, değiştirme, uygulamaya koyma becerisi ile 

ilgilidir. Yönetim beklenmeyen tehdit ve fırsatlar ya da değişimler karşısında rekabet 

stratejisinin etkin ve hızlı şekilde değiştirebilmektedir. Pazar esnekliği işletmelere pazar 

stratejilerinin geliştirilmesi ya da değiştirilmesi gibi birçok seçenek sunmaktadır (Koornhof, 

1998: 165). 

Esneklik konumlandırma kabiliyetini arttırarak küresel pazarlarda rekabetçi avantaj 

sağlamaktadır. Esnek işletmeler yeni pazarları daha hızlı keşfedebilmekte, pazarlara nüfuz 

edebilmekte ve tüketici tercihlerine göre kendilerini uyarlama da daha başarılı olabilmektedir. 

Aynı zamanda rakiplerinin pazar esnekliğini ve pazar payını kaybetme riskini takip ederek 

oluşan fırsatlardan yararlanabilmektedir (Shalender ve Singh, 2015:253; Koornhof, 2003:164). 
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2.1.2.  Operasyonel Esneklik 

 

Operasyonel esneklik, müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretim 

sisteminin uyumlanmasıdır. İşletmelerin değişen teknolojik koşullar ve üretim süreçleri nedeni 

ile ortaya çıkan zaman kayıplarını ve maliyetlerini minimize edebilme kabiliyetidir. Operasyonel 

esneklik işletmelerde verimliliği arttırarak ve talep değişikliklerine uyum sağlanmayı 

kolaylaştırarak rekabet gücünü arttırmaktadır (Ciravoğlu, 2006:90; Heizer ve Render, 

2011:298). 

Literatürde üretim esnekliği operasyonel esneklik anlamında kullanılsa da operasyonel 

esneklik üretim esnekliğini kapsayan daha geniş bir kavramdır. Operasyonel esneklik üretim 

sürecindeki üretim, tasarım, satın alma, dağıtım vb. gibi tüm öğeler ile ilgilidir. Bu nedenle 

operasyonel esneklik makine ve malzeme esnekliği, ürün esnekliği, dağıtım esnekliği ve süreç 

esnekliği gibi çeşitli alt dallara ayrılabilmektedir (Schneeweiss ve Schneider, 1999:99; De Toni 

ve Tonchia, 1998:1587-1588). 

Verimlilik, etkinlik, kapasite ve esneklik bir üretim sürecini tanımlayan dört önemli 

unsurdur. Son yıllarda önemi giderek artan esneklik bir üretim sisteminin talep değişimlerine 

cevap verebilmesi ya da yeni ürün üretimine kolay geçebilmesi olarak tanımlanmaktadır (Kobu, 

2008: 33). Bir diğer tanıma göre ise operasyonel esneklik değişen koşullar karşısında üretim 

sistemi geliştirme stratejisi ile ürün, iş akışı, süreçler, etkinlik ve verimlilik alanlarında 

gelişmeler ile müşteri istek ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak zaman, fiyat, yer ve fayda 

birleşiminin uyumunu sağlamaktır. Esneklik üretim hacmini değiştirebilme (üretim hacminde 

esneklik), stokları geliştirme ve iş gücü ile dış kaynakları geçici süre ile kullanabilme 

kabiliyetidir (Aydoğan, 2005:74; Koornhof, 2003:235).   

Operasyonel esneklik örgütün piyasa koşulları, üretim kapasitesi ve ürün/hizmet 

birleşiminde meydana gelen değişimlere adapte olabilme kabiliyetidir. Örgüt operasyonel 

esnekliği çevresel faktörlerin baskısı altında ve rakiplerinden görece daha iyi başardığı sürece 

rekabet avantajını koruyabilmektedir (Rudd vd., 2008:101). 

 

2.1.3.  Stratejik Esneklik 

 

Küreselleşen piyasalar ile artan rekabet koşulları mevcut stratejik eylemlerin, 

organizasyon yapısının, iletişim ağının, yatırım stratejilerinin, örgüt kültürünün kısacası her 

alanda faaliyetlerin devamlı gözden geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Stratejik esneklik en 

genel tanımı ile işletmelerin etkin şekilde davranabilme, değişen rekabet koşullara cevap 

verebilme ve böylelikle rekabet avantajını sürdürebilme ve geliştirebilme kabiliyeti olarak 

tanımlanmaktadır (Hitt vd., 1998:22-26). Stratejik esnekliğin ve rekabetçi avantajın elde 
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edilebilmesi için stratejik liderlik, dinamik temel yetkinliğin inşa edilmesi, insan kaynaklarına 

odaklanılarak gelişimin sağlanması, bilgi ve üretim teknolojisinin etkin kullanılması, küresel 

piyasalar ve işbirlikleri ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi ve yeni örgüt stratejilerin ve 

kültürlerinin geliştirilerek uygulamaya konulması gerekmektedir  (Hitt vd., 1998:22-26). 

Stratejik esneklik, işletme performansını etkileyen, önemli, belirsiz ve hızla meydana 

gelen çevresel değişimlere adapte olabilme yeteneğidir (Aaker ve Macarenhas, 1984:75). 

İşletmenin bilgi ve becerilerinin desteği ile amaç ve hedeflerini sürekli geliştirerek 

belirsizliklere cevap verebilme kapasitesidir. İşletmelerin bilgi ve becerileri ise çalışanlardan, 

süreçlerden ve sistemlerden kaynaklanmaktadır. Stratejik esneklik işletmenin gelecekteki 

üretim stratejilerini belirlemesine yardımcı olarak değişen işletme içi ve işletme dışı koşullara 

uyum sağlamayı kolaylaştırmaktadır (Nemli, 1998:80).  

Stratejik esnekliğin işletme ve karar vericiler olmak üzere iki boyutu vardır. İşletme 

boyutunda stratejik esneklik çevresel koşullara uyum ve koşullardaki değişime cevap verebilme 

kabiliyetidir.  Karar vericiler düzeyinde stratejik esneklik ise karar verme sürecinde kabul 

edilebilir düzeyde yeni ve alternatif seçeneklerin oluşturulabilmesi anlamına gelmektedir. 

Stratejik esnekliğin bu iki boyutu bir biri ile iç içe geçmiştir. Çünkü karar vericilerin değişen 

koşullar altında alternatif seçenekler yaratabilmesi için işletme düzeyinde stratejik esneklik ön 

koşuldur (Combe ve Greenley, 2005:3). İşletmeler stratejik esnekliği, stratejik kararlar ile 

sağlamakta ve bu sayede yöneticiler hem stratejik kararlarda çeşitliliği sağlayabilmekte hem de 

bir karardan diğerine kolay ve hızlı bir şekilde geçebilmektedir (Nadkarni ve Narayanan, 

2007:245). 

 

2.1.4.  Finansal Esneklik 

 

Finansal esneklik nakit akımları ve yatırım fırsatlarında beklenmeyen değişimler 

karşısında zamanında ve değer maksimize edici şekilde davranabilme kabiliyetidir. Bir başka 

tanıma göre finansal esneklik işletmelerin uygun maliyetle yeniden finanse edilebilme ve 

finansman kaynaklarına ulaşabilme kabiliyetidir (Gamba ve Triantis, 2008:2; Daniel vd., 2010: 

1).  

 

2.2. Finansal Esneklik Kavramı ve Finansal Esnekliğin Kaynakları 

 

İşletme biliminde popülerliğini arttıran esneklik kavramının önemi finansman alanında 

1990’lı yıllarda anlaşılmaya başlanmıştır. Bu yıllarda küresel düzeyde yaşanan krizler 

işletmeleri değişimler ve belirsizlikler karşısında kırılgan hale getirirken, aynı zamanda yeni 

fırsatların doğmasına da neden olmuştur. Bu şartlarda işletmelerin değişimlere uyum 
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sağlayarak ayakta kalabilmesi ve ortaya çıkan fırsatları avantaja dönüştürebilmesi için finansal 

esneklik bir zorunluluk haline gelmiştir. Yöneticilerin finansal esnekliğe verdiği önemi 2000’li 

yılların başında üst düzey yöneticiler ile yapılan anket çalışmaları göstermiştir. Yapılan anket 

çalışmaları sonucunda yöneticilerin kararlarını etkileyen en önemli unsurun finansal esneklik 

olduğu tespit edilmiş ve bu çalışmalar finansal esneklik literatürü için önemli bir dönüm noktası 

olmuştur (Pinegar ve Wilbricht, 1989; Graham ve Harvey, 2001; Brounen vd., 2006; Bancel ve 

Mittoo, 2010). 

 

2.2.1. Finansal Esneklik Kavramı 

 

İşletme biliminde esneklik, işletmenin amaçlarını etkileyen beklenmeyen değişimlere 

uyum gösterme ve cevap verebilme kabiliyeti olarak tanımlanabilmektedir. Finansal esneklik, 

genel esneklik tanımından hareketle birçok araştırmacı ve kurum tarafından farklı 

tanımlanmaktadır. Aşağıda çeşitli araştırmacıların ve kurumların benzer tanımlamaları bir 

araya getirilmiş ve finansal esneklik kavramına ilişkin tanımlamalar yapılmıştır. 

Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (1984) (Financial Accounting 

Standards Board – FASB) finansal esnekliği, beklenmeyen fırsatlar ve şoklar karşısında, nakit 

akışlarının zaman ve miktarını değiştirebilme kabiliyeti olarak tanımlamaktadır. 

 Amerika Mali Müşavirler Enstitüsü (1993) (American Institute of Certified Public 

Accountants – AICPA) tanımına göre finansal esneklik, beklenen nakit kaynaklar ile tahmin 

edilen nakit ödemelerini azaltabilme kabiliyetidir.  

Kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings (2015)’e göre ise finansal esneklik, 

işletmelerin kredi kalitesinden ödün vermeden yükümlülüklerini karşılamasına ve değişimin/ 

değişkenliğin yarattığı baskının yönetilmesine izin veren bir unsurdur. 

Finansal esneklik, sermaye yapısını değişen ekonomik koşullara uyum sağlayabilme, 

beklenmeyen ihtiyaçlar ve değişimler karşısında finansal kaynaklarını kullanabilme, sermaye 

sağlamak amacı ile çeşitli kaynaklardan fon tedarik edebilme ve bu sayede değişen çevre 

koşullarına uyum sağlayabilme kabiliyetidir. Değişen koşullara uyum sağlama yeni fırsatlardan 

yararlanabilmek gibi atak bir faaliyeti kapsayabileceği gibi, beklenmeyen olumsuz koşullara 

hazırlıklı olmak gibi koruyucu bir faaliyeti de içerebilmektedir (Gulati ve Singh, 2013:9; Pandey, 

2009: 339-341; Nikolai vd., 2010:44; Baker ve Riddick, 2013:480). 

Finansal esneklik, işletmenin belirsizlikler karşısında korumacı ve/veya atak 

faaliyetlerde bulunabilmesi ve işletme değerini maksimize edebilmesi için finansal kaynakları 

harekete geçirebilme hızı ve kapasitesidir (Byoun, 2007:1-2).  

Finansal esneklik, beklenmeyen nakit şoklarına hazırlıklı olabilme, yatırım fırsatlarına 

etkin cevap verebilme, kullanılmayan borç kapasitesi ve mevcut fonları kullanarak yatırımların 
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finansmanı için yeterli fon kaynağına düşük maliyetle ulaşabilme, böylelikle sermayesini net 

bugünkü değeri pozitif projelere tahsis edebilme kabiliyetidir (Jianfu ve Pretorius, 2012:3; 

Graham ve Harvey, 2001:218, Bancel ve Mitto, 2010:2; Pratt, 2011:646; Damodaran, 2010:718). 

Bu kapsamda finansal esneklik sermaye yapısı kararları ile ilgili bir kavramdır (Byoun, 2007:1-

2).  

Esneklik, mikro ve makro düzeyde yaşanacak kriz şartlarında öngörülemeyen ihtiyaçları 

karşılayabilme ve faaliyetlerden sağlanan nakit akımları dışında özsermaye, borç veya varlık 

satışı ile nakit yaratabilme, genişleyici faaliyetler ve satın almalar için borç kapasitesini koruma 

ve faiz yükümlülüklerini minimize edebilme kabiliyetidir (Jianfu ve Pretorius, 2012:3; Graham 

ve Harvey, 2001:218, Bancel ve Mitto, 2010:2; Pratt, 2011:646; Damodaran, 2010:718).  

Finansal esnekliğe sahip işletmeler, yüksek oranda borçlanma imkânı olan, likidite 

düzeyi ve fon kaynaklarına ulaşma hızı nispeten yüksek işletmelerdir. Bu sayede nakit akımları 

ve yatırım fırsatlarında beklenmeyen değişimler karşısında zamanında ve değer maksimize 

edici şekilde davranarak belirsizlikler ile baş edebilmektedir. Bu kapsamda finansal esneklik 

risk yönetim stratejilerinden biri olarak değerlendirilebilmektedir (Van Horne ve Wachowichz, 

2005; Daniel vd., 2010:1). 

Finansal esneklik, düşük maliyetle fon kaynaklarına ulaşabilme ve yeniden finanse 

edebilme kabiliyetidir. İşletmeler sağladıkları finansal esneklik ile nakit akım şokları karşısında 

finansal sıkıntı maliyetlerini minimize edebilmekte ya da fon kaynaklarına daha hızlı ulaşarak 

kârlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilmektedir. Finansal esneklik işletmenin özelliklerine, 

sermaye yapısına, likiditesine ve dış finansman maliyetlerine bağlıdır (Gamba ve Triantis, 

2008:2263). 

Yöneticilerin gelecek belirsizlikleri ile baş edebilmesini sağlayan ve finansal kararlarda 

amaca yönelik (proactive) ve tepkisel (reactive) yaklaşımı zorunlu hale getiren finansal 

esneklik, finansal sıkıntı maliyetlerini azaltarak ve düşük maliyetle fon tedariki sağlayarak kârlı 

yatırım fırsatlarını değerlendirebilme olanağı tanımakta böylelikle işletme değerini pozitif 

yönde etkilemektedir (Graham ve Harvey, 2001:188; Gamba ve Triantis, 2008:2; Denis, 

2011:668). 

 

2.2.2. İçsel ve Dışsal Finansal Esneklik 

 

İşletme biliminde esneklik kavramına ilk kez değinen araştırmacılardan biri olan Ansoff 

(1965)’a göre işletmelerin çevresi iç ve dış çevre olarak ayrıldığından, işletmenin çevresindeki 

belirsizlikler ile baş edebilmesi için esneklikleri de iç ve dış esneklik olmak üzere ikiye 

ayrılmalıdır. Ansoff (1965)’a göre “tüm yumurtaları aynı sepete koymamak deyimi” dışsal 

esnekliği en iyi açıklayan deyimdir. Ürün-pazar-teknoloji uyumunu sağlayabilecek yeni 
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buluşlardan fayda elde edebilecek ve işletme çevresinde meydana gelen değişimlerin olumsuz 

etkisini minimize edecek derecede çeşitlendirilmiş olan işletmeler dışsal esnekliğe sahip 

işletmelerdir. İşletme tarihi kadar eski bir kavram olan içsel esneklik ise değişimin neden 

olduğu kötü koşulların oluşması durumunda işletmeyi değişen çevreye karşı korumaktadır.  

Dışsal esneklik, işletmenin dış çevresinde meydana gelecek olayları etkileyebilme, içsel 

esneklik ise işletme çevresinde meydana gelebilecek olan değişim olasılıklarına cevap verebilme 

kabiliyetidir. İçsel esneklikte yönetim değişimi likit varlıklar ile kontrol etmeye çalışmaktadır.  

Dışsal esneklikte ise işletme, müşteri sayısı, pazar segment sayısı, kullanılan teknoloji sayısı, 

teknoloji geliştirebilme, araştırma geliştirme faaliyetlerinde üstünlük ile çevreyi 

etkileyebilmektedir. Dışsal esneklik koruyucu (defansif) ve atak olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Koruyucu dışsal esneklik ile işletmeler, kötü koşulları bertaraf edebilmekte, atak 

dışsal esneklik ile yeniliklerden fayda sağlayabilmektedir. Bu kapsamda teknoloji geliştirebilme 

ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde üstünlük atak dışsal esneklik olarak 

değerlendirilebilinirken, işletmenin pazar segment sayısı, müşteri sayısı ve kullanılan teknoloji 

ise koruyucu dışsal esneklik kapsamında değerlendirilebilmektedir (Ansoff, 1988:42-44). İçsel 

ve dışsal esnekliğin öngörülemeyen olasılıklar ile ilişkisi Şekil 2.3’te gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Şekil 2.3. İçsel ve Dışsal Esnekliğin Unsurları 

                             Kaynak: Ansoff, 1988:44 

 

İçsel esneklik, işletmenin dış çevresinde meydana gelen değişim ve taleplere işletmenin 

adaptasyon kabiliyetidir. Dışsal esneklik ise işletmenin dış çevreyi etkileme ve böylelikle 

kırılganlığını azaltabilme kapasitesidir. İçsel esneklikte uyum düzeltici/tepkisel ve 

öngörülebilen önlemler ile gerçekleştirilmektedir. Dışsal esneklik ise olumsuz durumların 

etkisini minimize etmek gibi ihtiyatlı bir politikanın benimsenmesine (defensively) ve/veya bir 
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yeniliğin ortaya konması gibi atak bir politikanın uygulamaya konmasına ilişkin olabilmektedir 

(Volberda, 1998:93). İçsel ve dışsal esneklik Şekil 2.4’te gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4. İçsel ve Dışsal Esneklik 

                       Kaynak: Volberda, 1998:93 
 

Volberda (1998)’ya göre esnekliğin dört farklı boyutundan söz etmek mümkündür. 

Durağan esneklik, operasyonel esneklik, yapısal esneklik ve stratejik esneklik. Durağan 

esnekliğin dışındaki üç tip esneklik, içsel/dışsal esnekliğe göre sınıflandırılabilmektedir. İçsel 

operasyonel esneklik ürün hacmi varyasyonu oluşturma, stokların geliştirilmesi ve finansal 

kaynaklara ilişkin artık kapasite ile oluşturulabilirken, dışsal operasyonel esneklik ise geçici işçi 

çalıştırma, birden fazla tedarikçi ile çalışma gibi dış çevre ile yapılan anlaşmalar ile 

sağlanabilmektedir. İçsel yapısal esneklik yatay ve dikey iş genişletme, küçük üretim 

birimlerinin oluşturulması, çok fonksiyonlu takımlar oluşturmak, yönetimsel rolleri değiştirmek 

ve kontrol sistemlerinde değişim ile sağlanabilirken, dışsal yapısal esneklik ise ürün bileşenleri 

tedarikçiden kısa sürede tedarik etme (just in time),  tedarikçiler ile ortaklaşa çalışma ya da 

ortaklaşa dizayn etme ile gerçekleştirilebilmektedir. İçsel stratejik esneklik var olan stratejiyi 

uygulamadan kaldırmak, yeni teknolojilerin uygulanması ve ürünleri yenileme ile 

sağlanabilirken, dışsal stratejik esneklik ise yeni ürün pazar birleşimleri oluşturmak, rakiplerin 

kontrol etmek için pazar gücünü kullanmak, politik faaliyetlerle ilgilenmek ile 

sağlanabilmektedir. Volberda (1996)’nın içsel ve dışsal esneklik tanımlamalarında, içsel 

esneklik daha çok işletmelerin var olan politikaları ile ilgili iken, dışsal esneklik ise 3. taraflar ve 

paydaşlar ile ilgili kavramlardır. 

Finansal esneklik ile ilgili yapılan çalışmalarda içsel finansal esneklik ve dışsal finansal 

esneklik ayrımı ilk kez 2012 yılında Chua tarafından yapılmıştır. Chua (2012)’ya göre içsel 

finansal esneklik, nakit dengesi ve borç kapasitesi ile ilgili bir kavramdır. İşletmeler nakit 

varlıklar ve kullanılmayan borç kapasiteleri ile içsel finansal esnekliği sağlayabilmektedir. Dışsal 

finansal esneklik ise işletmenin sermaye piyasalarına ulaşabilmesi, menkul kıymetlerin likiditesi 
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ve maliyeti ile ilgili bir kavramdır. İşletmelerin dışsal finansal esneklikleri mevcut pay 

senetlerinin likiditesi ve sermaye piyasalarında karşı karşıya kaldığı maliyetler ile ilgilidir. 

Chua (2012)’nın içsel ve dışsal finansal esneklik tanımı ve esneklik literatürüne önemli 

katkılar sağlamış olan Volberda (1998) ve Ansoff (1988)’un içsel ve dışsal esneklik tanımları 

finansal esneklik tanımına uyarlandığında, işletme çevresinde meydana gelen değişimlere uyum 

sağlayabilecek finansal politikaları bugünden belirleyebilme ve bu politikalar sonucunda 

oluşacak fon kaynaklarını harekete geçirebilme kabiliyeti içsel finansal esneklik, işletmelerin 

sermaye piyasalarındaki finansal enstrümanları aracılığı ile istediği an düşük maliyetle fon 

kaynaklarına ulaşabilmesi ise dışsal finansal esneklik olarak tanımlanabilmektedir. İçsel ve 

dışsal finansal esnekliğin unsurları Şekil 2.5’te gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 2.5. İçsel ve Dışsal Finansal Esnekliğin Unsurları 

 

Şekil 2.5’te görüldüğü gibi içsel finansal esneklik daha çok işletmelerin finansal 

politikaları ile ilgili bir kavram iken, dışsal finansal esneklik ise sermaye piyasası araçları 

arasında yapılacak seçimler ile kaynak yaratabilme kapasitesi, sermaye piyasalarında işlem 

gören menkul kıymetlerinin likiditesi ve karşı karşıya kaldıkları maliyetler ile ilgili bir 

kavramdır. Dışsal finansal esnekliğin bileşenleri yöneticilerin tamamı ile kontrolü altında 

olmayan değişkenler ile ilgili iken, içsel finansal esnekliğin bileşenleri ise nakit dengesi ve 

kazançlardaki değişkenlik gibi yöneticilerin kontrolü altındaki ve takdirine bağlı değişkenler ile 

ilgilidir. 

 

2.2.3. Finansal Esnekliğin Kaynakları 

 

Finansal esnekliğin farklı tanımları olduğu gibi kaynaklarıda çeşitli araştırmacı ve 

kurumlar tarafından farklı yorumlanarak, kimi zaman benzer kimi zaman farklı sınıflandırmalar 

yapılmıştır. Aşağıda çeşitli araştırmacı ve kurumların sınıflandırmalarına yer verilmiştir. 

FASB (1980)’ye göre finansal esnekliğin kaynakları içsel kaynaklar ve dışsal kaynaklar 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. FASB (1980), içsel ve dışsal finansal esnekliği nakit akım 

tablosunun esas faaliyetler, yatırım ve finansman faaliyetleri sonucu yaratılan nakit akımları 

ayrımına göre yapmaktadır. Esas faaliyetler ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı, 

likit varlıklar ve maddi duran varlık satışı ile yaratılan nakit akımları finansal esnekliğin içsel 
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kaynakları iken potansiyel finansman kaynaklarından menkul kıymet ihracı finansal esnekliğin 

dışsal kaynaklarıdır. İçsel ve dışsal finansal esnekliğin kaynakları Şekil 2.6’da gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2.6. Finansal Esnekliğin İçsel ve Dışsal Kaynakları 
Kaynak: Financial Accounting Standards Board, (1980). Reporting Funds Flows, Liquidity, and Financial 

Flexibility. Discussion Memorandum. Stamford. 

 

AICPA (1993)’e göre finansal esnekliğin temel kaynakları, kullanılmayan borç kapasitesi, 

faaliyetlerden sağlanan nakit akımı, varlık satışı, alıkonulan kârlar ve menkul kıymet ihracıdır. 

Finansal esnekliğin önemini vurgulayanlardan biri olan Donalds (1969)’a göre ise 

finansal esnekliğin kaynakları aşağıdaki gibidir. 

1. Borç kapasitesi: 

Doğrudan borçlanma:  Tahvil ihracı ve bankalardan doğrudan borçlanma 

Dolayı borçlanma: Yükümlüklerin ertelenmesi ve vadenin uzatılması 

2. Likit varlıklar:  

Doğrudan: Menkul kıymet şatışı, faktöring alacaklarının satışı, makine ve ekipman satışı 

Dolaylı: Normal ticaret kanallarıyla satıldığı için envanterin değiştirilmemesi, duran 

varlıkların değiştirilmemesi 

3. Menkul kıymet ihracı 

4. Maliyetlerde azalma 

Heath (1978), Donalds (1969)’ın finansal esnekliğin kaynakları tanımından yola çıkarak 

finansal esnekliğin kaynaklarını şöyle sıralamıştır:  

 

1. Borçlanabilme kabiliyeti: İşletmelerin borçlanma kabiliyetleri, kredi verenler ile 

ilişkilerine, kredi taahhütlerine, mevcut borç düzeyine, kazançlarına, borç geri 

ödemeleri gibi faktörlere bağlıdır.  

2. Varlıkların likidite derecesi: İşletmelerin likit varlıklar ile nakit düzeyini 

arttırabilme kabiliyetleri, varlıkların karşılıklı bağımlılıklarına ve fiyat özelliklerine 

bağlıdır. İşletmeler kârlılığa katkısı ve varlıkların kullanımının birbiri ile 
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bağımlılığını göz önüne alarak varlıkların bir kısmını elden çıkarabilmekte ve nakit 

varlık düzeyini arttırabilmektedir.  

3. Kâr payı dağıtımında esneklik: Nakit varlıkların azaldığı dönemde nakit kâr payı 

dağıtımının azaltılması ile nakit varlık düzeyi ve finansal esneklik 

arttırılabilmektedir. 

4. Maliyet esnekliği: İşletmeler kötü koşulların oluştuğu dönemde maliyetleri 

azaltarak finansal esnekliklerini arttırabilmektedir.  

5. Menkul kıymet esnekliği: Menkul kıymet esnekliği finansal esnekliğin önemli 

kaynaklarından biridir. İşletmeler yeni menkul kıymet ihraç ederek nakit 

varlıklarını ve finansal esnekliklerini arttırabilmektedir. Ancak işletmelerin 

istedikleri zaman yeni menkul kıymet ihraç edebilme yetenekleri işletmeden 

işletmeye değişmektedir. Pay senedi işlem hacmi yüksek olan, uzun yıllardır 

sektörde faaliyet gösteren, düzenli kâr payı dağıtan işletmeler yeni pay senedi 

ihracı ile nakit varlık düzeyini arttırabilmektedir.  

De Angelo ve De Angelo (2007) ve Byoun (2007)’a göre finansal esnekliğin kaynakları 

kullanılmayan borç kapasitesi ve faaliyetlerden sağlanan nakit akımlarıdır. Ancak finansal 

esnekliğin kaynakları işletmenin yaşam döngüsündeki durumlarına göre farklılık 

göstermektedir. Yaşam döngüsünün olgunlaşma aşamasındaki işletmeler için kullanılmayan 

borç kapasitesi, faaliyetlerden sağlanan nakit akımları ve düzenli kâr payı dağıtımı finansal 

esnekliğin kaynakları iken, yaşam döngüsünün gelişme aşamasındaki işletmeler için 

kullanılmayan borç kapasitesi, faaliyetlerden sağlanan nakit akımları ve alıkonulan kârlar 

finansal esnekliğin temel kaynaklarıdır. 

Van Horne ve Wachowichz (2005)’e göre likidite ve borçlanma kabiliyeti finansal 

esnekliğin kaynaklarıdır. Borçlanma kabiliyeti işletmenin özelliklerinden, kredi limitlerinden, 

kredi vadesinden ya da daha önce ihraç edilmiş tahvillerden etkilenmektedir. Büyük ölçekli ve 

olgun işletmeler sermaye piyasalarına daha kolay ulaşabildiklerinden borçlanma kabiliyetleri ve 

finansal esneklikleri küçük ölçekli işletmelere göre daha yüksektir.  

Jianfu ve Pretorius (2012)’e göre finansal esneklik yatırımlar için yeterli fon kaynağına 

düşük maliyetle ulaşabilme kabiliyetidir. Bu esneklik dağıtılan kâr paylarını azaltabilme 

kabiliyetinden, zarara neden olmayan varlık satışından ya da sermaye piyasalarından borç ve öz 

sermaye yolu ile fon tedarikinden kaynaklanmaktadır. 

Ramandi, Bahramfar ve Kordestani (2014)’e göre kullanılmayan borç kapasitesi, 

faaliyetlerden sağlanan nakit akımı, kısa vadeli tahvil ihracı ile yeni sermaye edinimi, varlık 

satışı ile sağlanan nakit akımı, öz sermaye kârlılığında artış, alıkonulan kârlar ya da kâr payı 

dağıtımında azalma finansal esnekliğin en önemli unsurlarıdır. Daniel vd. (2010), De Angelo vd. 

(2011), Marchica ve Mura (2010), Hes ve Immenkotter (2014), Minton ve Wruck (2001) ve 
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Denis ve McKeon (2012) çalışmalarında işletmelerin kullanılmayan borç kapasitelerini finansal 

esnekliğin en önemli kaynağı olarak nitelendirmişlerdir. Bancel ve Mitto (2010) ve Ang ve 

Smedema (2011) ve Arslan vd. (2014)’a göre ise kullanılmayan borç kapasitesi ve nakit varlık 

düzeyinde artış finansal esnekliğin temel kaynaklarıdır. Rapp vd. (2012), Rapp vd. (2014) ve 

King’wara (2015)’ya göre ise kullanılmayan borç kapasitesi ve nakit varlık düzeyinin yanı sıra 

nakit varlık düzeyinde artış yaratan alıkonulan kârlarda finansal esnekliğin temel kaynakları 

arasında yer almaktadır. 

Finansal esnekliğin ana kaynaklarını yukarıda bahsi geçen çalışmalar esas alınarak üç 

ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar: 

1. Nakit ve nakit benzeri menkul kıymetler 

2. Borç kapasitesi- sermaye yapısı kararları 

3. Kâr payı politikaları (alıkonulan ya da düzenli dağıtılan kâr payları) 

 

Finansal Esnekliğin Kaynağı Olarak Nakit ve Nakit Benzeri Menkul Kıymetler 

 

Nakit ve nakit benzeri varlıklar, işletme bilançosu içerisinde likiditesi en yüksek 

varlıklar olarak yer almaktadır.  İşletmelerin elinde bulunan kâğıt ve madeni paralar, yabancı 

ülke paraları, banka hesaplarındaki vadesiz mevduatlar ve tahsil edilecek çekler nakit olarak 

kabul edilmektedir. Kısa sürede ve değerinde kayba uğramadan nakde dönüşebilen hazine 

bonoları, devlet tahvilleri gibi varlıklar da nakit olarak kabul edilmektedir (Yılgör, 2012:163). 

Likiditenin en etkili bileşenlerinden biri olan nakit ve menkul değerler, işletmeler için 

büyük önem taşır. Nakit genellikle kullanılmaya hazır kaynak olarak ifade edilmektedir. 

Pazarlanabilir menkul kıymetler ise; işletmelerin elinde bulundurduğu fazla nakdin geçici 

olarak değerlendirilmesinde kullanılan hazine bonoları, devlet tahvilleri, banka bonoları, özel 

sektör tahvilleri, finansman bonoları, pay senetleri ve yatırım fonları gibi kısa sürede nakde 

dönüşen varlıklardır (Okka, 2009:221). 

FASB’nin 1980 yılında yayınladığı “Nakit Akışları, Likidite ve Finansal Esneklik” 

raporunda nakit ve likit varlıkları finansal esnekliğin en önemli içsel kaynağı olarak 

tanımlamıştır. 1984 yılındaki raporunda ise finansal esnekliği beklenmeyen ihtiyaç ve fırsatlar 

karşısında işletmelerin nakit akış miktarını ve zamanlamasını değiştirebilme kabiliyeti olarak 

tanımlamış ve nakit yönetiminin finansal esnekliğin sağlanmasındaki önemini vurgulamıştır. 

Nakit varlıklar finansal esnekliği doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Nakit 

varlıkların işletmelerin beklenmeyen nakit akım şokları karşısında faaliyetlerini kesintisiz 

sürdürebilmesini, yatırım fırsatlarından yararlanabilmesine ya da değişen çevre koşullarına 

adapte olabilmesini sağlaması finansal esnekliğe doğrudan etkisi olarak nitelendirilebilir. 

Bankalar nakit mevcudu olan işletmelere öncelik sağlamakta ya da açtıkları krediler karşılığında 
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mevduat talep edebilmektedir. İşletmelerin belirli miktarlarda nakit tutması mevcut nakit 

düzeyini ihtiyaçları karşılamak için kullanmasının yanı sıra borçlanabilirliğini de 

etkilemektedir. Finansal kısıtlara sahip işletmeler nakit dengelerini borç ödemelerinde 

kullanabilmektedir. Böylelikle kullanılmayan borç kapasitesi gelecekte oluşacak yatırımları 

güvence altına alabilmektedir (Akgüç, 1998:233; Acharya vd., 2007:515;  Almeida vd., 2014: 

143; Mokhtara vd., 2013:2). İşletmelerin nakit varlık mevcudunun borçlanabilirliğini etkilemesi 

ise nakdin finansal esnekliğe dolaylı etkisi olarak nitelendirilebilmektedir. 

Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları ve likit varlıklar beklenmeyen nakit akım şokları 

ve yatırım fırsatlarına cevap verebilme kabiliyetini etkileyen en önemli varlıklardır. Nakit ve 

nakit benzeri menkul kıymetler değişen çevre koşullarına cevap verebilmeyi ve gelecekte 

oluşacak yüksek getirili beklenmeyen yatırım fırsatlarından yararlanmayı sağlayabilmektedir 

(Damadoran, 2001:916). Finansal kısıtların varlığında, nakit varlıklar beklenmeyen ihtiyaçların 

karşılanmasını ya da beklenmeyen yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini garanti etmektedir 

(Acharya vd., 2007:515). 

Hohenstatt ve Steininger (2011)’e göre yatırımların finansman şekli ekonominin içinde 

bulunduğu durum ve işletmenin özelliklerine bağlı olan finansal esnekliğin bileşenlerinden 

etkilenmektedir. Finansal esnekliğin en önemli bileşenlerinden biri ise nakit ve nakit benzeri 

varlıklardır. İşletmenin yatırım fırsatları ile karşılaştığında içinde bulunduğu para sıkıntısının 

marjinal maliyeti, finansal esnekliğin bileşenlerinin azalan bir fonksiyonudur. Finansal 

esnekliğin en önemli kaynaklarından biri olan nakit varlıklar arttıkça finansal esneklik artmakta 

ve para sıkıntısının marjinal maliyeti ise azalmaktadır. Buna karşın finansal esnekliğin maliyeti 

ile nakit varlık düzeyi arasında ise doğrusal bir ilişki vardır. Nakit ve nakit benzeri varlıklar 

arttıkça finansal esnekliğin neden olduğu maliyetler (temsil ve fırsat maliyetleri) artmaktadır. 

İşletmeler için finansal esnekliğin optimum noktası, nakit ve nakit benzeri varlıkların doğrusal 

bir fonksiyonu olan finansal esneklik maliyet doğrusu ile para sıkıntısının marjinal maliyetine 

ilişkin doğrunun kesiştiği noktadır. Nakit varlıklar ile optimum finansal esneklik arasındaki 

ilişki Şekil 2.7’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2.7. Nakit Varlıklar ile Optimum Finansal Esneklik Arasındaki İlişki 

Kaynak: Hohenstatt  ve Steininger, 2011:9 

 

Şekil 2.7’den görüldüğü gibi işletmelere optimum finansal esnekliği sağlayan nakit varlık 

düzeyi, finansal esnek olmanın maliyeti ile para sıkıntısının marjinal maliyet doğrusunun 

kesiştiği E1 noktasıdır. Yatırım projelerinin finansal kısıtlar nedeni ile değerlendirilememe 

olasılığı ve projelerin firma değerine olumlu katkı sağlama olasılığı arttıkça darda kalmanın 

marjinal maliyet doğrusu (finansal sıkıntı ve düşük yatırım maliyeti doğrusu) yukarı 

kaymaktadır. Finansal esneklik doğrusunun eğimi kârlılık, kredi derecelendirme notu, işletme 

ölçeği ve nakit akım değişkenliğinden etkilenmektedir. Doğrunun eğimi kârlılık oranı ve kredi 

derecelendirme notu yüksek, nakit akım değişkenliği düşük olan büyük ölçekli işletmelerde 

daha düşüktür (C1’den, C2’ye). Yatırım projelerinin finansal kısıtlar nedeni ile 

değerlendirilememe olasılığı ve projelerin firma değerini olumlu katkı sağlama olasılığı arttıkça 

darda kalmanın marjinal maliyeti de artmakta ve finansal esnekliğin yeni optimum noktası E2 

noktası olmaktadır (Hohenstatt ve Steininger, 2011:9). 

 

Finansal Esnekliğin Kaynağı Olarak Borç Kapasitesi 

 

Nakit varlıklar finansal esnekliğin akla gelen ilk kaynağı olsa da, nakdin sağladığı 

likiditenin kısa vadeli olması, yarattığı temsil maliyetleri ve büyük yatırım fırsatlarının 

değerlendirilmesinde yetersiz kalabilmesi gibi nedenler borç kapasitesi ve sermaye yapısı 

kararlarını finansal esnekliğin diğer kaynakları haline getirmiştir (Hes ve Immennkötter, 

2012:5). 

Kullanılmayan borç kapasitesi işletmelerin en yüksek borçlanabilirlik düzeyinden daha 

düşük seviyede borçlanmasıdır. Düşük borç oranının yarattığı kullanılmayan borç kapasitesinin 
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finansman gücü sağlaması da finansal esneklik olarak tanımlanabilir (Van Horne ve Machowicz, 

2005:430). 

Kullanılmayan borç kapasitesi yatırımlar ve işletme değerine katkısı göz önünde 

bulundurarak birçok teorik ve ampirik çalışmada finansal esnekliğin kaynağı olarak 

tanımlanmıştır (Graham ve Harvey, 2001; Minton ve Wruck, 2001; De Angelo ve De Angelo, 

2007; Marchia ve Mura, 2010; Denis ve Mckenon, 2012; Daniel, Denis ve Naveen, 2010; 

DeAngelo, DeAngelo ve Whited, 2011; Hes ve Immenkotter, 2012). Kullanılmayan borç 

kapasitesindeki değişimler finansal esnekliği etkileyerek fon kaynaklarına ulaşma kabiliyetini 

etkilemektedir. Artan borç kapasitesi beklenmeyen yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine 

olanak sağlamakta ya da kısa vadeli borçlanmanın neden olduğu likidite riskinden koruyarak 

işletme değerini arttırmaktadır. Borç kapasitesindeki azalma ile ortaya çıkan finansal esnekliğin 

azalması ise net bugünkü değeri pozitif yatırım fırsatlarının değerlendirilememesine veya kriz 

dönemlerinde faaliyetlerin kesintiye uğramasına neden olabilmektedir (Childsa vd., 2005:669). 

Kullanılmayan borç kapasitesi finansal esnekliği arttırarak işletme değerine olumlu 

katkılar sağlasa da fırsat maliyetleri ve vazgeçilen vergi tasarrufu etkisi işletmeler için maliyet 

unsuru olabilmektedir. Şekil 2.8 borç kapasitesi ile optimum finansal esneklik arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Şekil 2.8. Borç Kapasitesi ile Optimum Finansal Esneklik Arasındaki İlişki 

Kaynak: Hohenstatt  ve Steininger, 2011:9 

 

Borçlanma politikaları açısından finansal esnek olmanın en önemli maliyeti vazgeçilen 

vergi tasarrufu etkisidir. İşletmeler kullanılmayan borç kapasitesi ile finansal esnekliği 

sağlamakta ancak borçlanmanın işletmelere sağladığı en önemli faydalardan biri olan vergi 

tasarrufundan vazgeçmektedir. 1/borç oranında artış borçlanma gücünün kullanılmaması, 

kullanılmayan borç kapasitesinin artması anlamına gelmekte ve finansal esnek olmanın neden 
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olduğu maliyetler artmaktadır. İşletmenin yatırım fırsatları ile karşılaştığında içinde bulunduğu 

para sıkıntısının marjinal maliyeti ise finansal esnekliğin bileşenlerinin azalan bir 

fonksiyonudur.  İşletmelerin 1/borç oranındaki artış kullanılmayan borç kapasitesinde artış 

anlamına geldiğinden yatırım fırsatları ile karşılaşıldığında para sıkıntısının marjinal maliyeti 

azalmaktadır. Yatırım projelerinin finansal kısıtlar nedeni ile değerlendirilememe olasılığı ve 

projelerin firma değerini olumlu katkı sağlama olasılığı arttıkça para sıkıntısının marjinal 

maliyeti de artmakta ve finansal esnekliğin yeni optimum noktası E2 noktası olmaktadır 

(Hohenstatt ve Steininger, 2011:9). 

 

Finansal Esnekliğin Kaynağı Olarak Kâr Payı Politikaları 

 

Kâr payı en genel tanımı ile işletmenin elde ettiği dönem karının belirli bir kısmının 

nakit ya da pay senedi olarak ödenmesi anlamına gelmektedir. Kâr payı politikaları ise elde 

edilen karın ne kadarının işletme ortaklarına dağıtılacağı ve ne kadarının işletme bünyesinde 

tutulacağı gibi kararları içermektedir (Ross vd., 2013:550).  

Kâr payı dağıtım kararları işletmelerin fon kaynaklarına ulaşma kabiliyetini doğrudan ve 

dolaylı olarak etkileyebilmektedir (De Angelo ve De Angelo, 2007; Byoun, 2007). Finansal 

hiyerarşi teorisine göre işletmelerin finansman tercihinde ilk sırada yer alması gereken 

alıkonulan kârlar finansal boşluğun (nakit ve nakit benzeri menkul kıymetler ile kullanılmayan 

borç kapasitesi) en önemli unsurlarından biridir. Dışsal sermaye*  maliyeti yüksek olan 

işletmeler elde ettikleri kârları dağıtmayarak dış finansman maliyetlerinin oluşmasını 

önleyebilmektedir (Myers, 1984). Elde edilen kârın bir bölümünün ortaklara kâr payı olarak 

dağıtılmayarak alıkonulması içsel fon kaynaklarının önemli bir kısmını oluşturmakta ve 

alıkonulan kârların nakit varlık düzeyinde artış yaratması kâr payı dağıtım kararlarının finansal 

esnekliğe doğrudan etkisi olarak nitelendirilebilmektedir. 

Düzenli ve istikrarlı dağıtılan kâr payları yöneticilerin gelecekte dağıtılacak kâr 

paylarına olan sadakatini ortaya koymaktadır. Dağıtılan kâr payı yatırımcılarda güven duygusu 

yaratmakta ve işletmeler yeni menkul kıymet ihracı sırasında daha az düşük değerleme 

problemi yaşamaktadır. Kâr payı dağıtımı ile yatırımcılarda oluşturulan itibar, sermaye 

piyasalarından uygun koşullarda fon tedarik edebilmeyi kolaylaştırmakta, fon kaynaklarının 

çeşitliliğini ve esnekliğini arttırmaktadır (De Angelo ve De Angelo, 2007:9). Düzenli kâr payı 

dağıtımının yarattığı bu itibar ise kâr payı dağıtım kararlarının finansal esnekliğe dolaylı etkisi 

olarak nitelendirilebilmektedir. 

 

                                                           

* İçsel finansman kaynakları dışındaki finansman kaynakları: Yabancı kaynaklar + yeni pay senedi ihracı 
ile sağlanan fonlar 
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2.3. Finansal Esneklik ve Finansal Kararlar 

 

Etkin olmayan piyasalarda finansal kararların hangi koşullar altında belirlendiği ve bu 

koşulları etkileyen faktörlerin neler olduğu uzun yıllardan beri tartışılan bir konudur. Bugüne 

kadar konu ile ilgili farklı yaklaşımlar geliştirilerek vergiler, temsil maliyetleri, fırsat maliyetleri, 

finansal sıkıntı maliyetleri, asimetrik bilgi problemi gibi piyasa aksaklıklarının finansal 

kararlara etkisi birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Ancak yöneticilerin karar alma 

sürecini etkileyen faktörlerin ve bu faktörlere yönelik tutumlarının araştırıldığı çalışmalar, bu 

piyasa aksaklıklarının dışında başka bir unsurun, finansal esnekliğin önemli olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu çalışmalarda finansal esnekliğin önemli faktörlerden biri olarak tespit edilmesi 

ile finansal esneklik kavramı ve finansal esnekliğin finansal kararlara etkisi önemli bir araştırma 

konusu haline getirmiştir (Pinegar ve Wilbricht, 1989; Graham ve Harvey, 2001; Brounen vd., 

2006; Bancel ve Mittoo, 2004). Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, finansal esnekliğin nakit ve 

nakit benzeri varlıklar yönetimi, sermaye yapısı kararları, kâr payı dağıtım kararları ve yatırım 

kararları gibi temel finansal kararlardan etkilendiği ve bu kararları da önemli ölçüde etkilediği 

tespit edilmiştir (De Angelo ve De Angelo, 2007; Byoun, 2007; Rapp vd., 2012; Clark, 2010; 

Arslan-Ayaydin vd., 2014; King’wara, 2015). 

Çalışmanın bu bölümünde nakit ve nakit benzeri varlıklar yönetimi, sermaye yapısı 

teorileri ve kâr payı dağıtım kararlarına ilişkin teorilerinden kısaca bahsedildikten sonra her 

bölümün altında ilgili finansal kararlar ve finansal esneklik arasındaki ilişkiye yer verilmiştir. 

 

2.3.1. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Yönetimi 

 

İşletme finansmanında nakit, tahmin edilen fiyattan hızlı bir biçimde satılarak 

bankadaki mevduat hesabına ilave edilebilen menkul kıymetler, yüksek likiditeye sahip ve 

güvenilir para birimleri anlamında kullanılmaktadır. Bu nedenle nakit ve nakit benzeri varlıklar 

bilançoda genellikle kısa vadeli menkul kıymetleri içeren ve aynı zamanda nakit eş değeri olarak 

raporlanan varlıklardır (Brigham ve Houston, 2012:529). 

Nakit ve nakit benzeri varlıklar, işletme faaliyetlerini sürdürebilmesinde hayati önem 

taşımaktadır. Yetersiz nakit düzeyi işletme faaliyetlerinin kesintiye uğramasına sebep 

olabilmektedir. Ancak nakit varlıklar optimal düzeyden daha fazla bulundurulmaları halinde 

potansiyel kazançları azaltarak işletme açısından bir maliyet unsuru haline gelebilmektedir. Bu 

nedenle nakit ve nakit benzeri menkul kıymetlere yapılacak yatırım tutarının yetersizliği veya 

fazlalığı işletmelerde başarısızlığa neden olabilmektedir (Yılgör, 2012:165).  

Nakit ve nakit benzeri varlıklar yönetimi, yetersizliği ve fazlalığı maliyet oluşturan 

nakdin optimal düzeyinin belirlenmesi, nakit girişlerinin hızlandırılması ve nakit çıkışlarının 
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yavaşlatılması ile ilgili kararları ve faaliyetleri içeren bir süreçtir. Nakit yönetimi, işletmelerin 

ödemelerinde sıkıntıya girmeden ve faaliyetlerinde etkinliği azaltmadan, piyasa değerlerini 

arttırmaları için gerekli olan nakit seviyesinin belirlenmesi ve bu seviyenin istikrarlı bir şekilde 

yönetimi olarak tanımlanabilmektedir (Ercan ve Ban, 2005:288). 

 

2.3.1.2. Nakit Yönetiminin Amaçları 

 

İşletmelerin sıfıra yakın nakit varlık düzeyi ile faaliyetlerini kesintisiz olarak 

sürdürebilmesi için planlanan dönemde nakit giriş ve çıkışlarının doğru tahmin edilmeli ve 

nakit giriş ve çıkışları arasında mükemmel bir uyum olmalıdır. Ancak planlanan dönemde 

beklenmeyen yatırım fırsatları ve beklenmeyen nakit ihtiyaçları kesin olarak tahmin 

edilemeyeceği için işletmeler bu gibi beklenmeyen ihtiyaçları karşılamak için nakit 

bulundurmak ve nakit yönetimine ilişkin çeşitli kararlar almak zorundadır (Denis, 2011:667). 

Etkin piyasalarda işletmeler beklenen ve beklenmeyen nakit ihtiyaçlarını hızlı ve 

maliyetsiz bir şekilde karşılayabileceklerdir. Bu nedenle nakit varlıklara yatırımın faydası veya 

nakit yetersizliğinin bir maliyeti olmayacaktır. Ancak uygulamada işletmenin mali yapısı, 

bulunduğu sektör, gelecekle ilgili beklentiler ve ülke ekonomisi fonlama maliyetini etkilemekte 

ve işletmeler ihtiyaç duydukları anda fon kaynaklarına ulaşamamaktadır. Nakit varlıklara 

gereğinden fazla yatırım yapılması ise işletmelerin faiz gelirinden mahrum kalmasına ve fırsat 

maliyetine neden olmaktadır. Bu noktada nakit yönetiminin amacı, nakit giriş ve çıkışlarını 

dikkate alarak optimum nakit tutarını belirlemek ve atıl nakdin minimum düzeyde kalmasını 

sağlamaktır. Nakit yönetiminin başlıca amaçları aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Akgüç, 

1998:232). 

1. İşletmelerin planlama dönemi içinde her zaman diliminde oluşabilecek nakit açığı ve 

fazlasını tahmin etmek 

2.  Nakit giriş ve çıkışlarının ışığı altında sağlanabilecek ilave likiditenin maliyetini ve nakit 

yetersizliğinin yaratacağı sorunları dikkate alarak, bulundurulması gereken optimum 

nakit tutarını belirlemek 

3. Nakit girişlerini hızlandırıcı ve nakit çıkışlarını yavaşlatıcı önlemleri almak 

4. Likit mevcudunun kasa-banka ile menkul kıymetler arasındaki dağılımına karar vermek 

Nakde dönüşüm süresi nakdin hammadde alımı ile stoklara, stokların satışı ile alacağa 

ve alacakların tekrar nakde dönüşüm sürecidir. Nakit yönetiminin amacı nakit girişlerinin 

hızlandırılması ve nakit çıkışlarının yavaşlatılması ise nakit yönetimi doğrudan nakde dönüşüm 

süresi ile ilgilidir. Bu nedenle nakit yönetiminin ana amaçlarından biri nakde dönüşüm süresini 

kısaltmak ve elde edilen nakdin optimal seviyesini belirlemek olduğunu söylemek mümkündür. 
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2.3.1.3. İşletmelerin Nakit Tutma Nedenleri 

 

İşletmelerin nakit talepleri, bilimsel olarak ilk defa ekonomist J. M. Keynes tarafından ele 

alınmıştır. Keynes (1936) “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi (The General Theory of 

Employment, Interest and Money)” adlı çalışmasında likidite tercihi konusunda 

bireyler/işletmeler ellerinde niçin para tuttuklarını sormaktadır. Keynes bireylerin/işletmelerin 

kararlarını nelerin etkilediği konusunda kendinden önce gelmiş olanlardan çok daha keskin bir 

şekilde ayrılmaktadır. Keynes (1936) para talebinin arkasında yatan 3 önemli güdünün 

bulunduğunu ifade etmektedir. Bu güdüler, işlem, ihtiyat ve spekülasyon güdüsüdür. Keynes, 

1937 yılında yaptığı çalışmada işlem, ihtiyat ve spekülatif amaçlı para talebi güdüsüne, 

dördüncü motif olarak, finansman güdüsünü eklemiştir (Ardor ve Varlık, 2012:196). 

 

2.3.1.3.1. İşlem Güdüsü 

 

İşletmeler günlük olağan faaliyetlerinin gerektirdiği ihtiyaçları karşılayabilmesi, 

beklenen ödemeleri zamanında yapabilmesi için nakit tutmaktadır. Bu amaçla tutulan nakit, 

işlem amacı ile bulundurulan nakit miktarıdır. İşletmelerin işlem nedeni ile nakit talepleri mal 

ve hizmet ödemeleri gibi olağan faaliyetler için yapılan düzenli ödemelerden kaynaklanmakta 

ve düzeyi gelir seviyesinden etkilenmektedir. Geliri artan işletmelerin günlük işlemleri ve buna 

bağlı olarak ihtiyaç duydukları nakit artacağından işlem güdüsü ile bulundurulacak nakit talebi 

gelirin artan bir fonksiyonudur. Ayrıca ödeme alışkanlıkları, bankacılık sisteminin gelişim 

düzeyine ve faiz oranlarına bağlıdır. İşletmelerin elde ettikleri gelir arttıkça bu ikincil unsurların 

nakit talebine etkisi artacaktır (Yıldırım vd., 2014:638). 

 

2.3.1.3.2. İhtiyat Güdüsü 

 

Mevsimlik ve dönemsel dalgalanmalara olağanüstü olaylara karşı hazırlıklı olmak ve 

beklenmeyen nakit ödemelerini yerine getirebilmek amacı ile tutulan nakittir (Akgüç, 

1998:234). İhtiyat amacı ile nakit talebi gelecekteki belirsizliklerin bir fonksiyonudur. 

İşletmelerin nakit giriş ve çıkışları ne ölçüde belirsiz ise ihtiyat güdüsü ile bulundurulacak nakit 

miktarı o ölçüde çok olmaktadır. İhtiyat güdüsü ile tutulan nakit işletmelerin beklenmeyen nakit 

akım şokları karşısında dayanıklılığını arttırmakta ve faaliyetlerini kesintisiz sürdürmelerine 

olanak vermektedir (Almeida, 2014:143; Okka, 2009:221).  
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2.3.1.3.3. Spekülasyon Güdüsü 

 

İşletmelerin beklenmedik kârlı yatırım fırsatlarından faydalanabilmek, uygun şartlarda 

mal ve hizmet alımı yapabilmek, menkul kıymetlerin fiyat artışlarından kazanç sağlamak amacı 

ile bulundukları nakittir. İşletmelerin başka bir yatırıma yönlendirme seçeneği bulamadıkları 

nakit düzeyinin yüksek olması ve menkul kıymetlerin yüksek getiri potansiyeline sahip olması 

durumunda spekülasyon amacı ile nakit talebi artmaktadır (Yılgör, 2012:168). 

 

2.3.1.3.4. Finans Güdüsü 

 

Keynes (1937), finans güdüsüyle para talebini dördüncü bir motif olarak açıklamış ve 

işlem amaçlı para talebinin bir alt kategorisi olarak öne sürmüştür. İşlem ve ihtiyat güdüsü ile 

para talebinin sadece cari gelirdeki değişmelere bağlı olduğunu söylemek, toplam para talebini, 

toplulaştırılmış cari gelirin bir fonksiyonu olarak ifade etmek anlamına gelmektedir. Bu noktada 

hatasının, planlanan harcamaları gözardı etmek olduğunu söyleyen Keynes, finans motifi ile 

para talebini likidite tercihi kuramına eklemiştir (Ardor ve Varlık, 2010: 197). Planlanan yatırım 

kararları ile yatırımların gerçekleştirilmesi arasındaki süre, yatırımcıları finans motifi ile para 

talep etmeye yönelttiğini belirtmektedir (Ardor ve Varlık, 2010: 197). Keynes (1937)’e göre 

yatırımlar tasarrufları belirlemektedir. Ancak çarpan sürecindeki gecikme nedeniyle, yatırımlar 

belirli bir süre geçtikten sonra tasarruflara dönüşmektedir. Tasarruflar ortaya çıkmadan önce, 

devam etmekte olan yatırım faaliyetleri geçici bir para talebini ortaya çıkarmaktadır. Diğer bir 

deyişle yatırım kararı ile yatırımların gerçekleştirilmesi (nakit girişi sağlaması) arasındaki süre 

işletmeleri finans motifi ile para talebine yöneltmektedir. Keynes, bu talebi finans motifiyle para 

talebi olarak nitelendirerek işlem amaçlı para talebinin bir alt kategorisi olarak açıklamıştır. 

İşletmeler planlanan yatırım artışlarını finanse etmek için gereksinim duydukları fonları tahvil 

veya bankalar aracılığı ile karşılayabilecektir. Bu nedenle Keynes (1937)’in devir yapan fonlar 

(revolving funds) olarak tanımladığı finans (kredi olarak finans), ex-ante bir tasarrufun varlığı 

gerekmeden yatırım harcamalarının yapılmasını sağlamaktadır (Togay, 1998:134; Ardor ve 

Varlık, 2010:197). 

 

2.3.1.4. Nakit Tutmanın Fayda ve Maliyetleri 

 

Nakit, işletme faaliyetlerinin sürdürülmesinde en önemli unsurlardan biridir. Nakit 

mevcudu işletme faaliyetlerinin devamını sağlamaktadır. Ancak minimum ihtiyaçların dışında 

tutulan nakit de elde edilebilecek potansiyel kazançları azaltıp işletme açısından bir maliyet 

unsuru haline gelebilmekte ve işletme değerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle 
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işletmeler nakit yönetimi sistemlerini kullanarak nakit ve nakit benzeri menkul kıymetleri 

minimum maliyetli ve etkin şekilde yönetmeye çalışmaktadır. Nakit bulundurmanın işletmeye 

sağladığı faydalar aşağıda gibidir (Weston ve Brigham, 1996:359; Damodaran, 2010:445; Okka, 

2009:220). 

1. Günlük işlemlerin ortaya çıkardığı ödemeleri eksiksiz yerine getirebilmek 

2. Beklenen ödemeleri zamanında ve tam yapabilmek 

3. Beklenmedik olaylar karşısında hazırlıklı olmak 

4. Kriz dönemlerinde mali açıdan sıkıntıya düşmemek 

5. Yeterli nakit ve nakit benzeri varlıklara ile hammadde alımında nakit indiriminden 

alışlarda nakit iskontosundan faydalanmak 

6. Bankalar ile iyi ilişkiler kurmak, bankalar ve finans kurumlarından kolaylıkla fon 

sağlayabilmek 

7. Gelecekte ortaya çıkabilecek kârlı iş olanaklarını ve yatırım fırsatlarını kolaylıkla 

değerlendirebilmek. 

Nakit bulundurmanın sağladığı bu faydalara karşılık nakit bulundurmanın en önemli 

maliyetleri ise alternatif maliyet ve temsil maliyetleridir. Tutulan nakit diğer yatırım alanlarında 

kullanılamamaktadır. Bu nedenle nakit diğer yatırım alanlarından sağlanacak gelirden yoksun 

kalınmasına neden olmaktadır. Nakit bulundurmanın bir diğer maliyeti ise temsil maliyetidir. 

Jensen (1986) tarafından geliştirilen serbest nakit akımları teorisine göre nakit akımlarında 

artış yöneticilerin kişisel harcama yapma olasılıklarını arttırmaktadır. Bu nedenle hissedarlar 

serbest nakit akımlarının kâr payı olarak ödenmesini veya borçlanarak yöneticilerin fazla 

nakdin neden olduğu rahatlıktan kurtulmalarını istemektedir. Yöneticiler ise nakdi 

imtiyazlarının devamı olarak görmekte ve kâr payı ödemesinden yana olmamaktadır 

(Turaboğlu, 2004:113). 

Yöneticilerin imtiyazlarının devamı olarak gördüğü serbest nakit akım tutarını 

azaltmamak amacı ile net bugünkü değeri pozitif olan projeleri kabul etmeyerek kârlı yatırım 

fırsatlarından yararlanılamamasına neden olmaktadır. Yöneticiler ile hissedarlar arasındaki 

serbest nakit akımlarına bağlı bu çıkar çatışması ve nakdin savurganlık aracı olarak kullanılması 

ve bu nedenle işletmelerin kârlı yatırım fırsatlarından yararlanılamaması nakdi maliyetli bir 

kaynak haline getirmektedir (Turaboğlu, 2004:113). 

2.3.1.5. Nakit Yönetimi ve Finansal Esneklik 

 

Nakit yönetiminin önemi dünyada, 1970'li yıllarda kısa vadeli faiz oranlarının 

yükselmesi ve 1980 yılında ilk kez Jensen’in ortaya koyduğu temsil maliyetleri ile anlaşılmaya 

başlanmıştır. Maliyetlerine karşın son yirmi yılda Standart & Poor’s (S&P) 500’de yer alan 
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işletmelerin nakit düzeyindeki artışın iki katına ulaşması, nakdin sağladığı faydaların, yarattığı 

maliyetlere göre daha fazla olduğunu göstermektedir (Clark, 2010:10). İşletmelerin nakit varlık 

düzeyinde yaşanan artış ve yöneticilerin finansal esneklik ile ilgili tutumları nakit politikaları ile 

finansal esneklik arasındaki ilişkinin incelenmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Aşağıda Şekil 

2.9’da S&P 500’de yer alan işletmelerin 1995-2015 yıldaki nakit ve nakit benzeri menkul 

kıymetler mevcudiyetini göstermektedir. 

 
 

Şekil 2.9. S&P 500’de Yer Alan İşletmelerin Nakit ve Nakit Benzeri Menkul Kıymetleri 

Kaynak: http://www.factset.com/websitefiles/PDFs/cashinvestment/cashinvestment.  

Erişim Tarihi: 05.11.2016 

 

Literatürde yapılan çalışmalar ve raporlar finansal esnekliğin nakit yönetimindeki yeri 

ve önemini ortaya koymaktadır (Ang ve Smedema, 2011; Brown ve Petersen, 2011). FASB 

(1980)’e göre finansal esnekliğin en önemli içsel kaynağı nakit ve likit varlıklardır. FASB’nin 

1980 yılında yayınladığı raporunda finansal esnekliği, beklenmeyen yatırım fırsatları veya 

faaliyet koşullarında meydana gelen değişimlere adapte olabilme kabiliyeti olarak 

tanımlamıştır. 1984 yılında yayınladığı ikinci raporda ise finansal esnekliği beklenmeyen ihtiyaç 

ve fırsatlar karşısında nakit akış miktarını ve zamanlamasını değiştirebilme kabiliyeti olarak 

tanımlayarak finansal esnekliği nakit yönetiminden hareketle somutlaştırmıştır.  

Finansal esneklik işletmenin faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları dışında, -varlık 

satışından, yeni pay senedi ihracından veya borçlanmadan- nakit akışı yaratabilme kabiliyetidir. 

Yatırım faaliyetlerinden ve finansman faaliyetlerinden nakit akımı yaratabilen işletmeler 

finansal esnekliğe sahip işletmelerdir. Nakit akım tablosu işletmenin yakın zamandaki 

borçlanmalarını, borç ödemelerini, yeni pay senedi ihraçlarını veya varlık satışlarını kısacası 

işletmenin tüm yatırım ve finansman faaliyetlerinden sağladığı nakit akımlarını gösterdiğinden, 

nakit akım tabloları işletmelerin finansal esnekliğe sahip olup olmadıklarına ilişkin önemli 

bilgiler vermektedir (Pratt, 2013:190). İşletmelerin faaliyetlerinden sağladığı nakit akımları, 

finansal esneklikleri ve nakit giriş ve çıkışlarına ilişkin zamanlaması Şekil 2.10’daki gibidir.  
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Faaliyetlerden Doğan Alacakalar    Faaliyet Performansı Faaliyetlerden Doğan Ödemeler 

 

Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri  Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Çıkışları 

 

 

 

 

Şekil 2.10. Nakit Akım Analizi ve Finansal Esneklik 

Kaynak: Pratt, 2013:191 

 

Koornhof (1998)’a göre finansal esneklik nakit akış dengesinden fazlasını ifade 

etmektedir. Nakit varlık devir hızı, nakde dönüşüm süresi, nakit kaynak ve kullanımı, nakit 

yönetimindeki trendler ve belirsizlikler finansal esnekliği etkileyen ve nakit yönetimi ile ilgili 

önemli unsurlardır.  

Finansal esneklik nakit akımları ve yatırım fırsatlarında beklenmeyen değişimler 

karşısında zamanında ve değer maksimize edici şekilde davranabilme kabiliyetidir (Daniel vd., 

2010:1). İşletmelerin bu değişime zamanında ve ilk anda cevap verebilme yeteneği ise likit 

varlıkları ile ilgilidir. Nakit yönetiminde etkinliğin artırılması ve optimal nakit miktarının 

tespitinde likidite en önemli unsurlardan biridir. Likiditenin en etkili kaynağı ise nakit ve nakit 

benzeri varlıklardır (Opler vd., 1999; Almeida vd., 2004; Faulkender ve Wang, 2006; Demiroğlu 

ve James, 2010). Likidite, varlıkların kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde, fiyatında herhangi bir 

değişim olmadan alınıp satılabilmesidir. Bir varlık nakit hale gelirken ne kadar az çaba 

gerektiriyorsa (zaman boyutu) ve değerini ne kadar çok koruyorsa (değer boyutu) o kadar likit 

demektir. Varlığın nakde dönüşümü sırasında gösterilen çaba nakdin zaman boyutunu ifade 

ederken, varlığın nakde dönüşürken değerini ne oranda koruduğu ise nakdin değer boyutunu 

ifade etmektedir (Sayman, 2006:10). 

Nakit yönetimi için önemli unsurlardan biri olan likidite, finansal esneklik ve ödeme 

gücü (solvency) yakından ilişkili kavramlardır. Dar anlamda likidite, varlıkların nakde dönüşüm 

kabiliyetidir ve likiditenin zaman boyutu ile ilgili bir kavramdır. İşletmelerin toplam varlıklar 

içinde dönen varlıklarının payı, alacak devir hızı ve stok devir hızı işletmenin likidtesi hakkında 

   

Kısa Vadeli Borç Yaratabilme Kabiliyeti  Kısa Vadeli Borçların Ödenmesi 

Uzun Vadeli Borç Yarabilme Kabiliyeti Finansal Esneklik Uzun Vadeli Borçların Ödenmesi 

Yeni Pay Senedi İhraç Edebilme Kabiliyeti  Kâr Payı Ödemeleri 

Likit Varlık Yaratabilme Kabiliyeti  Varlık Değişimine İlişkin Ödemeler 

Nakit Girişlerinin Zamanlaması Nakit Çıkışlarının Zamanlaması 

Nakit Yaratabilme Kabiliyeti Nakit Gereksinimi 
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önemli bilgiler verebilmektedir. Ödeme gücü varlıkların yükümlülükleri karşılayabilmesinde 

yaşanan sıkıntılardan ortaya çıkmaktadır. Net çalışma sermayesi ve cari oran finansal 

başarısızlığı tespitinde kullanılan önemli finansal oranlardır. Finansal esneklik ise 

öngörülemeyen ihtiyaçlar ve fırsatlar için gelecekteki nakit akımlarını arttırabilme, stratejik 

kararlar, birleşme ve devralma ile ortak girişim gibi genişleyici faaliyetler için ihtiyaç duyulduğu 

anda ve düşük maliyetle likit varlıklara sahip olma, likit varlıklara ulaşabilme ve likit fon 

biriktirebilme kabiliyetidir. Finansal esneklik likiditenin hem zaman, hem de değer boyutu ile 

ilgili bir kavramdır (Hendriksen ve Van Breda, 1992:272; Zietlaw ve Seidner, 2007:6; Porwal, 

2007:346).   

Finansal esneklik, dar anlamda likidite ve ödeme gücünden daha geniş bir kavramdır. 

Çünkü finansal esneklik likit varlıklara sahip olma ve ulaşabilme kabiliyetinin yanı sıra 

faaliyetlerden sağlanan nakit akımının yeterli olmasından, yatırımcılar tarafından sağlanan 

sermayeden veya uzun vadeli ekonomik kaynakların likiditesinden de kaynaklanmaktadır 

(Zietlaw ve Seidner, 2007:6). Bu açıdan geniş anlamda likidite finansal esnekliği de kapsayan bir 

kavramdır. Şekil 2.11’de geniş anlamda likidite, dar anlamda likidite, finansal esneklik ve ödeme 

gücü ilişkisi gösterilmektedir. 

 

Geniş Anlamda Likidite

 
Şekil 2.11. Finansal Esneklik, Dar Anlamda Likidite ve Finansal Acizlik 

Kaynak: Zietlaw ve Seidner, 2007:6 

 

Nakit yönetiminin temel amacı nakit giriş ve çıkışlarını dikkate alarak optimum nakit 

tutarını belirlemek ve atıl nakdin minimum düzeyde kalmasını sağlamaktır (Akgüç, 1998:232). 

İşletmelerin finansal esnekliği sağlamak için bulundurdukları nakit varlıkların atıl olup 

olmadığı, temsil maliyetlerine neden olup olmadığı ya da nakit yetersizliğinin neden olacağı 

kayıplar yöneticilerin nakit yönetiminde göz önüne alması gereken önemli konulardır.  

Etkin piyasalarda işletmeler beklenen ve beklenmeyen nakit ihtiyaçlarını hızlı ve 

maliyetsiz bir şekilde karşılayabilmektedir. Bu nedenle nakit varlıklara yatırımın faydası veya 

nakit yetersizliğinin bir maliyeti yoktur (Akgüç, 1998:232). Ancak etkin olmayan piyasalarda 

Ödeme Gücü 

Dar Anlamda Likidite 

Finansal Esneklik 
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işletmeler karşı karşıya kaldıkları finansal kısıtları aşabilmek için daha büyük miktarlarda nakit 

dengesi ile faaliyetlerini sürdürebilmekte ve finansal esnekliklerini nakit açıklarını karşılamak 

için kullanabilmektedir (Daniel vd., 2010:1). Bu açıdan etkin olmayan piyasalarda finansal 

esneklik talebi işletmelerin nakit bulundurma düzeyini etkileyen önemli unsurlardan biri 

olmaktadır. Yatırım fırsatlarında belirsizlikler, gelecek ile ilgili beklentiler, finansal kısıtlar, 

finansal sıkıntı maliyetleri, asimetrik bilgi düzeyi ve sermaye piyasalarına ulaşabilme gücü gibi 

faktörler finansal esneklik talebinin ortaya çıkmasına neden olan faktörlerdir. 

 
Gelecek ile İlgili Beklentiler ve Yatırım Fırsatlarında Belirsizlikler 

 
İşletmelerin nakit talebi gelecek ile ilgili beklentiler ile yakından ilişkilidir. Ekonomide 

yaşanan dalgalanmalar, işletmelerin nakit akımlarında meydana gelen değişkenlik ve yatırım 

fırsatlarındaki belirsizlikler nakit varlık düzeyini etkileyen önemli faktörler arasındadır. Diğer 

koşullar sabit kalmak koşulu ile ekonomik dalgalanmalar işletmelerin daha fazla nakit 

bulundurmasına neden olmakta, faaliyetlerden sağlanan nakit akımı değişkenliği ve finansal 

kısıtları fazla olan işletmeler ise daha fazla nakit varlık bulundurarak faaliyetlerini kesintisiz 

sürdürebilmekte ve yükümlülüklerini yerine getirebilmektedir (Han ve Qui, 2007:55; Opler vd., 

1999:3; Daniel vd., 2010:6). İşletmeler nakit varlık düzeyini risklerden korunma aracı olarak 

kullanmakta ve fazla nakdin (excess cash) yarattığı esneklik faaliyetleri ve yatırımları güvence 

altına almaktadır. 

Yatırım fırsatlarındaki belirsizlikler işletmelerin spekülasyon güdüsü ile talep ettikleri 

nakit varlıkları etkilemektedir. Yöneticiler spekülasyon güdüsünün neden olduğu nakit varlık 

düzeyinde artış ile sağladıkları finansal esnekliği kârlı yatırım fırsatlarının oluşmasını 

beklemeden fırsatçı şekilde değerlendirebilmekte ve nakit varlık düzeyi fazla olan işletmeler 

daha fazla satın alma işlemi gerçekleştirebilmektedir (Demiroğlu ve James, 2010:1). 

İşletmelerin finansal esneklik talebi nakit varlık bulundurmanın nedeni iken, finansal 

esnek olmaları ise nakit varlık bulundurmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

İşletmelerin artan ihtiyat ve spekülasyon güdüsü nakit talebinde artışa neden olmaktadır. Artan 

nakit varlık düzeyi ise işletmelerin daha esnek olmasını sağlamaktadır (Van Horne ve 

Machowicz, 2005:209; Kangarlouei vd., 2014:5). Bu durumda nakit varlıklar finansal esnekliğin 

kaynağı olmaktadır. İhtiyat ve spekülasyon güdüsü ile oluşan nakit talebi ve naktin sağladığı 

finansal esneklik Şekil 2.12’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2.12. Finansal Esnekliğin Kaynağı Olarak Nakit ve Nakit Benzeri Menkul Kıymetler 
 

İhtiyat ve spekülasyon güdüsü finansal esneklik talebinin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. İhtiyat ve spekülasyon güdüsünde artış finansal esneklik talebinin ve nakit varlık 

düzeyinin artmasına neden olmaktadır. Bu durumda ise finansal esneklik talebi nakit varlık 

bulundurmanın nedeni olmaktadır (Rapp vd., 2012; Rapp vd., 2014). Finansal esneklik talebi ve 

nakit politikaları ilişkisi Şekil 2.13’te gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.13. Finansal Esneklik Talebi ve Nakit Politikaları 
 

Dış Finansman Maliyetleri ve Finansal Kısıtlar 

 
Modigliani ve Miller (M&M)’e göre etkin piyasalarda işletmeler nakit ihtiyaçlarını 

maliyetsiz ve ihtiyaç duyduğu anda karşılayabilmektedir. Bu nedenle nakit fazlasına ihtiyaç 

duymadan en iyi seviyede (optimal seviyede) yatırım yapabilmektedir. Ancak dış finansman 

maliyetinin, içsel kaynakların maliyetinden büyük olduğu etkin olmayan piyasalarda ise nakit 

düzeyi yetersiz olan işletmelerin kârlı yatırım fırsatlarından yararlanabilmesi ve en iyi seviyede 

yatırım yapabilmesi için gerekli olan fon ihtiyaçlarını maliyetsiz karşılaması mümkün değildir 

(Hohenstatt ve Steininger, 2011:8). Dış finansmanın maliyetli olduğu piyasalarda işletmeler 
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bugünden nakit rezervlerini arttırarak sağladıkları esneklik ile yatırım fırsatlarından 

yararlanabilmektedir (Faulkender, 2003:20). 

Dış finansman maliyetinin iç finansman maliyetinden yüksek olduğu piyasalarda, nakit 

varlıkların sağladığı esneklik ile yatırımlar arasındaki ilişkinin önemini Stein (2001) geliştirdiği 

model ile ortaya koymuştur. Stein (2001)’e göre; 

 İşletmeler t:1 zamanında “I” seviyesinde yatırım yapmaktadır.  

 İşletmelerin elde ettikleri brüt gelir t:2 zamanında f(I)’dır ve f() fonksiyonu artan 

konkav bir fonksiyondur. 

 Yatırımların finansmanı, iç kaynaklar (w) ve dış kaynaklar(e) ile karşılanabilmektedir. 

 Sermaye bütçesi iç kaynaklar ve dış kaynakların toplamından oluşmaktadır. 

 
Sermaye bütçesi = (w)+(e) (2.1) 

  

Etkin piyasalarda, dış finansman maliyetsizdir. Bu kapsamda “r” riske göre düzenlenmiş 

iskonto oranı ise yönetici Eşitlik 2.2’deki yatırımın net bugünkü değerini maksimize etmeye 

çabalayacaktır. 

 
[Max f(I)/(1+r)] –I (2.2) 

 

  

Etkin piyasalarda sermayenin marjinal verimi f(I), sermayenin marjinal maliyetine (1+ r) 

eşittir (eşitlik 2.3) ve yatırım “I” seviyesinde eşitlik sağlanmaktadır. 

 

f (I) = (1+ r) (2.3) 

 
Etkin olmayan piyasalarda finansal kısıtlar dış finansman maliyetini arttırdığından içsel 

kaynakların maliyeti dış finansman kaynaklarının maliyetinden küçük olmaktadır. Dış 

finansmanın neden olduğu maliyetler ØC(e)’dir ve C() konveks bir fonksiyondur. Ø ise finansal 

kısıtların derecesini göstermektedir.  Bu durumda yatırımın net bugünkü değeri Eşitlik 2.4’ teki 

gibi olmaktadır. 

 

[Max (f)/(1+r)] – (I)- (fc(e)) (2.4) 

 
Eşitlik 2.2, Eşitlik 2.4’ten her zaman büyük ve/veya eşittir. Finansal kısıtlar, dış 

finansman kaynaklarını maliyetli hale getirmekte ve marjinal sermaye maliyetini (1+r) 

arttırmaktadır. Böylelikle marjinal sermayenin verimliliği; f(I), marjinal sermaye maliyetine ilk 

yatırım seviyesinden daha düşük yatırım seviyesinde ulaşmakta ve işletmeler en iyi yatırım 

seviyesinde yatırım yapamamaktadır. 
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Finansal kısıtların varlığında optimum yatırım düzeyi içsel kaynakların (nakit varlık 

düzeyi) ve finansal kısıtların bir fonksiyondur. Birim içsel kaynağın yatırımlara etkisi sıfıra eşit 

veya büyüktür (dI/dw≥0), birim finansal kısıtın yatırımlara etkisi ise sıfırdan küçüktür 

(dI/dØ<0). Bu nedenle içsel kaynaklar arttıkça yatırımların dış finansmana bağımlılığı 

azalmaktadır. İçsel kaynaklar azalıp, finansal kısıtlar artıkça yatırımların dış finansmana 

bağımlılığı artmakta ve yatırımlar azalmaktadır. Dolayısıyla, işletmeler yatırımlarını finanse 

edebilecek içsel kaynağa sahip ise sermayenin marjinal verimliliği, marjinal maliyetinden büyük 

olduğundan en iyi yatırım seviyesini gerçekleştirebilmektedir. İçsel kaynaklar sağladığı esneklik 

ile finansal kısıtların yarattığı maliyetleri minimize edebilmeye ve en iyi yatırım seviyesinde 

yatırım gerçekleştirebilmeye olanak tanımaktadır (Kaplan ve Zingales, 2007; Denis, 2011:668).   

Yatırım ve nakit yönetimi ile ilgili kararlar gelecekteki finansal kısıtların bir 

fonksiyonudur. İşletmelerin gelecekte finansal kısıtlar ile karşı karşıya kalabilecek olması net 

bugünkü değeri pozitif olan projelerin kabul edilmesine engel olabilmektedir. Bu kısıtlar 

projenin marjinal fayda ve maliyetini etkileyerek hem mevcut finansal durumu, hem de mevcut 

projenin gelecekteki yatırımları fonlama kabiliyetini azaltmaktadır. Bu nedenle finansal kısıtlara 

sahip işletmelerin nakit akımları dışında nakit tutma eğilimi (nakdin nakit akımına duyarlılığı) 

pozitiftir. Bu işletmeler nakit varlıkları, beklenmeyen durumlar ve yatırım fırsatları karşısında 

tampon olarak kullanmakta ve finansal kısıtların etkisini azaltmaktadır (Almeida vd., 2004: 

1777; Denis, 2011:668). 

 
Asimetrik Bilgi Düzeyi ve Sermaye Piyasalarına Ulaşabilme Kabiliyeti 

 
Tarafların farklı bilgilenme düzeyi ve bilginin taraflar arasında eşit dağılmaması nakit 

varlık düzeyini ve finansal esneklik talebini etkileyen önemli faktörlerden bir diğeridir. Taraflar 

arasında farklı bilgilenme düzeyi yatırımcıların menkul kıymetin getiri ve risklerini tespitinde 

rasyonel davranamamasına neden olabilmektedir. Yatırımcılar benzer risk düzeyindeki yüksek 

getiriye sahip menkul kıymetler ile düşük getiriye sahip menkul kıymetleri ya da benzer 

beklenen getiriye sahip düşük riskli ve yüksek riskli işletmeleri ayırt edemeyebilmekte ve bu 

durum ise menkul kıymetlerin düşük değerlenmesine neden olabilmektedir. Asimetrik bilgi 

probleminin yarattığı bu durum işletmeler için dış finansmanı maliyetli hale getirmektedir 

(Mishkin, 2004:202). Asimetrik bilgi nedeni ile dış finansmanı maliyetli olan işletmelerin nakit 

varlık tutma eğilimleri yüksektir (Faulkender,  2003:16-19; Opler vd., 1999:12).  

Küçük ölçekli işletmelerin finansal sıkıntı maliyetleri ve asimetrik bilgi problemleri 

nedeni ile sermaye piyasalarına ulaşabilme kabiliyeti büyük ölçekli işletmelere göre daha 

kısıtlıdır. Bu nedenle faaliyetlerini etkin bir şekilde devam ettirebilmek ve beklenmeyen fırsat 

ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek isteyen küçük ölçekli işletmeler nakit varlıklara daha fazla 

yatırım yapmaktadır. Büyük ölçekli işletmelerin asimetrik bilgi düzeyinin düşük olması ise 
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sermaye piyasalarından kolaylıkla fon tedarik edebilmesini sağlamakta ve daha az nakit varlık 

ile faaliyetlerine etkin bir şekilde devam edebilmektedir (Faulkender, 2003:20).  

Finansal esneklik talebi faaliyetlerden sağlanan nakit akımları, asimetrik bilgi düzeyi, 

temsil maliyetleri ve kredi derecesi farklı olan gelişmekte olan ve olgun işletmelerde farklılık 

göstermektedir. Kredi derecelendirme notu düşük, yatırım fırsatları fazla ve asimetrik bilgi 

düzeyi yüksek, gelişmekte olan işletmelerin finansal esneklik ve nakit talepleri yüksektir. Çünkü 

bu işletmeler ancak nakdin sağladığı finansal esneklik ile yatırım fırsatlarını 

değerlendirebilmekte ya da faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmektedir. Yaşam eğrisinin 

olgunlaşma aşamasında, yatırım fırsatları düşük ve kredi derece notu yüksek olan işletmeler ise 

nakit ihtiyaçlarını sermaye piyasalarından istedikleri an ve düşük maliyetle tedarik 

edebileceğinden finansal esneklik talepleri ve dolayısı ile nakit talepleri daha düşüktür (Byoun, 

2007:2-12). 

 

2.3.2. Sermaye Yapısı Kararları 

 

İşletmelerin fon kaynakları borç ve özsermaye olarak iki gruba ayrılmaktadır. Fon 

kaynaklarından ne kadar sağlanması gerektiğinin tespit etmek ve bu fonları sağlamak finans 

yöneticisinin en önemli görevlerinden biridir. İşletme için optimal sermaye yapısının var olup 

olmadığı, sermaye yapısı içinde borcun payı yükseltilerek sermaye maliyetinin düşürülmesi ve 

işletme değerinin arttırılmasının mümkün olup olmadığı, işletmenin sermaye yapısının sermaye 

maliyeti ve işletme değeri arasındaki ilişki sermaye yapısı teorileri çerçevesinde tartışılan ve 

cevap aranan sorulardır. Finans literatüründe 1950’li yıllardan bu yana sermaye yapısı ile ilgili 

çeşitli teorik yaklaşımlar geliştirilmiştir. İşletmelerin sermaye yapısındaki değişimin, sermaye 

maliyetini ve piyasa değerini etkileyip etkilemediği ilk olarak klasik sermaye yapısı teorileri 

olarak adlandırılan net faaliyet geliri, net gelir, geleneksel ve M&M yaklaşımları ile 

incelenmiştir. Daha sonra sermaye yapısı kararlarını etkileyen vergiler, temsil maliyetleri, 

finansal sıkıntı, iflas maliyetleri ve asimetrik bilgi problemi gibi piyasa aksaklıkları dikkate 

alınarak modern sermaye yapısı teorileri geliştirilmiştir. 

 

2.3.2.1. Klasik Sermaye Yapısı Teorileri 

 

M&M’nin “ilintisizlik teorisi” ve bu teoriden önce geliştirilmiş net faaliyet geliri 

yaklaşımı, net gelir yaklaşımı ve geleneksel yaklaşım klasik sermaye yapısı teorileri olarak 

gruplandırılabilmektedir. 
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2.3.2.1.1. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı 

 

Net faaliyet geliri yaklaşımı işletmelerin sermaye bileşiminde yapacağı değişikliklerin 

ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini ve firma değerini etkilemeyeceğini savunmaktadır (Yılgör, 

2012:328). Bu yaklaşıma göre, ortalama sermaye maliyeti tüm sermaye yapıları için sabit 

kalmaktadır. İşletmenin piyasa değerine yaklaşımın isminden de anlaşılacağı gibi faiz ve vergi 

öncesi karın ortalama sermaye maliyeti ile iskonto edilmesi sonucunda ulaşılmaktadır. 

Özsermayenin toplam değeri, işletmenin toplam piyasa değerinden toplam borçların çıkarılması 

ile bulunmaktadır (Yılgör, 2012:328). 

İşlemelerin sermaye yapısı içinde borç oranı arttıkça hissedarların finansal risk algısı 

değişmektedir. Hissedarlar artan finansal riski telafi edebilmek adına talep ettikleri getiriyi 

arttırmakta ve öz sermaye maliyeti artmaktadır. Dolayısıyla borcun sağladığı avantaj artan öz 

sermaye maliyeti ile ortadan kalkmakta ve ortalama sermaye maliyeti değişmemektedir (Khain 

ve Jin, 2007:198). Net faaliyet geliri yaklaşımına göre ortalama sermaye maliyeti (ko) Şekil 

2.14’te gösterildiği gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2.14. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı ve Ortalama Sermaye Maliyeti 

Kaynak: Ceylan ve Korkmaz, 2012:239 

 

Net faaliyet geliri yaklaşımına yöneltilen en büyük eleştiri borcun maliyetinin tüm 

borç/öz sermaye düzeyinde sabit kalacağı varsayımıdır. Yüksek borç oranı ile artan finansal risk 

karşısında borç verenler daha yüksek risk primi talep edeceğinden borçlanmanın maliyeti borç 

oranı arttıkça sabit kalmayacak, artacaktır (Ceylan ve Korkmaz, 2010:242). 

 

2.3.2.1.2. Net Gelir Yaklaşımı 

 

Net gelir yaklaşımının net faaliyet geliri yaklaşımından en önemli farkı özsermaye 

maliyeti ve borç maliyetinin tüm borç/özsermaye düzeyinde sabit olduğu varsayımıdır. 

Sermaye Maliyeti 

Borç/ Öz Sermaye 

ke 

k0 

ki 
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İşletmenin borç kullanımı hissedarlar ve borç verenlerin finansal risk algısını etkilememektedir. 

Bu koşullar altında borç oranında artış hem borcun hem de özsermayenin maliyetini 

değiştirmemektedir. Borcun maliyeti öz sermayenin maliyetinden daha düşük olduğundan borç 

kullanımı ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini azaltmaktadır (Pandey, 2009:314). 

Net gelir yaklaşımına göre borç/özsermaye oranı arttıkça ortalama sermaye maliyeti 

azalmakta ve işletme değeri artmaktadır. Bu nedenle optimal sermaye yapısı % 100 borçlanma 

ile sağlanmaktadır (Canbaş ve Vural, 2012:271). Net gelir yaklaşımında ortalama sermaye 

maliyeti (ko) Şekil 2.15’de gösterildiği gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2.15. Net Gelir Yaklaşımı ve Ortalama Sermaye Maliyeti 

Kaynak: Ceylan ve Korkmaz, 2012:241 

 

Bu yaklaşıma yöneltilen en önemli eleştiri öz sermaye ve borcun maliyetinin tüm 

borç/özsermaye düzeyinde sabit kalacağı varsayımıdır. İşletmelerin borç/özsermaye oranı 

arttıkça hem borç veren hem de ortakların üstlendiği risk karşısında daha fazla risk primi talep 

etmesi borcun ve özsermayenin maliyetini arttıracaktır.  

 

2.3.2.1.3. Geleneksel Yaklaşım 

 

Geleneksel yaklaşıma göre işletmeler için tek bir optimal sermaye yapısı vardır.  

İşletmelerin sermaye yapısında öz sermayeye göre daha düşük maliyetli olan borcun artması 

belli bir noktaya kadar ortalama sermaye maliyetini azaltmaktadır. İşletmenin artan finansal 

riski öz sermaye maliyetini arttırmaktadır.  Ancak bu artış, belli bir noktaya kadar borcun 

ortalama sermaye maliyetini düşürücü etkisinin üzerine geçmemektedir (Van Horne ve 

Machowicz, 2005:450). Geleneksel yaklaşımda ortalama sermaye maliyeti (ko) Şekil 2.16’da 

gösterildiği gibidir. 

 

Sermaye Maliyeti 

Borç/ Öz Sermaye 

ke 

ko 

ki 
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Şekil 2.16. Geleneksel Yaklaşım ve Ortalama Sermaye Maliyeti 

Kaynak: Ceylan ve Korkmaz, 2012:242 

 

Optimal borç/özsermaye oranından sonra artan borç ile finansal risk ile hem borcun 

hem de öz sermayenin maliyeti artmaktadır. Artan sermaye maliyeti nedeni ile optimum 

borç/özsermaye oranın üzerindeki tüm borç/ öz sermaye oranında işletme değeri azalmaktadır.  

 

2.3.2.1.4. Modigliani ve Miller Yaklaşımı 

 

M&M (Modigliani ve Miller), sermaye maliyeti, sermaye yapısı ve işletme değeri 

arasındaki ilişki, belli varsayımlar altında net gelir yaklaşımına benzer şekilde açıklanmaktadır. 

Bu yaklaşımda net faaliyet geliri yaklaşımında olduğu gibi firma değeri ve sermaye maliyetinin 

sermaye yapısından bağımsız olduğu çıkarımına destek verilmektedir. M&M’nin önermelerinin 

dayandığı temel varsayımlar aşağıdaki gibidir (Van Horne ve Machowicz, 2005:450; 

Vernimmen, 2006:660; Pandey, 2009:320-321). 

1. Sermaye piyasalarında tam rekabet koşulları geçerlidir 

2. Vergiler yoktur 

3. İşlem maliyetleri ve iflas maliyetleri yoktur 

4. Taraflar tüm bilgilere maliyetsiz ve kolaylıkla ulaşabilmektedir 

5. Tüm taraflar aynı bilgi düzeyine sahiptir 

6. İşletmeler eş risk kategorilerine ayrılabilmektedir 

7. İşletmeler tüm karını ortaklara kâr payı olarak dağıtmaktadır 

8. İşletme ortaklarının beklentileri aynıdır 

9. İşletmeler pay senedi ve risksiz borçlanma aracı ihraç etmektedir 

10. Yöneticiler hissedarların lehine davranmaktadır. 
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M&M yaklaşımında ortalama sermaye maliyeti (ko) Şekil 2.17’de gösterildiği gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2.17. M&M Yaklaşımı ve Ortalama Sermaye Maliyeti 

Kaynak: Ceylan ve Korkmaz, 2012:245 

 

Borçlanmanın sağlayacağı faydalar ve neden olacağı maliyetler kabul edilen 

varsayımlarla geçersiz hale gelmektedir. Borcun sağladığı fayda ve neden olduğu maliyetler ile 

ilgili bilgiler aşağıdaki Tablo 2.1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 2.1. Borcun Sağladığı Faydalar ve Neden Olduğu Maliyetler 

Faydalar Maliyetler 
Vergi Tasarrufu: 
Vergi ile ilgili düzenlemeler mevcut olmadığından 
vergi tasarrufu sağlanamamaktadır. 

İflas ve Finansal Sıkıntı Maliyetleri: 

Borç kullanımı iflas ve finansal sıkıntı 
maliyetlerine yol açmamaktadır. 

Disiplin: 
Yöneticiler ortakların lehine davranmaktadır. Bu 
nedenle refah maksimizasyonu için sermaye 
yapısı kararları disiplin sağlamamaktadır. 

Temsil maliyetleri: 
Borç verenler ortaklara refah transferinden 
korunmaktadır. 

 

Finansal Esnekliğin kaybedilmesi ile ilgili 
Maliyetler:  
İşletmeler dış finansman kaynaklarına 
maliyetsiz ulaşabilmektedir. 
Borç düzeyinde artış finansal esnekliği 
azaltmamaktadır.  

 
Kaynak: Damodaran, 2010:554 

 

Tablo 2.1’den anlaşıldığı gibi M&M’nin tüm varsayımlarında borç herhangi bir fayda 

sağlamadığı gibi bir maliyette yaratmamaktadır. Bu nedenle işletmelerin optimum borç düzeyi 

% 100 borçlanma ile sağlanabilmektedir (Damodaran, 2001:554). 

 

 

 

Sermaye Maliyeti 

Borç/ Özsermaye 

ke 

ko 

ki 
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M&M’in üç önermesi vardır. Bunlar: 

I. Önerme: 

 

“İşletme değerinin sermaye yapısından bağımsız” olduğu çıkarımı literatürde borcun 

ilintisizliği önermesi olarak adlandırılmaktadır. Buna göre işletmenin sermaye maliyeti ve 

piyasa değeri sermaye yapısından bağımsızdır. İşletmenin piyasa değeri işletmenin sağlayacağı 

nakit girişlerinin söz konusu işletmenin girdiği risk grubuna ait iskonto oranı ile indirgenmesi 

ile elde edilir. M&M’e göre aynı varlıklara sahip borçlu işletmelerin değeri ile borçsuz işletmenin 

değeri aynıdır (Yılgör, 2012: 333). 

Aynı risk grubunda ve aynı getiriye sahip iki işletmeden biri ucuz yabancı kaynak ile 

sermaye yapısını değiştirerek piyasa değerini yükselttiğinde rasyonel davranan yatırımcı aynı 

risk grubunda finansal riski yüksek olan işletmenin pay senedini satarak aynı getiriyi düşük 

riskle sağlayacak borçsuz işletmenin pay senedi satın almaktadır. Bu alım satım işlemleri iki 

işletmenin değeri eşitleninceye kadar devam etmektedir. Rasyonel davranan yatırımcılar bu 

işlemleri bireysel borçlanma ile gerçekleştirdiğinden literatürde bu işlem “Bireysel kaldıraç 

(hommade leverage)” olarak adlandırılmaktadır (Ross vd., 2013:408). Bireysel yatırımcılar, 

işletmelerle aynı maliyetle borçlanabildikleri takdirde borç kullanana işletmenin değeri, borç 

kullanmayan işletme değeri ile aynı olacaktır. Bu durum aşağıda gösterilmektedir. 

Vo = Vu 

Vo: Sermaye yapısında borç kullanmayan işletme değeri 

Vu: Sermaye yapısında borç kullanan işletme değeri 

 
II. Önerme: 

 
M&M’nin ikinci önermesi net faaliyet geliri yaklaşımının ortalama sermaye maliyeti 

çıkarımı ile benzemektedir. İşletmenin sermaye yapısı içinde borç oranının artması net faaliyet 

gelirini etkilemez iken hissedarların risk algısını etkilemektedir. İşletmenin artan finansal riski 

karşısında hissedarlar daha fazla getiri talep etmektedir. M&M’nin ikinci önermesinde borç 

kullanımının öz sermaye maliyetini arttıracağını dolayısı ile ortalama sermaye maliyetini 

düşürücü etkisinin öz sermaye maliyeti artışı ile ortadan kalkacağını savunmaktadır. Dolayısıyla 

ortalama sermaye maliyeti borç kullanımından etkilenmeyecek ve firma değeri sabit kalacaktır 

(Pandey, 2009:321).  
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III. Önerme: 

 
Yatırım kararları ile yatırımın finansman kararları birbirinden bağımsız olduğu 

önermesidir. Yatırım kararlarında kullanılan iskonto oranı yatırımın finansmanından 

bağımsızdır (Khan ve Jhain, 2007:1912). 

Yayınlandığı yıllarda dikkatleri üzerine çeken M&M’nin önermelerine yöneltilen 

eleştiriler sonrasında geliştirilen sermaye yapısı teorilerinin temel noktaları olmuştur. M&M’nin 

önermelerine yöneltilen eleştirilerden başlıcaları aşağıdaki gibidir (Yılgör, 2012:335). 

1. Sermaye piyasalarının etkinliği: Sermaye piyasalarının etkin olmaması halinde pay 

senetlerine ait bilgilerin hiçbir gidere katlanmaksızın anında elde edilmesi mümkün 

olmamaktadır.   

2.  Bireysel borçlanma ile kurumsal borçlanmanın bir biri ile denk olarak ele alınması. 

Gerçek hayatta bireyler ile işletmelerin borçlanma maliyetleri ve üstlendikleri riskler 

farklı olmaktadır. 

3. İflas maliyetleri ve finansal sıkıntı maliyelerinin ele alınmaması.  

4. Borç kullanımının sağladığı vergi tasarrufunun dikkate alınmaması. 

 

2.3.2.2. Sermaye Yapısı Kararlarında Güncel Yaklaşımlar 

 

M&M’nin modelinin kısıtlayıcı ve gerçek hayatla bağdaşmayan varsayımları ve 

işletmeler için önemli olan piyasa aksaklıklarını ihmal etmesi yöneltilen eleştirilerin temel 

dayanaklarını oluşturmuştur. Bu eleştiriler vergi tasarrufu, iflas ve sıkıntı maliyetleri, temsil 

maliyetleri ve asimetrik bilgi problemi gibi piyasa aksaklıklarını dikkate alan “denge teorisi” ve 

“finansal hiyerarşi teorisinin” ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu önemli iki teoriye geçmeden 

önce kısaca bu piyasa aksaklıklarından bahsedilecektir. 

 

2.3.2.2.1. Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Piyasa Aksaklıkları 

 

M&M’nin ilintisizlik önermesinin varsayımları birçok araştırmacı tarafından eleştirilmiş 

vebu eleştiriler birçok teorinin çıkış noktası olmuştur. Sermaye yapısı teorileri içerisinde önemli 

yere sahip olan bu yaklaşımlara geçmeden önce etkin olmayan piyasalarda gerçekleşmesi 

beklenen piyasa aksaklıklarına değinmek gerekmektedir. 

Sermaye yapısı kararlarında etkili olan ve geleneksel yaklaşımların göz ardı ettiği piyasa 

aksaklıkları aşağıdaki gibidir. 

1. Finansal sıkıntı ve iflas maliyetleri 

2. Temsil problemi 
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3. Asimetrik bilgi 

4. Vergiler’dir. 

 

2.3.2.2.1.1. Finansal Sıkıntı ve İflas Maliyetleri 

 

Finansal sıkıntı maliyetleri en genel tanım ile işletmenin faaliyetlerinden sağladığı nakit 

akımının cari yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde olmamasından doğan ve işletmelerin 

gerekli eylemleri gerçekleştirmesine engel olan durumlardır (Ross, 2013:830). Finansal sıkıntı 

maliyetleri iflastan kaynaklanan maliyetler ile ilgilidir. Avukatlık ücretleri, mahkeme masrafları 

ve idari giderler, ayrıca iflas sürecini yönetmede harcanan zamanın değeri finansal sıkıntının 

direkt maliyetleri içinde yer alır. Ayrıca, tasfiye sürecinin gecikmesine bağlı olarak, stokların ve 

maddi duran varlıkların fiziksel olarak yıpranması ve modalarının geçmesi de bir diğer direkt 

maliyettir. İşletme iflas ettiğinde bu maliyetler, işletmelerin iktisadi varlıklarından karşılanır. 

Satışlarda meydana gelecek kayıplar, işletmenin uygun koşullarda borç ve öz kaynak temin 

edememesi, kârlı yatırım fırsatlarının artan öz sermaye maliyetleri nedeniyle kaçırılması ise 

dolaylı finansal sıkıntı maliyetleri olarak adlandırılmaktadır  (Brealey vd., 1997:418). 

Finansal sıkıntıya düşen işletmeler tüm taraflar ile sözleşmelerini yeniden gözden 

geçirmek zorunda kalabilmekte, borç verenler, finansal sıkıntıya düşmüş işletmelere 

sağladıkları kredi limitlerini iptal edebilmekte veya yeni kredi anlaşması sırasında ağır şartlar 

sunabilmektedirler. Eğer işletmeler oluşan finansal sıkıntıları aşamazsa iflas eder ve iflas 

maliyetleri gündeme gelmektedir (Ogden vd., 2003: 586). Finansal sıkıntı işletmelerin mali 

yetersizliği ile ilgili bir konudur. İflas nakit akımlarının yetersizliğinden veya işletme değerinin 

negatife düşmesinden kaynaklanmaktadır. Negatif özsermaye nedeni ile iflas toplam varlık 

değerinin, toplam borçlarının değerinden küçük olması sonucunda oluşmaktadır (Ross, 

2013:832). Bu durum Şekil 2.18’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.18. Negatif Öz Sermaye Nedeni ile İflas 

       Kaynak: Ross, Westerfield ve Jordan, 2013:832 
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İşletmelerin nakit akımlarındaki yetersizlik nedeni ile iflası ise cari yükümlülüklerin 

faaliyetlerden sağlanan nakit akımlarından fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Yetersiz nakit 

akımları nedeni ile iflas durumu aşağıdaki Şekil 2.19’da gösterilmektedir (Ross, 2013:832). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.19. Yetersiz Nakit Akımı Nedeni ile İflas 

      Kaynak: Ross, Westerfield ve Jordan, 2013:832 

 

 

2.3.2.2.1.2. Temsil Maliyetleri 

 

İlk olarak Jensen ve Meckling (1976) tarafından ortaya konulan temsil teorisi, kaynağını 

yöneticiler ile hissedarlar, borç verenler ile hissedarlar ve borç verenler ile yöneticiler 

arasındaki çıkar çatışmalarından almaktadır (Jensen ve Meckling, 1976:312). Sermaye yapısı 

kararları üzerinde etkili olan temsil maliyeti işletmelerin hissedarları ile yöneticiler arasında 

veya borç verenler ile hissedarlar arasında ortaya çıkan çıkar çatışmalarından kaynaklanan 

maliyetleri ifade etmektedir (Yılgör, 2012:338).  

Taraflar arasındaki çıkar farklılıkları, farklı bilgilenme düzeyi, riskten kaçınma (risk 

aversing) ve risk paylaşımındaki (risk sharing) farklılıklarla tanımlanır. Taraflar arasındaki 

farklı bilgilenme düzeyinden doğan çıkar farklılıkları ahlaki tehlike (moral hazard) ve yanlış 

seçim olgusuyla birleşerek dışsallık yaratmakta ve temsil problemlerine neden olmaktadır. 

Yanlış seçim, bilgiye sahip olan tarafın bilgiye sahip olmayan tarafın aleyhine sonuç yaratma 

olasılığıdır. Yanlış seçim problemi sözleşme yapılmadan önce ortaya çıkan bir dışsallık türüdür. 

Ahlaki tehlike ise temsil edenin kendi kişisel çıkarlarına uygun fakat yetki verenlere maliyet 

yükleyen davranışlarda bulunmalarını ifade etmektedir. Yöneticiler işletmenin durumunu 

olduğundan iyi veya kötü göstermek adına bazı bilgileri piyasadan saklayarak temsil edilenin 

yanlış kararlar almasına neden olmaktadır. Ahlaki tehlike ise sözleşme yapıldıktan sonra ortaya 

çıkmaktadır (Turaboğlu, 2004:113).  
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Zaman 

$ 

Nakit Akımları 

İflas 



Aslı Yıkılmaz Erkol, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

43 

Çıkar grupları olarak tanımlanan hissedarlar, yöneticiler ve borç verenler arasındaki 

temsil problemleri; yöneticiler ile hissedarlar, hissedarlar ile borç verenler ve borç verenler ile 

yöneticiler arasındaki temsil problemleri olmak üzere üç ana gruba ayırarak incelemek 

mümkündür. 

Yöneticilerin hazırlamak zorunda oldukları raporların yanıltıcı olması ve işletmeye ait 

bilgileri manipüle etmesi,  yöneticilerin imtiyazlarının devamı ve işlerini kaybetme korkusu ile 

pozitif net bugünkü değere sahip projeleri kabul etmekten kaçınmasına bağlı olarak kârlı 

yatırım fırsatlarından yararlanılamaması, varlık ikamesi (asset substition), finansman 

kaynaklarının yanlış seçimi ve el değiştirmelerde yetki verenin zararına davranılması 

yöneticilerden kaynaklanan en önemli temsil problemleridir. Hissedarların borç verenlerin 

aleyhine yüksek kâr payı talebi, yöneticilerin maaşlarının ve yetkilerinin sınırlandırılması, yeni 

pay senedi ihracının borç verenlere refah transferi sağlayacağını düşünen hissedarların pozitif 

net bugünkü değere sahip projeleri red etmesi ve varlık ikamesi hissedarlardan kaynaklanan en 

önemli temsil problemleridir. Borç verenlerin sözleşmelerden kaynaklanan haklarını haksız 

yere kullanma girişimleri, sözleşmelerde yer alan kısıtlar nedeni ile kârlı yatırım fırsatlarından 

yararlanamama problemine neden olmaları ve borç verenlerin işletmenin tasfiyesini talep 

etmeleri borç verenlerden kaynaklanan temsil problemleridir (Turaboğlu, 2004:113).  

 

2.3.2.2.1.3. Asimetrik Bilgi 

 

M&M’nin varsayımlarından biri de sermaye piyasalarında tam rekabet kurallarının 

işlediğidir. Bu varsayıma göre, piyasadaki tüm yatırımcıların alıcı ve satıcıların piyasa hakkında 

tam bilgiye sahip olduğu düşünülmektedir. Fakat gerçek hayatta tarafların eşit bilgiye sahip 

olmadıkları açıkça görülmektedir. Literatürde bir tarafın diğerine göre daha fazla bilgiye sahip 

olması asimetrik bilgi ile açıklanmaktadır. Asimetrik bilgi, yöneticilerin, işletmenin bugünkü ve 

gelecekteki olması olası durumuna ilişkin yatırımcılara göre daha farklı ve daha fazla bilgiye 

sahip olmaları şeklinde ifade edilebilir. Asimetrik bilginin olduğu piyasalarda daha çok bilgiye 

sahip olan taraf bu bilgiyi kullanarak haksız bir üstünlük kazanmaktadır (Ceylan ve Korkmaz, 

2010:252). 

İşletme dışındaki çıkar grupları sermaye yapısı kararlarını izleyerek işletmenin durumu 

ile ilgili çıkarımlarda bulunmakta ve bu çıkarımlar aracılığı ile işletme yöneticileri ile 

aralarındaki bilgi eksikliğini en aza indirgemeye çalışmaktadır. Sermaye yapısı kararlarının 

piyasalara işletmenin durumu ile ilgili sinyaller verdiğini ortaya koyan bu yaklaşım literatürde 

sinyal teorisi olarak bilinmektedir  (Ross vd., 2013:557; Ceylan ve Korkmaz, 2010:252). 
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2.3.2.2.1.4. Vergiler 

 

M&M’nin 1958 yılında yayınladıkları ilk makalelerinde, firmaların sermaye yapısı ile 

firma değeri arasında bir ilişki olmadığını ileri sürmüşlerdir. M&M’e göre vergi ve iflas 

maliyetleri, işlem maliyetleri, asimetrik bilgi ve temsil maliyetlerinin olmadığı etkin piyasa 

koşullarında, firmanın değeri sermaye yapısından bağımsızdır. M&M’nin vergileri dikkate 

almaması en çok eleştirilen varsayımı olmuştur. 1963 yılında yayınladıkları makaleleri ile 

verginin etkisini de dikkate alarak, firmanın faiz ödemelerinin vergi tasarrufu sağlayacağını 

dolayısıyla borç kullanan firmanın değerinin borç kullanmayan firmanın değerinden faizin vergi 

tasarrufu kadar yüksek olması gerektiğini ortaya koymuşlardır (Brealey, 1997:395). Aşağıdaki 

Eşitlik 2.5’ten de görüleceği gibi borç kullanan firmanın değeri, borçsuz işletme değeri ile vergi 

tasarrufunun değerinden oluşmaktadır.  

VL = VU + t *(D) (2.5) 
 
VL: Borçlu işletmenin değeri 

VU: Borçsuz işletmenin değeri 

t: Vergi oranı 

D: Borcun piyasa değeri 

Borçlu ve borçsuz firmanın değeri Şekil 2.20’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Şekil 2.20. Vergiler ve Sermaye Yapısı Kararları 

                                         Kaynak: Ross, Westerfield ve Jordan, 2010:521 

 

Yukarıda bahsedilen piyasa aksaklıkları iki temel teorinin gelişimine neden olmuştur. 

Denge teorisi (trade off theory) ve finansal hiyerarşi teorisi (pecking order theory). M&M’nin 

ilintisizlik önermelerini içeren çalışmasından sonra yayınladığı düzeltme makalesinde 

vergilerin firma değerini arttırıcı etkisini dikkate alsa da borcun sağladığı vergi tasarrufunun 

finansal sıkıntı ve iflas maliyetleri nedeni ile firma değerini sonsuza kadar arttıramayacağını 

öngörememiş ve borcun sağladığı vergi tasarrufunun finansal sıkıntı maliyetleri nedeni ile 
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VL= VU+ Tc* D 
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işletme değerini sonsuza dek arttıramayacağını ve işletmeler için optimum borç oranı olduğunu 

savunan Kraus ve Litzenberger (1973) denge teorisini geliştirmiştir. Myers ve Majluf (1984) 

Donaldson’ın 1961 yılında uzun dönem finansman stratejileri için geliştirdiği finansal hiyerarşi 

fikrinden esinlenerek işletmeler ve sermaye piyasaları arasındaki bilgi asimetrisini dikkate alan 

finansal hiyerarşi teorisini geliştirmişlerdir. 

Sermaye yapısı teorileri optimum borç oranının varlığını kabul eden ve optimum borç 

oranın varlığını kabul etmeyen teoriler olmak üzere iki ana gruba ayırarak incelemek 

mümkündür. 

1. Optimum borçlanma oranının varlığını kabul eden sermaye yapısı teorileri: Denge 

teorisi (Kraus ve Litzenberger, 1973) ve temsil teorisidir (Jensen, 1986). 

2. Optimum borç oranının varlığını kabul etmeyen teoriler: Finansal hiyerarşi 

teorisi(Myers ve Majluf, 1984) ve piyasa zamanlama teorisidir (Baker ve Wurgler, 

2002).  

Her iki grup sermaye yapısı teorilerinin statik ve dinamik versiyonları bulunmaktadır. 

Optimum borç oranın varlığını kabul eden sermaye yapısı teorilerinin dinamik versiyonları, 

hedef borç oranından sapma gösteren işletmelerin hedef borç oranına ulaşılması için gerekli 

olan düzeltme davranışları ile ilgilenirken, optimum borç oranının varlığını kabul etmeyen 

sermaye yapısı teorilerinin dinamik versiyonları ise menkul kıymetlerin yanlış değerlenmesi ve 

ters seçim problemi gibi hedef borç oranı ile ilgili olmayan faktörler ile ilgilenmektedir 

(Abdeljawad vd., 2013:3).  

 

2.3.2.2.2. Statik Denge Teorisi (Static Trade-Off Theory) 

 

Statik denge teorisi alternatif borç düzeylerinde fayda ve maliyet açısından optimal bir 

denge anlayışına dayanmaktadır. M&M (1963) yaklaşımına göre borçla finansman, işletmeye 

vergi tasarrufu yolu ile fayda sağlamaktadır. İşletme değeri ile vergi tasarrufunun sağladığı 

fayda arasında pozitif yönlü doğrusal ilişki sonsuza dek artmaktadır. Kraus ve Litzenberger 

(1973) çalışmalarında borcun sağladığı faydanın sonsuza dek artmayacağını borçlanmanın 

belirli bir borç oranından sonra finansal sıkıntı ve iflas maliyetlerini beraberinde getireceğini 

ifade etmişlerdir. Borcun işletmelere sağladığı fayda ve yarattığı maliyetler arasındaki denge 

ilişkisine dayanan bu yaklaşım literatürde statik denge teorisi olarak adlandırılmaktadır.  

Denge teorisine göre, optimum borç/özsermaye oranı borcun sağladığı vergi tasarrufu 

ve borcun neden olduğu finansal sıkıntı ve iflas maliyetleri tarafından belirlenmektedir. 

İşletmenin sermaye yapısında artan borç bir yandan vergi tasarrufu yaratmakta bir yandan da 

finansal sıkıntı maliyetlerine neden olmaktadır. Bu nedenle vergi tasarrufunun işletme değerini 

arttırıcı etkisi ve artan risklilik ile ortaya çıkan finansal sıkıntı maliyetleri ikilemi borcun 
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sağladığı fayda ve maliyetler çelişkisini ifade etmekte ve liteartürde bu durum statik denge 

teorisi olarak adlandırılmaktadır (Ross vd., 2013:443; Luigi ve Sorin, 2009:317). Temeli bu 

çelişkisine dayanan denge teorisine göre borçla finansmanın yaratacağı vergi tasarrufunun 

işletme değerini arttırıcı etkisi finansal sıkıntı ve iflas maliyetlerinin artması ile bir süre 

azalarak artacak, uzun vadede ise düşecektir. Optimal sermaye yapısı ise vergi tasarrufunun 

sağladığı marjinal fayda ile marjinal finansal sıkıntı ve iflas maliyetinin birbirine eşit olduğu 

nokta olmaktadır (Ross vd., 2013:433). Statik denge teorisine göre optimal sermaye yapısı Şekil 

2.21’deki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.21. Vergilerin Sermaye Yapısı Kararlarına Etkisi 

Kaynak: Ross, Westerfield ve Jordan, 2010:527 

 

Statik denge teorisine göre işletmelerin mevcut borç/özsermaye düzeyi optimum borç 

düzeyini ifade etmektedir ve bu oran statiktir. İşletmeler özsermayenin piyasa değerinde ani bir 

değişim meydana gelmesi halinde işlem maliyetlerinin olmadığı etkin piyasalarda bu değişime 

maliyetsiz şekilde uyum sağlayarak optimum borç/özsermaye oranına ulaşabilmektedir. Ayrıca 

statik denge modeline göre sermaye yapısı kararları tek dönemlidir ve işletmenin geçmiş ve 

gelecek dönemlerdeki faaliyetlerinden etkilenmemektedir. Teorinin en önemli eksikliklerinden 

biri optiumum borç oranının tespitinde borcun sağladığı vergi tasarrufu etkisinin önemli bir yer 

almasıdır. Vergilerin olmadığı dönemde de işletmeler borçla finansman seçeneğini 

kullanabilmekteydi. Bu nedenle vergiler tek başına optimal sermaye yapısının tespit 

edilmesinde yetersiz kalmaktadır. Statik denge teorisine göre kârlılık oranı yüksek başarılı 

işletmelerin finansal sıkıntı ve iflas maliyetleri riski düşük olduğundan vergi tasarrufu etkisi 

daha yüksektir. Bu nedenle bu işletmelerin daha yüksek oranda borçlanması beklenmektedir. 

Ancak başarılı işletmelerin uygulamada daha düşük borç oranı ile faaliyetlerini sürdürmesi 

statik denge teorisine yöneltilen bir diğer eleştiri olmuştur. Bu ilişki finansal hiyerarşi teorisinin 
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doğruluğunu kuvvetlendiren bir sav olsa da işletmelerin yeni pay senedi ihracı ile finansmanı 

tercih ederek finansman hiyerarşisinden de sapma gösterebilmeleri finansal hiyerarşi teorisinin 

eleştirisi olmuş ve aynı anda birçok unsuru dikkate alan dinamik yaklaşımların gelişimini 

sağlamıştır (Frank ve Goyal, 2008:138-145). 

 

2.3.2.2.3. Dinamik Denge Teorisi (Dynamic Trade-Off Theory) 

 

Hedef borç oranından sapma gösteren işletmelerin hedef borç oranına ulaşılması için 

gerekli olan düzeltme davranışları ile ilgilenen önemli yaklaşımlardan biri “dinamik denge 

teorisi”dir. Dinamik denge teorisi hedef borç oranından sapma gösteren işletmelerin sapmaları 

neden ve ne zaman düzelttikleri ile ilgilenmektedir. Teoriye göre işletmelerin sermaye yapısı 

kararları sermaye yapısının yeniden düzenlenebilme seçeneğinden etkilenmektedir. 

Uygulamada var olan piyasa aksaklıklarının işletmelerin sermaye piyasalarından fon tedarikini 

maliyetli hale getirmesi, optimum borç oranından sapmalara müdahale etmemelerine neden 

olmaktadır (Fischer, Heinkel ve Zechner 1989:19; Hovakimian vd., 2004:517; Strebulaev, 2007: 

1748; Mahakud ve Mukherjee, 2011:67). Bu nedenle işletmelerin optimum borç düzeyi zaman 

içerisinde değişmektedir ve optimum borç düzeyi dinamiktir.  

Dinamik denge teorisi yaklaşımında, sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi sırasında 

ortaya çıkan maliyetler düzeltme maliyetleri (adjustmant cost) olarak adlandırılmaktadır. 

Piyasa aksaklıkları nedeni ile ortaya çıkan düzeltme maliyetleri, hedef borç oranı optimumdan 

sapan işletmelerin optimum borç/özsermaye oranına tekrar ulaşılması için katlanılması 

gereken maliyetlerdir. Bu maliyetlerin boyutu işletmelerin finansal kısıtlarına, dış finansman 

maliyetlerine, finansal sıkıntı maliyetlerine, finansal açık ve fazlasına, sahiplik yapısı ve 

makroekonomik faktörlere göre farklılık göstermektedir (Mahakud ve Mukherjee, 2011:67). 

Dinamik denge teorisine göre işletmelerin optimum borç/özsermaye oranı vergi 

tasarrufu, finansal sıkıntı ve iflas maliyetler ile sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi 

sırasında ortaya çıkan maliyetler ile dengelenmektedir. İşletmelerin optimum borç oranından 

zaman içerisinde sapma göstereceğini ortaya koyan ve dinamik denge teorisine son 20 yılda 

önemli katkılar sağlamış en önemli çalışmalardan biri Fischer, Heinkel ve Zechner (1989)’e 

aittir. Fischer vd. (1989) optimum borç oranının düzeltme maliyetlerinden etkilenip 

etkilenmediğini test etmek için yaptıkları çalışmada, optimum borç düzeyinin düzeltme 

maliyetleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar optimum borç oranının 

zaman içerisinde değişim gösterdiğini ortaya koymuştur. İşletmeler optimum borç düzeyinden 

sapmaları düzeltme maliyetleri nedeni ile hemen düzeltmemekte ve optimum borç oranının alt 

ve üst limitler arasında dalgalanmasına izin vermektedir. Optimum borç oranından sapma için 

kabul edilir üst limittin üzerindeki borç/özsermaye oranında finansal sıkıntı maliyetleri, 
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düzeltme maliyetlerinden fazla iken, alt limittin altındaki borç/özsermaye oranında ise 

kullanılmayan borç nedeni ile oluşan vergi tasarrufunun fırsat maliyeti, optimum borç oranı 

düzeltme maliyetini aşmaktadır. Dinamik denge teorisinde işletmelerin optimum borç oranı için 

alt ve üst limitleri Şekil 2.22’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 2.22. Dinamik Denge Teorisine Göre Optimal Borç/ Özsermaye Oranı 
 

Dinamik denge teorisine göre işletmeler borç oranının alt ve üst limitler arasında 

dalgalanmasına izin vermektedir. Şekil 2.23 ise x işletmesinin optimum borç oranının zaman 

içerisinde seyrini göstermektedir. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Şekil 2.23. Dinamik Denge Teorisine Göre X İşletmesinin Optimal Borç/Öz Sermaye Oranının 
Zaman İçerisindeki Seyrine İlişkin Bir Örnek 

 

İşletmelerin optimum borç oranından sapmaları için kabul edilir alt ve üst limitler 

işletme ölçeğine göre farklılık göstermektedir. Küçük ölçekli, riskli,düşük vergi oranına sahip 

işletmeler, işlem maliyetlerine daha duyarlı olduklarından optimum borç oranı aralığı daha 

geniştir(Fischer vd., 1989:39). Sermaye yapısında öz sermayenin ağırlıklı olduğu işletmelerde 
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optimum borç oranından sapma, borçlanmanın ağırlıklı olduğu işletmelere göre daha düşük ve 

hedef borç oranına ulaşma hızı ise daha yüksektir  (Lööf, 2004:449-468). 

İşletmelerin sermaye yapısı ile ilgili düzeltme maliyetleri optimum borç oranından farklı 

bir borç oranında kalmasına neden olmaktadır. Hedef borç oranından sapma gösteren 

işletmeler hedef borç düzeyine zaman içerisinde kademeli olarak dönmekte ya da hedef borç 

düzeyinin altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Dinamik denge teorisine göre işletmelerin 

hedef borç düzeyinden sapma maliyetleri ve faydaları hedef borç düzeyi düzeltme hızını (speed 

of adjustment) etkilemektedir (Clark vd., 2009:3). Hedef borç oranı düzeltme hızı işletmelerin 

her bir dönemde hedef borç düzeyinden sapmanın yüzde kaç giderildiğini ifade etmektedir. 

İşletmenin hedef borç oranından sapmaları % 100’e yakın düzeltmesi o işletmenin hedef borç 

oranı düzetilme hızının yüksek olduğunu, hedef borç oranından sapmaları değiştirme yüzdesi 

düşük olan işletmelerin düzeltme hızının ise düşük olduğu söylenebilmektedir. Literatürde 

işletmelerin hedef borç oranı düzeltme hızı ile ilgili farklı birçok oran tespit edilmiştir (Fama ve 

French, 2002:29; Hovakimian ve Li, 2011:41). Aşağıdaki Tablo 2.2’de hedef borç düzeyi 

düzeltme hızı ile ilgili yapılan ampirik çalışmalar ve sonuçlarından bazılarına yer verilmektedir. 

 

Tablo 2.2. Hedef Borç Oranı Düzeltme Hızı ile İlgili Ampirik Çalışmalar 

Araştırmacı Ülke Düzeltme Hızı 
Miguel ve Pindado (2001) İspanya % 21 
Fama ve French (2002) ABD % 7-18 
Flanney ve Rangan (2006) ABD % 30 
Shyam- Sunder ve Myers (1999) ABD % 41 
Özkan (2001) İngiltere % 43 
Hovakimian ve Li (2011) ABD % 5,5–7,4 

Gaud, Jani, Hoesli ve Bender(2005) İşviçre % 27 

 

Düzeltme hızı sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi ile ilgili maliyetlerin ve 

faydaların bir fonksiyonudur. İşletmeler için hedef borç düzeyinden sapmanın maliyetleri ve 

faydaları farklı olacağından, hedef borç düzeyine dönüş hızı da farklı olmaktadır. Faaliyetlerden 

sağlanan nakit akımları, kâr payı dağıtım oranı, kredi derecesi ve büyüme hızı yüksek olan 

işletmelerin optimum borç oranı düzeltme hızı daha yüksektir (Drobetz, Pensa ve Wanzenried, 

2007:24; Clark vd., 2009:3; Faulkender vd., 2012:645).  

Fama ve French (2002), Flannery ve Rangan (2006) hedef borç oranı düzeltme hızını 

tüm işletmeler için aynı kabul etse de, bu varsayım işletmelerin düzeltme maliyetlerinin farklı 

olduğu varsayımı ile çelişmektedir. İşletmelerin hedef borç oranı düzeltme hızının işletmeler 

arasında farklılık gösterdiğini ortaya koyan çalışmalar ise dinamik denge teorisini 

desteklemekle kalmamakta aynı zamanda optimum borç oranının varlığını kabul eden sermaye 

yapısı teorilerinin geçerliliğinin sorgulanmasına da izin vermektedir. Hedef borç oranına dönüş 

hızı düşük olan işletmelerin sermaye yapısı kararlarında önceliğinin hedef borç oranına dönmek 
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olmadığı, sermaye yapısı kararlarında asimetrik bilgi, işlem maliyetleri, temsil maliyetleri ve 

finansal sıkıntı maliyetleri gibi faktörlerin önemli olduğunu gösterebilmektedir (Abdeljawad vd., 

2013:2). 

 

2.3.2.2.4. Finansal Hiyerarşi Teorisi (Pecking Order Theory) 

 

Myers ve Majluf (1984), Donaldson’ın 1961 yılında uzun dönem finansman stratejileri 

için geliştirdiği finansal hiyerarşi fikrinden esinlenerek işletmeler ve sermaye piyasaları 

arasındaki bilgi asimetrisini dikkate alan finansal hiyerarşi teorisini geliştirmiştir. Finansal 

hiyerarşi teorisine göre işletmelerin hedef bir borç oranı ya da optiumum borç/özsermaye oranı 

yoktur. İşletmeler için önemli olan finansman kaynakları arasındaki hiyerarşidir. 

Finansal hiyerarşi teorisine göre iki tür sermayeden bahsetmek mümkündür. İçsel 

sermaye ve dışsal sermaye. İçsel sermaye, içsel olarak yaratılan nakit akımlarını ifade 

etmektedir. Dağıtmayarak işletme bünyesinde tutulan kâr payları dönemsel olarak nakit akımı 

yaratan en önemli içsel sermaye unsurudur. Dışsal sermaye ise borç ve yeni pay senedi ihracı ile 

sağlanan sermayedir. İşletmeler içsel ve dışsal sermayenin sağladığı avantaj ve dezavantajlara 

göre fon kaynaklarını tercih etmelidir. Myers ve Majluf (1984) bu hiyerarşiyi bilgi asimetrisinin 

sermaye yapısı kararlarına etkisini göz önüne alarak belirlemiştir. İçeridekiler olarak 

adlandırılan yöneticiler, idareciler ve çalışanlar dışarıdakilere göre işletme hakkında daha fazla 

bilgiye sahiptir. Bu bilgi farkı işletmelerin dışsal sermaye ihtiyacı duyduklarında fon 

kaynaklarına ulaşılmasında maliyet yaratabilmektedir. Dışarıdakilerin/yatırımcıların 

(hissedarların ve borç sağlayanların) işletme hakkında, içeridekilere göre daha az bilgiye sahip 

olması ve içeridekilerin bilgileri tam olarak vermedikleri düşüncesi yüksek sermaye maliyetine 

ve fon kaynaklarının kısıtlanmasına neden olmaktadır. Yatırımcılar işletmeleri ve yeni yatırım 

fırsatlarının taşıdığı riskleri tam olarak bilememektedirler. Bu bilgi asimetrisi işletmelerin yeni 

yatırımlarını finanse etmek için ihraç ettikleri menkul kıymetlerin yanlış değerlenmesine neden 

olmaktadır. Finansal hiyerarşi teorisinin iki temel kuralı vardır (Vernimmen vd., 2006:677): 

1. İşletmeler fon ihtiyaçlarını içsel kaynaklar ile karşılamalıdır. Yatırım fırsatları ve kârlılık 

yıldan yıla değişebildiğinden ve içsel nakit akımları yatırımın gerektirdiği nakit 

miktarından düşük ya da yüksek olabileceğinden nakit akımı yaratan en önemli içsel 

sermaye unsuru olan kâr payı politikalarını gelecekteki yatırım fırsatlarını 

değerlendirerek belirlemelidir. 

2. Fon ihtiyaçları için içsel kaynaklar yeterli değil ise dışsal kaynaklar kullanılmalıdır. 

Dışsal kaynaklarda ilk tercih ise düşük riskli menkul kıymet ihracı ile finansman 

olmalıdır. Borçlanma yolu ile finansman sağlanamadığı takdirde riskli borçlanma 
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araçları tercih edilmeli, yeni pay senedi ihracı ise ancak borçlanmanın çok maliyetli 

olduğu durumda son çare olarak uygulanmalıdır. 

Yatırımın net bugünkü değeri Y, pay senedi ihraç edildiği takdirde elde edilen fon 

miktarı N, pay senedi ihracının sağlayacağı gerçek fon miktarı N1 ise, gerçek değer ile mevcut 

değer arasındaki düşük ya da yüksek değerlenmiş pay senetlerinin satışından kaynaklanan fark 

Eşitlik 2.6’da görüldüğü gibi ΔN’dir (Myers, 1984:584). 

 
ΔN =  N1- N (2.6) 

 
Yönetici yatırım projesini Y > ΔN olduğu sürece kabul edecektir. Yatırımın gerektirdiği 

fon miktarı 10 milyon, pay senedi ihracı sonucunda sağlanan fonun gerçek değeri 12 milyon(N) 

ise bu yatırımın kabul edilebilmesi için yatırımın bugünkü değerinin en az 2 milyon olması 

gerekmektedir. Aksi halde proje red edilecektir. Yatırımın bugünkü değeri 1,5 milyon olması 

durumunda yatırım projesi red edilecek ve yeni pay senedi ihracından vazgeçilecektir. 

Borçlanma aracı ihracı ile finansman, özellikle düşük riskli tahvil ihracında ΔN daha düşük 

olacağından projenin red edilme ihtimali daha düşük olmaktadır.  Ödememe riski içeren tahvil 

ihracı ile finansman tercih edilse dahi yanlış değerleme sonucu ortaya çıkan maliyet, pay senedi 

ihracı ile finansman sonucu ortaya çıkan yanlış değerleme maliyetinden de daha düşük 

olmaktadır (Myers, 1984:584).  

Finansal hiyerarşi teorisinin çıkarımları özetle aşağıdaki gibidir (Myers, 1984:589; 

Vernimmen vd., 2006:676; Ross, 2013:452). 

1. Denge teorisinin aksine finansal hiyerarşi teorisine göre işletmelerin hedef borç oranı 

yoktur. İşletmelerin borç oranını finansal ihtiyaçlara göre belirlemektedir. Endüstrideki 

rakiplerine göre büyüme olanakları düşük, kârlılık oranı yüksek işletmelerin borç oranı 

düşük iken, rakiplerine göre büyüme olanakları fazla, kârlılık oranı düşük işletmelerin 

borç oranı ise yüksektir.  

2. Kârlılık oranı yüksek olan işletmelerin borç oranı düşüktür. Denge teorisine göre 

finansal sıkıntı ve iflas maliyetleri düşük, kârlılık oranı yüksek işletmeler vergi 

avantajından daha çok yararlanabilmek için daha fazla borçlanmaktadır. Finansal 

hiyerarşi teorisine göre ise kârlılığı yüksek işletmelerin içsel fon kaynakları yeterli 

düzeyde olduğundan dışsal kaynaklara (riskli borçlanma aracı ve yeni pay senedi 

ihracı) ihtiyaç duymamaktadır. 

3. İşletmeler belirli miktarda borca sahip olabilirler. Ancak bu borç finansal sıkıntıya 

sebep olmayacak ve borçlanma gücünün göstergesi olan finansal boşluğu (financial 

slack) muhafaza edecek düzeyde olmalıdır. Yatırımın finansmanı borçlanma yolu ile 

gerçekleştirilecekse yeni borç planı yapılmalıdır. 
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4. Ödenen kâr payı oranları gelecekte de benzer oranda kâr payı beklentisi (dividend 

sticky) yaratmaktadır. Bu nedenle kâr payı politikaları, yatırım fırsatlarını içsel 

kaynaklar ile finansmana imkân verecek şekilde belirlenmelidir. 

5. Kâr payı oranında değişikliğin zor olması ve nakit akımlarının değişkenliği nedeni ile 

içsel kaynaklar ile finansman gerçekleştirilemediğinde borçlanma yolu ile finansman 

gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle işletmeler borçlanma kabiliyetlerini gözden 

geçirmelidirler. 

 

2.3.2.2.5. Finansal Esneklik ve Sermaye Yapısı Teorileri 

 

Sermaye yapısı kararlarının hangi koşullar altında belirlendiği, bu koşulları etkileyen 

faktörlerin neler olduğu uzun yıllardan beri tartışılan bir konudur. Etkin piyasalarda geçerli 

olan M&M’nin ilintisizlik teorisinden sonra, etkin olmayan piyasalarda ortaya çıkan finansal 

sıkıntı ve iflas maliyetleri, vergiler, temsil maliyetleri ve asimetrik bilgi problemi gibi piyasa 

aksaklıklarının sermaye yapısı kararları ile ilişkisine dayalı yeni teoriler geliştirilmiştir. Denge 

teorisi, finansal hiyerarşi teorisi, temsil teorisi ve sinyal teorisi bu teorilerden en önemlileridir.  

Literatürde yapılan birçok araştırmada finansal esneklik, yöneticilerin sermaye yapısı 

kararlarını etkileyen önemli değişkenlerden biri olarak tespit edilmiştir (Pinegar ve Wilbricht, 

1989; Graham ve Harvey, 2001; Brounen vd., 2006; Bancel ve Mittoo, 2004). Sermaye yapısı 

kararlarında önemli faktörlerden biri olarak tespit edilen finansal esneklik, sermaye yapısı 

teorilerinin açıklamada zorluk çektiği birçok ilişkinin açıklığa kavuşturulmasında ve 

işletmelerin sermaye yapısına yönelik uygulamalarının daha iyi anlaşılmasında önemli bir yere 

sahip olmuştur. Bu bölümde statik denge teorisi, dinamik denge teorisi ve finansal hiyerarşi 

teorisi ile finansal esneklik arasındaki ilişkilerden bahsedilmiştir.  

 

2.3.2.2.5.1. Statik Denge Teorisi ve Finansal Esneklik 

 

M&M’nin ilintisizlik önermelerinin gerçek hayatta işletmeler için ciddi bir sorun olan 

finansal sıkıntı ve iflas maliyetlerini dikkate almaması literatürde sıkça eleştirilmiştir. Bu 

eleştiriler sonucu işletmelerin aşırı borçlanmasının ödeyememe riskinin ortaya çıkmasına 

neden olduğu ve bu nedenle vergi tasarrufunun işletme değerini arttırıcı etkisinin sonsuza dek 

devam etmeyeceğini ileri süren statik denge teorisi (Kraus ve Litzenberger, 1973)  

geliştirilmiştir. Statik denge teorisine göre, borç kullanımının sağladığı vergi tasarrufu ve buna 

bağlı olarak temsil maliyetlerinde görülen azalmanın sağladığı faydanın, iflas ve finansal sıkıntı 

maliyetleri ile dengelendiği sermaye yapısı, optimal sermaye yapısıdır. İşletmeler vergi 

tasarrufu, finansal sıkıntı ve iflas maliyetlerinden büyük olduğu sürece borç kapasitesinin 
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tamamını kullanarak işletme değerini maksimize edebilmektedir. Bu noktada ağırlıklı ortalama 

sermaye maliyeti minimum ve işletme değeri ise maksimum olmaktadır (Ross vd., 2013:444). 

Statik denge teorisinin vergileri en önemli faktörlerden biri olarak kabul etmesi, 

işletmelerin optimum borçlanma düzeyinden sapabileceği ve bu sapmaları maliyetsiz 

düzelteceği, sermaye yapısı kararlarının dönemler arası etkisini ve sermaye yapısı kararlarında 

önemli bir maliyet unsuru olan işlem maliyetlerini ve asimetri bilgi problemini ihmal etmesi 

aynı zamanda ampirik çalışma sonuçlarının teorinin temel çıkarımları ile çelişmesi teorinin en 

fazla eleştirilen tarafı olmuştur. Bu eleştirilerden en önemlisi ise kârlılık ve borçlanma oranı 

arasında tespit edilen negatif ilişki olmuştur. 

Denge teorisinin en önemli çıkarımlarından biri kârlılık ile borç oranı arasında beklenen 

pozitif ilişkidir. Kârlılık oranı yüksek işletmelerin finansal sıkıntı ve iflas riski düşük olduğundan 

vergi tasarrufundan daha fazla yararlanmak isteyerek, daha yüksek oranda borç 

kullanacaklardır. Bu nedenle yüksek ve istikrarlı getiri sağlayan ve maddi duran varlıkları fazla 

olan işletmelerin hedef borç oranı yüksek, riskli ve karı düşük işletmelerin ise hedef borç oranı 

nın düşük olması beklenmektedir (Brealey vd., 1997:412). Ancak literatürde yapılan ampirik 

çalışmalar büyük ve başarılı işletmelerin yüksek borç oranının vergi tasarrufu avantajına 

rağmen düşük borç oranı ile faaliyetlerini devam ettirdiğini ortaya koymuştur (Titman ve 

Wessels, 1988; Harris ve Raviv, 1991;  Rajan ve Zingales, 1995; Graham, 2000; Graham ve 

Harvey, 2001; Fama ve French, 2002; Frank ve Goyal, 2008). Ampirik çalışmalar ile saptanan bu 

ilişkinin nedenleri finansal esneklik bağlamında açıklanmaktadır.  

Kârlılık oranı yüksek işletmelerin düşük borç oranı ile faaliyetlerini sürdürmesinin en 

önemli nedenlerinden biri kullanılmayan borç kapasitesinin işletmeye sağladığı esnekliktir. Kısa 

vadeli yabancı kaynalar ile uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamından nakit ve nakit benzeri 

varlıkların düşülmesi ile elde edilen net borç tutarı pozitif olduğu sürece işletmeler borcun 

sağladığı vergi tasarrufundan etkin şekilde yararlanabilmektedir. İşletmeler borç kapasitelerini 

kullanarak elde ettikleri kazancı nakit olarak tuttuklarında her bir birim naktin yarattığı 

vergilendirilebilir gelir, birim naktin sağladığı vergi tasarrufu ile dengelenmektedir. Ayrıca nakit 

varlıklarda artış ile net borç tutarında azalma, temsil maliyetlerini de arttırmakta ve böylelikle 

vergi tasarrufu etkisi temsil maliyetleri nedeniyle de azalmaktadır. Başarılı işletmeler vergi 

tasarrufundan etkin şekilde yararlanamayabilmekte ve bu nedenle kullanılmayan borç 

kapasitesinin sağladığı esnekliği vergi tasarrufu etkisine tercih edebilmektedir (De Angelo ve De 

Angelo, 2007:16). 

İşletmelerin düşük borç oranı ile faaliyetlerini sürdürmelerinin bir diğer nedeni yatırım 

fırsatlarıdır. İşletmenin yaşam döngüsündeki pozisyonuna göre değişen yatırım fırsatları 

finansal esneklik talebinin ve borç oranının farklılaşmasına neden olmaktadır. Geçmiş yıl 

kârları, kredi derecelendirme notu, faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları düşük ve büyüme 
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olanakları fazla olan gelişmekte olan işletmelerin finansal esneklik talebi yüksektir. Bu 

işletmeler kullanılmayan borç kapasitelerini ve finansal esnekliklerini arttırabilmek için 

finansman ihtiyaçlarını özsermaye ile ya da alıkonulan kârlar ile karşılamaktadır (Byoun, 

2007:2-14). Böylelikle borçlanmanın neden olduğu finansal kısıtları azaltarak finansal 

esnekliklerini arttırabilmektedirler. Yaşam eğrisinin olgunlaşma aşamasında yatırım fırsatları 

düşük işletmeler için borçlanma temsil maliyetlerinde azalma sağlarken diğer yandan 

borçlanma finansal esnekliğin azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle olası bir yatırım fırsatı 

karşısında finansal esnekliği muhafaza etmek isteyen olgun işletmeler düşük borç oranı ve 

düzenli kâr payı dağıtımı ile faaliyetlerini devam ettirerek hem serbest nakit akımlarının neden 

olduğu temsil maliyetlerini minimize edebilmekte hem de finansal esnekliği muhafaza 

edebilmektedir (Byoun, 2007:2-14). İşletmelerin yaşam döngüsündeki yeri, finansal esneklik ve 

benimsenen politikalar Tablo 2.3’te gösterilmektedir. 

 

Tablo 2.3. İşletmelerin Yaşam Döngüsündeki Yeri, Finansal Esneklik ve Benimsenen Politikalar 

İşletme Özelliği 
İşletme 
Yaşam 
Döngüsü 

Yatırım 
Fırsatları 

Benimsenen 
Politikalar 

Sonuç 

Küçük ölçekli, kredi derecelendirme 

notu düşük, geçmiş yıl kârları 
düşük  

Gelişmekte Yüksek Yeni pay senedi 
ihracı, 

Alıkonulan kârlar, 
Düşük borç oranı 

Düşük borç oranı ile 
sağlanan finansal 
esneklik 

Büyük ölçekli, kredi derecelendirme 

notu yüksek, geçmiş yıl kârları 
yüksek 

Olgun Düşük Düzenli kâr payı 
dağıtımı, 
Düşük borç oranı 
 

Düşük borç oranı ile 
finansal esnekliği 
muhafaza  

 

Statik denge teorisine finansal esneklik bağlamında yöneltilen bir diğer eleştiri ise 

asimetrik bilgi, finansal sıkıntı ve finansal esneklik ilişkisini ihmal etmesidir. Doğrudan ve 

dolaylı finansal sıkıntı maliyetleri, işletme yöneticileri ve yatırımcılarının üzerinde anlaştıkları 

koşullarda sermaye piyasalarına ulaşamaması ve bu nedenle yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yönetici ve potansiyel yatırımcılar aynı bilgi 

düzeyine sahipse ihraç edilecek menkul kıymet doğru değerlenecektir. Bu durumda öz sermaye 

ve borç birbiri yerine ikame edilebilecek ve böylelikle işletme finansal sıkıntı maliyetlerini 

önleyebilecektir. Taraflar arasında farklı bilgilenme düzeyi ise işletmenin fon kaynaklarına etkin 

bir şekilde ulaşmasını engelleyerek finansal sıkıntı maliyetlerini arttıracak, artan finansal sıkıntı 

maliyetleri optimum borç oranının azalmasına ve aynı zamanda finansal esnekliğin artmasına 

neden olacaktır. Statik denge teorisi, finansal sıkıntı maliyetleri, finansal esneklik ve optimum 

borç oranı arasındaki bu ilişkiyi ve yöneticilerin asimetrik bilgi nedeniyle ortaya çıkan yanlış 

değerleme problemini ve finansal sıkıntı maliyetlerini azaltmak, böylelikle finansal esnekliği 



Aslı Yıkılmaz Erkol, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

55 

sağlamak amacıyla finansal politikalar benimseyebileceğini ihmal etmektedir (De Angelo ve De 

Angelo, 2007:2). 

Ampirik çalışmalarda kârlılık oranı yüksek işletmelerin gözlenen borç oranının statik 

denge teorisinin öngördüğü hedef borçlanma oranından sapması statik denge teorisinin önemli 

eleştirilerinden bir diğeri olmuştur. Bu eleştiriler ise optimum borç oranından sapmanın 

nedenleri ve optimum borç oranının düzeltmesine ilişkin maliyetleri dikkate alan dinamik 

denge teorisinin gelişimine neden olmuştur.  

 

2.3.2.2.5.2. Dinamik Denge Teorisi ve Finansal Esneklik 

 

Dinamik denge teorisi sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi sırasında ortaya çıkan 

maliyetlerin hedef borç oranı düzeltme davranışlarını etkileyeceği varsayımına dayanmaktadır. 

İşletmelerin sermaye yapısı ile ilgili düzeltme maliyetleri optimum borç oranından farklı bir 

borç oranında kalmasına neden olmaktadır. Hedef borç oranından sapma gösteren işletmeler 

hedef borç düzeyine zaman içerisinde kademeli olarak dönmekte ya da hedef borç düzeyinin 

altında/ üstünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Dinamik denge teorisine göre işletmelerin hedef 

borç düzeyinden sapma maliyetleri ve faydaları hedef borç düzeyi düzeltme hızını (speed of 

adjustment) etkilemektedir (Clark vd., 2009:3). Finansal esneklik ise işletmelerin optimum borç 

oranı düzeltme davranışını ve düzeltme hızını etkileyen önemli faktörlerden biridir (McMillana 

ve Camara, 2012:288; Dang vd., 2012:468). Finansal esnekliğin kaybı ile ortaya çıkan fırsat 

maliyetleri, finansal sıkıntı, iflas maliyetleri ve temsil maliyetleri hedef borç düzeyinden 

sapmanın maliyetleridir. Finansal esneklik talebi, beklenen temsil maliyetleri ve iflas 

maliyetlerinin artması hedef borç oranı düzeltme hızının artmasına neden olmaktadır. Menkul 

kıymet ihracı sırasında ortaya çıkan tüm maliyet kalemleri olarak nitelendirilebilen düzeltme 

maliyetlerinin artması ise optimum borç oranı düzeltme hızını azaltmaktadır. Genel olarak 

optimum borç oranı düzeltme hızını etkileyen faktörler aşağıdaki gibidir (Flannery ve Rangan, 

2006:498; Dang vd., 2012:468;  Clark vd., 2009:5-20; Mahakud ve Mukherjee, 2011:68-70; 

Öztekin ve Flannery, 2011:98; McMillana ve Camara, 2012:287; Lemma ve Negash, 2014:68). 

 Nakit akımları ve yatırım fırsatlarında belirsizlikler: Denge teorisine göre hedef 

borç oranı işletmelerin sermaye maliyetinin minimum olduğu borçlanma 

düzeyini ifade etmektedir. İşletmelerin gelecekte oluşacak finansman ihtiyaçları 

hakkında belirsizlikler varsa, optimum borç/özsermaye oranı finansal esneklik 

sağlayan nokta olmalıdır. İşletmeler yatırım olanaklarının belirli olduğu 

durumlarda optimum borç oranından sapmaları, bugünden düzeltme 

maliyetlerine katlanmamak için düzeltmezken, yatırım olanakları ve fon 

ihtiyaçlarının belirsiz olduğu koşullarda ise düzeltme maliyetlerine katlanarak 
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hedef borç oranından sapmaları daha hızlı düzeltebilmektedir. Böylelikle 

bugünden düzeltme maliyetlerine katlanarak gelecekte oluşabilecek yatırım 

fırsatlarını değerlendirememe olasılığını azaltmaktadırlar. 

 Asimetrik bilgi düzeyi: Taraflar arasında farlı bilgilenme düzeyi yüksek olan 

işletmelerin finansal esneklik talebi fazla olduğundan düzeltme hızları da 

yüksektir. 

 Vergi tasarrufu: Borcun sağladığı vergi tasarrufu arttıkça düzeltme hızının 

artması beklenmektedir. 

 Sermaye piyasalarının gelişmişlik düzeyi: Finansal piyasaların gelişmişliği 

düzeltme maliyetlerini ve düzeltme hızını etkileyen bir diğer önemli unsurdur. 

Finansal piyasaların gelişmişliği işletmelerin sermaye piyasalarından düşük 

maliyetle ve daha kolay fon sağlayabilmesine olanak tanıyarak düzeltme 

maliyetlerini azaltmakta, düzeltme hızını ise arttırmaktadır. 

 Yerel/çokuluslu işletmeler: Karmaşık sermaye yapısına sahip, yatırımcı ve 

piyasa çeşitliliği fazla olan çokuluslu işletmelerin nakit akımlarında ve 

maliyetlerindeki değişkenlik ve finansal esneklik talepleri fazla olduğundan 

hedef borç oranından sapmaları yerel işletmelere göre daha hızlı 

düzeltmektedir. 

 İşletme ölçeği: İşletmelerin hedef borç oranından sapma maliyetleri ve düzeltme 

maliyetleri düzelme hızını etkileyen önemli faktörlerdir. Ancak bu faktörler 

büyük ve küçük ölçekli işletmelerin düzeltme hızını ve düzeltme maliyetlerini 

aynı derecede etkilememektedir. Sermaye piyasalarından daha düşük maliyetle  

ve daha hızlı fon tedarik edebilen, nakit akım değişkenliği daha düşük, finansal 

esnekliği yüksek büyük ölçekli işletmelerin düzeltme maliyetleri daha düşük 

olduğundan düzeltme hızları daha yüksektir. Küçük işletmelerin ise finansal 

esneklikleri daha düşük olduğundan düzeltme maliyetleri daha yüksek ve 

düzeltme hızları daha düşüktür. 

Görüldüğü gibi finansal esneklik talebi düzeltme hızını etkileyen bir faktör iken, aynı 

zamanda finansal esnekliğin kaybı ile ortaya çıkan fırsat maliyetleri hedef borç düzeyinden 

sapmanın maliyetidir. Dinamik denge teorisi ile finansal esneklik birlikte değerlendirildiğinde 

işletmelerin borç oranından sapmalara neden izin verdiği ve bu sapmaları neden az ya da daha 

çok düzelttiği daha net anlaşılabilmektedir. Finansal esnekliğin dinamik denge teorisindeki yeri 

Şekil 2.24 ve Şekil 2.25’te gösterildiği gibidir. 
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Şekil 2.24. Optimum Borç Oranından Sapmanın Neden Olduğu Maliyetler ve Düzeltme Hızı 

 

Şekil 2.24 optimum borç oranından sapmanın neden olduğu maliyetler ve düzeltme hızı 

arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Borçlanma oranı optimum borç düzeyinden fazla olan 

işletmeler için finansal esnekliğin kaybı hedef borç düzeyinden sapmanın maliyetlerinden 

biridir ve borç oranı arttıkça finansal esneklik talebi ve hedef borç oranı düzeltme hızı 

artmaktadır. 

 

 

 

 

Şekil 2.25. Optimum Borç Oranından Sapmanın Sağladığı Fayda ve Düzeltme Hızı 

 

Şekil 2.25 optimum borç oranından sapmanın sağladığı fayda ve düzeltme hızı 

arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Borçlanma oranı optimum borç düzeyinden daha düşük olan 

işletmeler için hedef borç düzeyinin altında olmak hedef borç düzeyinden sapmanın sağladığı 

faydadır. Hedef borç düzeyinin altında olarak elde edilen finansal esneklik hedef borç oranı 

düzeltme hızını azaltmaktadır. 

 

2.3.2.2.5.3. Finansal Hiyerarşi Teorisi ve Finansal Esneklik 

 

Finansal hiyerarşi teorisine göre asimetrik bilgi nedeni ile işletmeler finansman 

kararlarında bir hiyerarşiyi takip etmelidir. Bu hiyerarşi ise asimetrik bilgiden en az etkilenen 

içsel kaynaklardan başlayarak en fazla etkilenen yeni pay senedi ihracı ile son bulmalıdır. İçsel 

kaynakların yeterli olmadığı durumda işletmeler finansman kaynaklarını, kaynağın risklilik 

derecesine göre tercih etmelidir. Bu nedenle dışsal kaynağa ihtiyaç duyan işletmelerin ilk tercihi 

düşük riske sahip menkul kıymetler olmalıdır. Yeni pay senedi ihracı ile finansman ise 

borçlanmanın çok maliyetli olduğu durumda son çare olarak uygulanmalıdır (Myers, 1984:572-

592). 

Teoriye göre işletmeler gelecekte oluşacak dış finansman maliyetlerinden ve yeni 

menkul kıymetin düşük fiyatlanması gibi maliyetlerden korunabilmek için finansal boşluğa 

sahip olmalıdır. Finansal boşluk nakit ve nakit benzeri menkul kıymetler ile kullanılmamış borç 

Borç Oranı: 
Optiumum borç 
oranından düşük 

Düzeltme 
Hızı: 

Azalma 

Finansal Esneklik 
Talebi: 

Muhafaza 

Fayda: 

Finansal esneklik 

Borç Oranı: 
Optiumum borç 

oranından yüksek 

Maliyet: 

Finansal esnekliğin kaybı: 

Fırsat maliyeti 

 

Düzeltme 

Hızı 

Artış 

Finansal Esneklik 

Talebi: 

Artış 



Aslı Yıkılmaz Erkol, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

58 

kapasitesinin toplamından oluşmaktadır. Finansal boşlukta artış dış finansman ihtiyacını 

azaltacağından işletmeler borçlanma politikalarını finansal boşluğu muhafaza edecek şekilde 

düzenlenmelidir (Myers, 1984:589).  

İlk bakışta finansal boşluk ve finansal esneklik benzer kavramlar olarak görülse de 

oluşturma amaçları farklı iki kavramlardır. Finansal boşluğun oluşturulmasında amaç ters seçim 

problemi ile karşılaşan işletmelerin dış finansman ihtiyacının ve dış finansman maliyetlerinin 

oluşmasını önlemektir. Finansal esneklik ise işletmenin iç ve dış çevresindeki değişkenlik ve 

belirsizlikler ile baş edebilmek gibi daha genel amaçlar ile oluşturulmaktadır. Bu bağlamda 

finansal esneklik finansal boşluğu kapsayan bir kavramdır (Pandey, 2009:343; Byoun, 2007:6). 

Finansal boşluk ve finansal esnekliğin oluşturulma amaçları ve araçları Şekil 2.26’da gösterildiği 

gibidir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                   Şekil 2.26. Finansal Boşluk Oluşturma Araç ve Amaçları 

 

Finansal hiyerarşi teorisine göre işletmeler borçlanma yolu ile finansman mümkün 

olduğu sürece yeni pay senedi ihracını tercih etmemelidir. Ancak işletmeler için borçlanma her 

zaman mümkün olmamakta ya da borç ile finansman imkânları olsa da, yeni pay senedi ihraç 

ederek finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Kullanılmayan borç kapasitesine sahip, 

alıkonulan kârları yüksek gelişmekte olan işletmeler finansman ihtiyaçlarını finansal boşluk ile 

karşılamak yerine, yeni pay senedi ihraç edebilmekte ve işletmelerin finansman kaynak seçimi 

finansman hiyerarşisine uymayabilmektedir (Fama ve French, 2002:30; Frank ve Goyal, 2003: 

219; Fama ve French, 2005:23). 

Myers (1984) işletmelerin hiyerarşi teorisinin çıkarımlarına uymayan davranışlarını 

1984 yayınladığı makalesinde dikkat çekerek borçlanma imkânı olan işletmelerin neden yeni 

pay senedi ihracı ile finansmanı tercih ettiğini açıklamıştır. Literatürde modifiye finansal 

hiyerarşi teorisi olarak adlandırılan teoriye göre finansman hiyerarşisinde içsel kaynaklardan, 

dışsal kaynaklara gidildikçe asimetrik bilgi ve finansal sıkıntı maliyetleri ile karşılaşma olasılığı 

artmaktadır. İşletmelerin asimetrik bilgi ve finansal sıkıntı maliyetleri nedeni ile yeni pay senedi 

ihracını tercih etmemesi net bugünkü değeri pozitif olan projeleri değerlendirememesine neden 

Araç 

Amaç 

* Likit varlıklar 
* Riskiz borç kapasitesi 

 

Dış finansman ihtiyacını ve 
maliyetlerini önlemek 

 

Amaç 

Araç 

İşletme iç ve dış çevresindeki 
değişkenlik ve belirsizlikler ile 

baş edebilmek 
 

* Nakit ve likit varlıklar 
* Borçlanma kapasitesi 
* Kâr payı politikaları 

Finansal Boşluk Finansal Esneklik 
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olabilmektedir. Düşük yatırım probleminden doğan maliyetleri azaltmak isteyen işletmeler reel 

yatırım ihtiyacı olmasa da bugünden riskli menkul kıymet ihraç etmekte ve finansman 

hiyerarşisinde bir alt kademeye inebilmektedir. Bir diğer deyişle işletmeler finansal boşluk 

olarak tanımlanan likit varlık ve kullanılmayan borçlanma kapasitesi elde edebilmek ve finansal 

sıkıntı maliyetlerinden kaçınabilmek için asimetri bilgi problemine katlanarak, yeni pay senedi 

ihraç edebilmektedir. Böylelikle gelecekte oluşabilecek yatırım fırsatları karşısında 

kullanılmayan borç kapasitesinin gücünden yararlanabilmekte, ihtiyaç duyduğu fonları elde 

edebilmektedir. İşletmeler finansal boşluk elde etmek için yeni pay senedi ihracı sırasında (reel 

yatırımların finansmanı sürecinde olduğu gibi) asimetrik bilgi maliyeleri ile karşılaşmaktadır. 

Dolayısıyla asimetrik bilgi problemi koşullarında optimal sermaye yapısı stratejisinin 

belirlenmesi ve yeni pay senedi ihracı karmaşık bir süreci içermektedir (Myers, 1984:590).  

Myers (1984), modifiye finansal hiyerarşi teorisinde işletmelerin bu davranışlarını 

açıklasa da, Fama ve French (2005), finansal hiyerarşi teorisini gerçekliğini yitirmiş bir teori 

olarak nitelendirerek en büyük eleştiriyi yöneltmişlerdir. Araştırmacılara göre finansal hiyerarşi 

teorisi yeni pay senedi ihracının neden en son finansman seçeneği olduğunu 

açıklayamamaktadır. Asimetrik bilgi probleminin sermaye yapısı kararlarını etkileyen tek faktör 

olarak alınması doğru değildir. Çünkü yöneticiler yalnızca asimetrik bilgi nedeni ile değil temsil 

maliyetleri gibi diğer maliyet unsurları nedeni ile de yeni pay senedi ihracını tercih 

etmeyebilirler. Bunun yanı sıra asimetrik bilgi problemine neden olmadan pay senedi ihracı ile 

fon sağlamanın birçok yolu vardır. Örneğin çalışanların ortak edilmesi planında yeni pay senedi 

ihracı asimetrik bilgi problemine neden olmamaktadır. Ya da birleşmelerde ele geçirilen 

firmanın ortaklarına pay senedi ile ödeme (stock financed mergers) gerçekleştirildiğinde 

ortaklar düşük fiyat ile alım gerçekleştirerek vergi avantajı sağlayabilmekte ve asimetrik bilgi 

problemi oluşmamaktadır. Baker ve Wurgler (2002) tarafından ortaya atılan piyasa 

zamanlaması teorisinin temelinde asimetrik bilgi problemlerini minimize eden dönemlerde 

yapılan menkul kıymet ihraç kararları yer almaktadır. Finansal hiyerarşi teorisine göre 

işletmelerin sermaye yapısı tarihi piyasa değerlerinin bir fonksiyonudur. Yöneticiler yeni pay 

senedi ihracının hangi dönemde gerçekleştirilebileceğini pay senedi piyasa fiyatına göre 

belirlemektedir. İşletmeler yeni pay senedi fiyatının mevcut pay senetlerinin fiyatına göre 

yüksek olduğu durumda yeni ihraç yolunu tercih etmekte, böylelikle daha az pay senedi ihraç 

ederek daha çok fon sağlayabileceklerdir. Böylece işletmeler asimetrik bilgi düzeyinin en az 

olduğu dönemlerde menkul kıymet ihraç ederek hiyerarşiden sapma maliyetlerini önemli 

derecede azaltarak asimetrik bilgi maliyetlerini minimize edebilmektedir.  

De Angelo ve De Angelo (2007), Myers (1984)’in modifiye edilmiş finansal hiyerarşi 

teorisinin “gelecekte oluşabilecek fırsatlar nedeni ile borç kapasitesini arttırmak isteyen 

işletmeler ihtiyaç duydukları fonları yeni pay senedi ihracı ile karşılayabilmektedir” savını esas 
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alarak sermaye yapısı kararları ve finansal esneklik arasındaki ilişkiyi teorik çerçevede 

incelemişlerdir. Finansal hiyerarşi teorisi finansal esnekliğin önemini vurgulayan teorilerden 

biri gibi görünse de ampirik olarak önemli eksikliklere sahiptir ve teorinin kısıtlayıcı 

varsayımları finansal esnekliğin teori çerçevesinde analiz edilmesine imkân vermemektedir. 

Araştırmacılar finansal hiyerarşi teorisini beş noktada eleştirmektedir (De Angelo ve De Angelo, 

2007:8-9). 

1. Teoriye göre işletmeler için 3 dönem vardır; t: (-1), t: (0) ve t: (+1). İşletmeler yalnızca t: 

(0) döneminde borçlanmakta ve t:(0) döneminde yatırım fırsatlarının 

değerlendirilememesi olasılığı ile karşılaşmaktadır. Cari dönemde (t:0) gelecek 

dönemlerde kullanılmak üzere kullanılmayan borç kapasitesine sahip olmanın herhangi 

bir değeri yoktur. Dolayısıyla “borç her zaman pay senedi ile finansmandan üstündür” 

kuralı yalnızca cari dönem için geçerli bir kuraldır. Çünkü cari dönemde borç 

kapasitesinin kullanılması gelecekteki finansman ihtiyaçlarının borçlanma yolu ile 

karşılanamayacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle teoriye göre, borç her zaman değil 

cari dönemde pay senedi ihracından üstündür. Teori işletmelerin gelecekte oluşabilecek 

yatırım fırsatlarında kullanabilmek için bugün yeni pay senedi ihraç ederek, borç 

kapasitesi biriktirebileceklerini ihmal etmektedir. Daha açık bir ifadeyle finansal 

hiyerarşi teorisine göre borçlanma, gelecekte oluşabilecek yatırım fırsatları için değil, 

bugün asimetrik bilgi maliyetlerini önlemek amacıyla, tercih edilmelidir. 

2. Yöneticiler gelecek belirsizlikleri ve dış finansman ihtiyaçları nedeni ile yeni pay senedi 

ve borç ihraç kabiliyetini geliştirerek firma değerini arttırabilmektedir. Menkul kıymet 

ihraç kabiliyeti ve finansman seçeneklerindeki artış yatırımcıların yatırım fırsatları 

hakkında daha az endişe duymasına neden olacak ve firmanın planlanan firma 

değerindeki artış daha fazla olacaktır. Yöneticilerin beklenmeyen dış finansman 

ihtiyaçlarını hem borç hemde öz sermaye ihraç olanakları ile karşılaması ve buna bağlı 

olarak firma değerini arttırabilecek olması, borçlanmanın yeni pay senedi ihracına göre 

daha üstün olma niteliğini ortadan kaldırmaktadır. 

3. Teori, borçlanma oranında artışın vergi tasarrufu etkisini ihmal etmektedir.  

4. Finansal hiyerarşi teorisi asimetrik bilgi probleminin yarattığı temsil maliyetlerini ihmal 

etmektedir. Asimetrik bilginin neden olduğu maliyetlerden kaçınmak isteyen 

işletmelerin ilk finansman seçeneği alıkonulan kârlar ve likit varlıklar olmalıdır. Ancak 

alı konulan kârlar ile nakit varlıklar düzeyinde artış temsil maliyetlerine neden 

olmaktadır. Finansal hiyerarşi teorisi temsil maliyetlerini ihmal ederken, Jensen (1976) 

temsil teorisi ise minimum düzeyde tutulan nakdin finansal esnekliği azaltıcı etkisini 

ihmal etmektedir. Uygulamada yatırımcılar yarattığı temsil maliyetleri nedeni ile nakit 

varlıkların azaltılması yönünden baskı yaratırken, yöneticileri beklenmeyen yatırım 
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fırsatlarını değerlendirilebilmesi için belirli miktarda nakit varlık bulundurmaya teşvik 

etmektedir. Bu nedenle finansal esneklik ve temsil maliyetleri, sermaye yapısı 

kararlarında ilişkili iki önemli unsur olarak ele alınmalıdır. 

5. İşletmelerin finansal esnekliğinin arttırılması, korunması ve azaltılmasında önemli bir 

unsur olan kâr payı dağıtım kararları ile sermaye yapısı kararlarının bağımsızlığını 

ihmal etmektedir. 

Finansal hiyerarşi teorisinin asimetrik bilgi düzeyini sermaye yapısı kararlarını 

etkileyen tek faktör olarak ele alması, küçük ve büyük ölçekli işletmelerin asimetrik bilgi 

düzeyini eşit kabul etmesi, işletmelerin hiyerarşiden neden sapma gösterdiğini açıklayamaması 

en çok eleştirilen yönleri olmuştur. Ampirik çalışmalar ile elde edilen sonuçlar finansal hiyerarşi 

teorisinin geçerliliğinde önemli boşluklar yaratmıştır. Bu boşluklar finansal hiyerarşi teorisini 

geliştiren Myers’in 1984 yılında yayınladığı makalesinde finansal boşluğun gücü ile ilgili 

yorumlarından yola çıkan ve gerçek hayatta finans yöneticisinin karar verme mekanizmasında 

önemli bir yere sahip olduğu tespit edilen finansal esnekliğin sermaye yapısı kararları ile 

ilişkisini inceleyen ampirik çalışmalar ile doldurulmaya çalışılmıştır (Minton ve Wruck, 2001; 

De Angelo ve De Angelo, 2007; Marchia ve Mura, 2010; Denis ve Mckenon, 2012; Clark, 2010; 

Daniel vd., 2010; Hes ve Immenkotter, 2012; Rapp vd., 2012). Yapılan ampirik çalışmalarda 

işletmelerin nakit fazlası ve risksiz borç kapasitesine sahip olmasına ve herhangi bir finansal 

sıkıntı ile karşılaşma olasılığı olmamasına rağmen borçlanma düzeyini arttırmaması ve yeni pay 

senedi ihraç etmesi, gelecek belirsizlikleri ile baş edebilmesinin yollarından biri olan finansal 

esneklik ile ilgili olduğunu ortaya koymuştur (Minton ve Wruck, 2001; Leary ve Roberts, 2004; 

Byoun, 2007; Angelo ve De Angelo, 2007; Marchia ve Mura, 2010; Denis ve Mckenon, 2012; 

Daniel vd., 2010; Clark, 2010; Hes ve Immenkotter, 2012; Rapp vd., 2012). 

Yapılan ampirik çalışmalar finansal hiyerarşi teorisinin olgun işletmeler tarafından daha 

çok doğrulandığını, gelişmekte olan işletmelerin ise finansman hiyerarşisine uymadığını 

göstermektedir. Gelişmekte olan ve olgun işletmelerin finansman seçimlerindeki bu farklılığın 

en önemli nedenlerinden biri de finansal esneklik talepleridir. Gelişmekte olan küçük ölçekli 

işletmeler kullanılmayan borç kapasitesinin sağladığı esnekliği elde edebilmek için finansal 

hiyerarşiden daha fazla sapma göstermektedir. Finansal esneklik talebi ve nakit ihtiyaçları fazla 

olan bu işletmeler finansman ihtiyaçlarını yeni pay senedi ihracı ile karşılamakta, böylelikle 

borçlanma kapasitelerini koruyarak finansal esnekliği sağlayabilmektedir. Kısacası, finansal 

esneklik ihtiyacı gelişmekte olan işletmelerin finansman hiyerarşisinden sapmasına neden 

olmaktadır (Frank ve Goyal, 2003:219; Byoun, 2007:5; De Angelo ve De Angelo, 2007:4; 

Lemmon ve Zender, 2010:27-28; Strebulaev ve Yang, 2013:1). 

İşletmelerin finansman seçimlerinde içsel kaynakları tükettikten sonra borçlanmaları ya 

da yeterli içsel kaynağa sahip olmayan işletmelerin borçlanma yolunu tercih etmeleri finansal 
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hiyerarşi teorisinin öngörülerini desteklemektedir. Ancak işletmelerin finansman fazlasını nakit 

rezervlerini artırmak yerine borç ödemelerine ve kâr payı ödemelerine kanalize etmesi finansal 

hiyerarşi teorisinin çıkarımları ile uyuşmamaktadır. Bugün borçlanmanın fırsat maliyeti gelecek 

dönemde borçlanamamak olduğundan kullanılmayan borç kapasitesindeki azalma gelecekteki 

fırsat maliyetlerini arttırmaktadır. Bu nedenle borçlanma kapasitesi yüksek işletmeler yeni pay 

senedi ihracı ile finansmanı tercih ederek veya elde edilen finansman fazlasını borç 

ödemelerinde kullanarak borç kapasitesini arttırabilmektedir. İşletmeler sermaye piyasalarına 

ulaşma yeteneğini, gelecekte oluşacak yatırım fırsatlarını ve nakit akım şoklarını düşünerek 

proaktif bir yaklaşım sergilemekte ve bu nedenle finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında 

finansal hiyerarşi teorisinin öngördüğü mutlak hiyerarşiyi takip etmemektedir (Denis ve 

Mckenon, 2012:1924-1926). 

Yöneticilerin borçlanma kararları ile ilgili tutum ve davranışlarının araştırıldığı 

çalışmalarda, işletmelerin düşük borç oranı ile faaliyetlerini sürdürmesinin nedeninin yalnızca 

dış finansman ihtiyaçlarını önlemek ve finansal boşluğu sağlamak olmadığı açıkça 

görülmektedir.  Bu çalışmalarda finansal esnekliğin kâr payı dağıtan ve asimetrik bilgi düzeyi 

düşük işletme yöneticileri için en önemli faktör olarak saptanması finansal esnekliğe verilen 

önemin yalnızca asimetrik bilgi problemi ile ilişkili olmadığını ortaya koymaktadır (Pinegar ve 

Wilbricht, 1989; Graham ve Harvey, 2001; Brounen vd., 2007; Byoun, 2007; Bancel ve Mittoo, 

2010). 

 

2.3.3. Kâr Payı Dağıtım Kararları 

 

Kâr payı dağıtım kararlarının pay senedi fiyatına etkisi finansal yönetimin 

açmazlarından biridir. Bugüne kadar değişik veri setleri ve metotlar ile pay senedi fiyatları ile 

kâr payı dağıtım kararları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çeşitli ampirik ve teorik çalışmalar 

yapılmıştır.  Bu çalışmalardan en önemlilerinden biri olan M&M’in 1961 yılında yaptıkları “Kâr 

Dağıtım Politikası, Büyüme ve Pay Senetlerinin Değerlemesi” isimli çalışmalarında kâr payı 

dağıtım kararlarının işletme değeri ile ilişkisiz olduğu ileri sürmüşlerdir. M&M’in 

çalışmalarından önce kâr payının işletme değerini arttıracağı yönünde bir görüş hakim iken, 

M&M’nin çalışmaları bu görüşe eleştirel yaklaşımı sağlamış ve kâr payı politikalarının işletme 

değeri üzerindeki etkisini inceleyen birçok çalışmaya öncülük etmiştir. Sonrasında yapılan 

çalışmaların birçoğu varsayımları eleştirerek, gerçek hayatla uyumlu olmadığını öne sürmüş ve 

bu varsayımların geçerli olmadığı koşullar altında kâr payı politikalarını ve işletme değerine 

etkisini araştırmışlardır.  
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2.3.3.1. Kâr Payı Dağıtım Politikalarına İlişkin Teoriler 

 

Kâr payı dağıtım politikalarına ilişkin teorileri iki ana gruba ayırarak incelemek 

mümkündür. İlk grupta kâr payı dağıtımın işletme değerini etkilemeyeceği görüşü yer alırken, 

ikinci grupta kâr payı dağıtımının işletme değerini etkileyeceğini savunan görüşler yer 

almaktadır. Kâr payı dağıtımın işletme değerini etkilemeyeceğini savunan teoriler arasında en 

önemlisi M&M’in ilintisizlik teorisidir. Kâr payı dağıtımının işletme değerini etkileyeceğini 

savunan görüşler ise kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Kâr payı dağıtım kararlarının işletme 

değerini etkilemeyeceğini, pozitif yönde etkileyeceğini ve negatif yönde etkileyeceğini savunan 

teoriler Şekil 2.27’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2.27. Kâr Payı Teorileri ve Piyasa Değeri Arasındaki İlişki 

 

2.3.3.1.1. Modigliani ve Miller’in Kâr Payı İlintisizlik Teorisi 

 

Kâr payı dağıtım kararları ile pay senedi fiyatı arasında ki ilişkiyi açıklayan en eski 

çalışmalardan biri Walter (1953) tarafından yapılmıştır. Kâr payı kararları ile işletme değeri 

arasında ilişki olduğu bu çalışmada kâr payı dağıtım düzeyi, pay başına kar, pay başına kazanç, 

sermaye maliyeti ve yatırımın getiri göz önünde bulundurularak değerlendirilme yapılmaktadır. 

Yatırımın getiri oranı sermaye maliyetinden yüksek/düşük olduğu sürece kâr payı dağıtımı pay 

senedinin piyasa değerini ve işletme değerini arttıracak/azaltacaktır. Kâr payı politikasının 

işletme değerinden bağımsız olduğunu ileri süren görüşün mimarı ise Franco Modigliani ve 

Merton Miller’dir. 1961 yılında “Kâr payı Dağıtım Politikası, Büyüme ve Pay Senetlerinin 

Değerlemesi” adlı çalışmalarında kâr payı dağıtım kararlarının işletme değeri ile ilişkisiz 

olduğunu savunmuşlardır. İlintisizlik teorisine göre etkin piyasa koşullarında pay senedi piyasa 

fiyatı ve firma değeri, kâr payı dağıtım politikasından etkilenmemektedir. İşletmenin değeri 

Pozitif Negatif İlintisiz 

* Eldeki Kuş Daldaki Kuş Teorisi 

* Walter Yaklaşımı 

* Artık Kâr Payı Teorisi 

* Sinyal Teorisi 

* Serbest Nakit Akımları Hipotezi 

* Vergi Etkisi 

* Müşteri Etkisi 

* Karşılama Teorisi 

 

* M&M İlintisizlik Teorisi Teorisi 

 

 

Kâr Payı Politikalarına İlişkin Teoriler 
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varlıkların getiri elde etme gücü ve faaliyet gösterdiği iş kolundaki risklilik tarafından 

belirlenmektedir. M&M görüşlerini yatırımcıların kâr payı kazancı ile sermaye kazancı arasında 

kayıtsız oldukları fikrine dayandırmaktadır. Kâr payı geliri yatırımcılar için nakit elde etmenin 

tek yolu değildir. Hissedarlar bekledikleri nakit düzeyine, mevcut menkul kıymetleri alıp 

satarak elde edecekleri sermaye kazancına kâr payını ekleyerek ulaşabileceklerdir. Yatırımcı 

beklediği kâr payından daha yüksek bir kâr payı elde ederse artan kısımla pay senedi alacak, 

beklediği kâr payı düzeyinden daha düşük kâr payı elde ettiğinde ise fazla pay senetlerini elden 

çıkararak sermaye kazancı elde edebilecektir. Bu nedenle yatırımcılar kâr payı dağıtan 

işletmelerin pay senetlerine yüksek fiyat ödemeye razı olmayacaklardır. Temettü ödemesinin 

yeni pay senedi ihracı ile sağlanan fonlarla karşılanması durumunda, eski hissedarların aldığı ek 

kâr payı mülkiyet paylaşımı sonucunda gelecekteki kâr paylarının sulanmasına neden 

olacağından sermaye kaybı yaratacaktır. Elde edilen ek kâr payı geliri sermaye kaybına eşit 

olacağından pay senedi piyasa fiyatı ve işletme değeri kâr payı dağıtımından etkilenmemektedir 

(Miller ve Modigliani, 1961).  

 

2.3.3.1.2. Vergi Etkisi (Tax Differantial Theory) 

 

Vergilerin kâr payı kazancının aleyhinde etki yarattığını ileri süren ilk çalışma 

Litzenberg ve Ramaswamy (1979)’in vergi farklılaşması teorisidir. Teoriye göre hissedarlar kâr 

payının düşük oranda ödenmesini ve büyük bir bölümünün alıkonulmasını tercih edecekleridir. 

Bu tercihlerinin ise iki nedeni vardır (Brigham ve Gapenski, 1994:554). Bunlar: 

1. Sermaye kazançlarının vergi etkisinin ertelenebilir olması. Kâr payları ödendikleri an 

vergilendirilirken sermaye kazancı vergisi ise satış kararından sonra ödenmektedir. 

2. Sermaye kazancı, kâr payından daha düşük oranda vergilendiriliyor ise hissedarlar 

kârların alı konulmasını tercih edecektir. 

 

2.3.3.1.3. Eldeki Kuş Daldaki Kuş Teorisi (Bird in Hand Theory) 

 

Yatırımcı beklediğinden daha yüksek bir kâr payı elde ettiğinde artan kısımla pay senedi 

alabilmektedir. Beklediğinden daha düşük kâr payı elde ettiğinde ise fazla pay senetlerini elden 

çıkararak sermaye kazancı elde edebilmektedir. Dolayısı ile etkin piyasalarda yatırımcı kâr payı 

kazancı ile sermaye kazancı arasında kayıtsızdır ve kâr payı dağıtım kararları beklenen getiri 

oranı ve pay senedi değerini etkilememektedir. Bu varsayımı gerçekçi bulmayan Gordon(1963) 

ve Linter (1962) ayrı zamanlarda yaptıkları çalışmalarda kâr payının işletmenin risklilik 

düzeyini azaltacağı ve işletme değerinin kâr payı kararlarından etkileneceği görüşünü ileri 

sürmüşlerdir. İşletmenin kâr payı dağıtmama kararı yatırımcıların beklenen getirilerini 
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arttırarak, pay senedi fiyatını ve işletme değerini azaltmaktadır. Gordon(1963) ve Linter 

(1962)’e göre sermaye kazancı üzerindeki belirsizlik kâr payı kazançları için geçerli 

olmadığından kâr payı kazancı, sermaye kazancına kıyasla daha üstündür. Kâr payı 

kazançlarının, yatırımcılar için sermaye kazançlarından daha risksiz olması nedeniyle 

yatırımcılar gelecekteki sermaye kazançları yerine bugünden kâr payı almayı tercih etmektedir. 

Bir başka deyişle kâr payı gelirini eldeki kuş (bird-in-the-hand), sermaye kazancını ise daldaki 

kuş olarak görürler (Ceylan ve Korkmaz, 2012:276; Ehrhardt ve Brigham, 2011:554). 

Eldeki kuş teorisine göre ödenecek kâr paylarının, işletme değerini etkilediğinden, 

işletmelerin hissesenetlerinin fiyatını maksimize eden kâr payı dağıtımlarının optimum 

düzeyini bulmak gerekir. Optimum kâr payı dağıtım düzeyinin tespiti için, çeşitli modeller 

kullanılabilir. Yaygın olarak kullanılan formüllerden biri Walter formülüdür. Walter formülü 

aşağıdaki gibi gösterilmektedir (Ceylan ve Korkmaz, 2012:276). 

 

P  
D   

r
k e 

 E D 

k e 
 

 

Burada: 

P: Hisse senedi fiyatını, 

D: Hisse başına kâr payını, 

E: Hisse başına kazancı, 

R: Yatırımın kârlılığını, 

Ke: Hisse senedi çıkararak sağlanan sermayenin maliyetini veya yatırımdan beklenen kârlılık 

oranını göstermektedir. 

Walter formülüne göre, eğer r > ke ise, işletmenin yılsonu kazançlarını dağıtmaması 

gerekir. Fakat r < ke ise, işletmenin kâr paylarını dağıtması uygun olur. Eğer, geleceğin 

belirsizliği nedeniyle yatırımlardan beklenen kârlılık oranı (k) sabit kalmayacaktır. Bu nedenle, 

r = k ise, pay senedi piyasa fiyatı kâr payı ödeme oranına karşı duyarsızdır (Ceylan ve Korkmaz, 

2012:277). 

 

2.3.3.1.4. Müşteri Etkisi (Clientele Effect Theory) 

 

Nakdi kâr payını tercih eden yatırımcılar yüksek miktarda kâr payı dağıtan işletmelerin 

pay senetlerini, nakdi kâr payına ihtiyaç duymayan yatırımcılar ise düşük miktarda kâr payı 

dağıtan işletmelerin pay senetlerini tercih edeceklerdir. M&M bu görüşlerini sermaye 

piyasalarının etkin olduğu varsayımına ve yatırımcı karakterlerinin farklılıklarına 

dayandırmaktadır.  Black ve Scholes (1974) bu yaklaşım etkin olmayan piyasalarda da geçerli 
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olacağını ileri sürerek görüşlerini kâr payı kararlarında “müşteri etkisi (clientele effect)” olarak 

tanımlamışlardır. Her işletmenin kâr payı dağıtımı konusunda beklentileri farklı olan yatırımcı 

grupları vardır. Bazı yatırımcılar devamlı ve azalmayan oranda kâr payı dağıtımı beklerken, 

diğer yatırımcılar daha yüksek sermaye kazancı elde etmek isteği içinde olabilirler. 

Yatırımcıların bu tercihlerinde uygulanan vergi oranları, işlem maliyetleri ve bilgi asimetrisi gibi 

piyasa aksaklıkları belirleyici olmaktadır (Damodaran, 2001:678). 

 

2.3.3.1.5. Karşılama Teorisi (Catering Theory) 

 

Etkin olmayan piyasalarda kâr payı politikalarının hissedarların beklentilerine göre 

şekillendirilmesi gerektiğini ileri süren bir başka teori ise daha çok davranışsal finans alanı ile 

ilgili bir teori olan karşılama teorisidir. Yatırımcıların kâr payı dağıtan ve kâr payı dağıtmayan 

işletmelerin pay senetlerine olan talebi zaman içerisinde değişmektedir. Zaman içindeki bu 

değişim ise kâr payı ödeyen ve kâr payı ödemeyen işletmelerin pay senedi fiyatında 

dalgalanmalara neden olmaktadır. Yöneticiler, yatırımcılar kâr payı dağıtan işletmelerin pay 

senetlerini tercih etmeleri durumunda kâr payı dağıtmakta, kâr payı dağıtmayan işletmelerin 

pay senetlerini tercih etmeleri durumunda ise kâr payı dağıtmayarak yatırımcıların kâr payı 

talebine karşılık vermektedirler (Li ve Lie, 2006:294). 

Baker ve Wurg (2004) tarafından geliştirilen bu teorinin en önemli eksiği ise kâr payı 

dağıtım kararlarının yalnızca kâr payı ödeyen ve ödemeyen işletmelerin davranışlarına göre 

şekillenmesi ve işletmelerin kâr payı dağıtmaya başlama veya kâr payı dağıtımına ara verme 

(dividend omission) davranışları ile ilgilenmemesidir (Li ve Lie, 2006:294). 

 

2.3.3.1.6. Artık Kâr Payı Teorisi (Residual Dividend Theory) 

 

Artık kâr payı teorisine göre işletmelerin kâr payı dağıtım kararları yatırım 

politikalarının bir sonucudur. Bu nedenle yatırım kararları, finansman ve kâr payı kararları 

birbiri ile ilişkili kararlardır. İşletmeler faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kârlı yatırım 

fırsatları mevcut değil ise hissedarlarına kâr payı olarak dağıtacaktır. Böylelikle yatırım fırsatı 

ile karşı karşıya kalan işletmeler dağıtılmayan kârlar yolu ile borçlanma ve pay senedi ihracına 

göre daha düşük maliyetli finansman sağlayabilecek ve işletme değeri artacaktır (Baker ve 

Smith, 2006:2; Baker, 2009:115).  
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2.3.3.1.7. Serbest Nakit Akımı Hipotezi (Free Cash Flow Hypothesis) 

 

Yöneticiler kontrollerindeki artık fonları imtiyazlarının garantisi olarak gördüklerinden, 

kâr payı ödeme konusunda gönülsüzlerdir. Artık fonlar yöneticilerin gereksiz harcamalarına 

neden olurken, biryandan da, negatif net bugünkü değere sahip projelerin kabul edilmesi 

nedeniyle aşırı yatırım problemine neden olmaktadır. Temsil maliyetleri ile açıklanan serbest 

nakit akımı hipotezine (free cash flow hypothesis) göre kâr payı yöneticilerin kontrolleri 

altındaki artık fonları azaltarak, temsil maliyetlerinin yönetilmesinde bir araç olarak 

kullanılmaktadır (Baker, 2009:115; Thanatawee, 2011:53). 

 

2.3.3.1.8. Sinyal Teorisi (Information- Signalling Theory) 

 

Kâr payı politikaları hissedarlara ve yatırımcılara işletmenin kârlılığı hakkında bilgi 

vermektedir. İçeridekiler olarak adlandırılan yönetici ve çalışanlar nakit akımları ve işletmenin 

geleceği ile ilgili bilgilere hissedarlardan daha fazla sahiptir. Asimetrik bilgi kavramı ile ifade 

edilen bu durum M&M’nin herkesin tam bilgiye aynı anda ve maliyetsiz bir şekilde ulaşacağı 

varsayımına ters düşmektedir. Asimetrik bilginin kâr payı kararları ile ilişkisi ise sinyal teorisi 

ile açıklanmaktadır. İşletmenin kâr payı dağıtım kararı ya da kâr payı dağıtım oranının artışı 

kârların artacağı yönünde bir algı yaratırken, düşüş ise ileriki dönemlerde işletmenin geleceği 

ile ilgili olumsuz bir beklentinin var olduğu izlenimini verebilmektedir (Ehrhardt ve Brigham, 

2011:557). 

 

2.3.3.1.9. Yaşam Döngüsü Teorisi (Life Cycle Theory) 

 

Kâr payı kararlarında yaşam döngüsü teorisine göre, işletmelerin yaşam döngüsündeki 

pozisyonu kâr payı dağıtım kararlarını ve optimal kâr payı dağıtım düzeyini etkileyen önemli 

faktörlerden biridir. Teoriye göre yaşam döngülerinin büyüme aşamasındaki işletmeler kârlı 

yatırım fırsatlarının finansmanında yeterli kaynak bulamadıklarından kâr payı dağıtma 

eğiliminde değil iken; yaşam döngüsünün olgunluk aşamasında olan işletmeler ise yatırım 

fırsatları daha düşük olduğundan kâr payı dağıtma eğilimindedirler (De Angelo, De Angelo ve 

Stulz, 2006:228; Baker, 2009:201). 

 

2.3.3.1.10. Warhter Yaklaşımı (Sleeping Dogs Theory) 

 

Kâr payı literatüründe işletmelerin kâr payı dağıtım kararlarını etkileyen işletmeye özgü 

faktörler birçok araştırmacı tarafından incelenmiş ve farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Ancak 
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bazı araştırmacılar psikolojik faktörlerin- hissedarların beklentilerini tatmin eden ve kâr payı 

kararlarını etkileyen faktörler-işletmeye özgü faktörlerden (serbest nakit akımları, borç oranı, 

kârlılık oranı, maddi duran varlıklar ve büyülük gibi) ayrı incelenmesinin mümkün olmadığını 

ortaya koymuşlardır (Baker ve Wurg, 2004; Brown ve Cliff, 2004; Denis ve Osobov, 2005). 

Warther (1993) tarafından geliştirilen sleeping dogs teorisine göre işletmeler kâr payı dağıtım 

oranını hissedarların beklentilerine göre şekillendirmelidir. Kâr payı dağıtımı hissedarları 

harekete geçirmeyecek kadar yüksek ve tatmin edici olmalıdır. İşletmeler yatırımcılar nezdinde 

itibar yaratabilmek için minimum düzeyin üzerinde kâr payı dağıtmalıdır. Böylelikle yaratılan 

güven duygusu, yöneticilere yeni menkul kıymet satış fiyatının gerçek değere yakın 

gerçekleşmesi için bir fırsat sunmaktadır. Bu sayede işletmeler fon kaynaklarına kâr payının 

yarattığı itibar ile daha kolay ve daha az maliyetle ulaşabilmektedir (Myers, 2000:1005). 

 

2.3.3.2. Finansal Esneklik ve Kâr Payı Kararları 

 

Finansal esneklik literatüründe kâr payı kararları, içsel ve dışsal finansal esnekliğin en 

önemli kaynakları arasında yer almaktadır. Alıkonulan kârlar yarattığı nakit potansiyeli nedeni 

ile içsel finansal esnekliğe kaynaklık ederken, kâr payı dağıtımının itibar arttırıcı etkisi dışsal 

finansal esnekliğe yol açmaktadır. Finansal hiyerarşi teorisine göre işletmelerin finansman 

tercihinde ilk sırada yer alması gereken alıkonulan kârlar finansal boşluğun en önemli 

unsurlarından biridir (Myers, 1984). Elde edilen karın bir bölümünün ortaklara kâr payı olarak 

dağıtılmayarak alıkonulması içsel fon kaynaklarının önemli bir kısmını oluşturmakta ve içsel 

finansal esnekliğe kaynaklık etmektedir. 

De Angelo ve De Angelo (2007)’ya göre kâr payı politikaları dışsal finansal esnekliğin de 

önemli kaynaklarından biridir. Görüşlerini kâr payı kararlarında itibar mekanizmasına 

dayandıran araştırmacılara göre alıkonulan kârlar piyasaya sinyal vermektedir. Ancak bu sinyal, 

sinyal teorisinin kâr payının gelecekteki kazançlar ile ilgili bilgi taşıdığı öngörüsünden farklıdır. 

Düzenli ve istikrarlı dağıtılan kâr payı yöneticilerin kâr payı sadakatini ortaya koymakta ve kâr 

payı dağıtımlarının gelecekte devam edeceği düşüncesini oluşturmaktadır. Dağıtılan kâr payı 

yatırımcılarda güven duygusu yaratmakta ve işletmeler yeni menkul kıymet ihracı sırasında 

düşük değerleme problemi yaşamamaktadır. Böylece düzenli kâr payı dağıtımı ile yatırımcılarda 

oluşturulan itibar, sermaye piyasalarından uygun koşullarda fon tedarikini kolaylaştırmakta, 

fon kaynaklarının çeşitliliğini arttırmakta ve finansal esnekliği arttırmaktadır.  

İşletmelerin finansal esneklik ile ilgili tutumları kâr payı dağıtım politikalarının 

anlaşılmasını sağlayan en önemli hususlardan biridir. Düşük kâr payı dağıtımı ve tutucu nakit 

politikası bir yandan esneklik yaratırken diğer yandan temsil maliyetlerine neden olmaktadır. 

Hissedarlar fazla nakdin temsil maliyetleri yaratacağı endişesi ile nakit kâr payı dağıtımından 
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yana iken kârlı yatırım fırsatlarının oluşması durumunda ise bu fırsatların değerlendirilmesini 

talep ederek yönetimi desteklemektedir. Bu durumda yöneticilerin alıkonulan kârlar ile 

sağladığı finansal esneklik gelecekte oluşabilecek yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine 

imkân vermekte ancak mevcut bir yatırım fırsatı olmadığında alıkonulan kârlar temsil maliyeti 

yaratacağı endişesi doğurmaktadır. Bu durum ise menkul kıymet fiyatında azalmaya neden 

olmaktadır. Bu şartlarda yöneticinin görevi ise finansal esneklik-yatırım kabiliyeti, temsil 

maliyetleri- düşük değerleme çelişkisi arasında optimum dengeyi kurabilmektir (Blau ve Fuller, 

2008:135). 

Kâr payı politikaları kapsamında alıkonulan kârlar içsel finansal esnekliğin ana 

kaynaklarından biridir. Düşük kâr payı dağıtım oranı ile artan nakit akımı işletmelerin finansal 

boşluğunu ve içsel finansal esnekliğini arttırmaktadır. Bu nedenle finansal esnekliği düşük olan 

işletmeler düşük kâr payı ödeme eğilimindedir. Finansal esnekliği yüksek işletmeler ise 

alıkonulan kârlar nedeni ile oluşan nakit fazlasının yarattığı temsil ve fırsat maliyetini minimize 

edebilmek için yüksek kâr payı ödeme eğilimindedir (Byoun, 2007:11). Kâr payı dağıtımına ara 

verme (dividend omission) olası yatırım fırsatlarını değerlendirme imkânı verdiğinden, finansal 

esnekliğin sağlanmasında stratejik bir araç olarak kullanılabilmektedir. Finansal esneklik talebi 

yüksek, faaliyet performansı düşük, risklilik düzeyleri ve yatırım olanakları fazla işletmeler kâr 

payı dağıtımına ara verebilmektedir (Bulan ve Subramanian, 2008:34). 

İşletmelerin finansal esneklik talebi ve kâr payı yaşam döngüsü teorisinin sonuçlarını 

desteklemektedir. Büyük ölçekli ve olgun işletmeler sermaye piyasalarına kolaylıkla 

ulaşabilmektedir. Borçlanma olanakları ve finansal esneklikleri yüksek olan bu işletmelerin 

yöneticileri nakit kâr payı dağıtımının likidite problemi yaratacağı endişesi taşımadığından 

nakit kâr payı dağıtımından yana olmaktadır (Van Horne ve Wachowichz, 2005:477). Yaşam 

döngüsünün olgunlaşma evresinde olan işletmelerin borçlanma kabiliyeti yüksektir. Bu 

işletmeler finansman ihtiyaçlarını borçlanma yoluyla karşılayabileceğinde düzenli nakit kâr payı 

ödemesi ile nakit düzeyini azaltabilmekte, böylelikle nakdin fırsat maliyetini ve temsil 

problemlerini minimize edebilmektedir. Yaşam döngüsünün gelişme aşamasındaki işletmeler 

ise daha fazla nakit varlık düzeyi için olgun işletmelere göre daha düşük oranda kâr payı 

dağıtmakta ya da kârlarını alıkoyabilmektedir (De Angelo vd., 2006:3). 

Popülerliğini 1990’lı yıllarda arttıran pay senedi geri satın alma işlemi finansal esneklik 

ile yakından ilişkili en esnek kâr payı dağıtım yöntemlerinden biridir. Pay senedi geri satın alma 

işlemi, pay senedi fiyat dalgalanmalarına ve yatırım fırsatlarına cevap verebilme kabiliyeti 

kazandırmaktadır. Bu nedenle kâr payı dağıtım düzeyi ve dağıtım şekilleri finansal esnekliği 

etkileyen en önemli faktörlerden biridir (Jagannathan vd., 2000; Lie, 2005; Bonaimé, 2015). 

Jagannathan vd. (2000)’e göre nakit kâr payı dağıtımı sürekli nakit akımlarına bağlıdır 

ve yatırımcılara devamlılığı taahhüt eden bir karardır. Pay senedi geri satın alma işlemi ise 
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geçici nakit akımlarına bağlıdır ve yatırımcılarda işlemin tekrar edeceği beklentisi 

yaratmamaktadır. Pay senedi geri satın alma işlemi gelecekteki kâr payı ödemesi ile ilgili 

herhangi bir taahhütte bulunmayarak finansal esnekliğinin korunmasına katkıda 

bulunmaktadır. Bu nedenle finansal esnekliği derecesini arttırmak isteyen işletmeler pay senedi 

geri satın alma işlemini nakit kâr payı dağıtımına tercih etmektedir. Faaliyetlerden sağlanan 

nakit akımı yüksek olan finansal esneklik derecesi yüksek işletmeler, sürekli nakit akışları 

yüksek olduğundan nakit kâr payı dağıtımını tercih ederken; faaliyetlerden sağlanan nakit 

akımları ve finansal esneklik derecesi düşük işletmeler ise pay senedi geri satın alma işlemini 

tercih etmektedir. Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları düşük işletmeler gelecekte oluşacak 

kâr payı ödemesinde olası bir azalmanın neden olacağı olumsuz sinyalin önüne geçebilmekte ve 

böylelikle dışsal finansal esnekliği koruyabilmektedir.  

İşletmelerin kâr payı ödeme şekilleri finansal esnekliklerinden etkilenmektedir. Sinyal 

teorisine göre kâr payı dağıtım kararları gelecekteki nakit akımları ile ilgili bilgiler taşımaktadır. 

Yöneticiler gelecekteki nakit akımlarının düzenli ve istikrarlı olacağını düşünüyorlarsa nakit kâr 

payı dağıtım oranını arttırabilmektedir. Nakit akımlarında değişkenliğin artması ise yöneticileri 

pay senedi geri satın alma işlemine yöneltmektedir. Çünkü pay senedi geri satın alma işlemi 

yatırımcıya işlemin devam edeceğini taahhüt etmemekte ve finansal esnekliği desteklemektedir. 

Bu nedenle finansal esnekliği yüksek işletmelerin kâr payı dağıtım oranı yüksek, pay senedi geri 

satın alım işlemi düşüktür (Lie, 2005:20). 

Rapp vd. (2012), Rapp vd. (2014) ve King’wara (2015)’a göre finansal esneklik, 

yöneticilerin kâr payı dağıtım kararlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Finansal 

esneklik değeri yüksek olan işletme ortaklarının birim nakde atfettiği değer yüksektir. Çünkü bu 

işletme ortakları için nakdin marjinal değeri yüksektir. Alıkonulan kârlar yolu ile yaratılan nakit, 

borçlanma yolu ile yaratılan nakitten daha düşük maliyetli olduğundan finansal esneklik değeri 

yüksek, finansal esneklik derecesi düşük olan işletme ortakları elde edilen karın alıkonmasını 

tercih etmektedir. Pay senedi geri satın alma işlemi işletmeler için en esnek kâr payı dağıtım 

şekillerinden biri olduğu için faaliyetlerden sağlanan nakit akım değişkenliği yüksek, finansal 

esnekliği düşük olan işletmeler pay senedi geri satın alma işlemini nakit kâr payı dağıtımına 

tercih etmektedir. Tablo 2.4’te işletmelerin kâr payı dağıtım politikası tercihinin finansal 

esnekliklerine etkisi gösterilmektedir. 

 

Tablo 2.4. Kâr Payı Dağıtım Politikası Tercihinin Finansal Esneklik Derecesine Etkisi 
İşletmenin Yaşam 

Döngüsündeki Yeri 

Finansal 

Esneklik Talebi 

Kâr Payı Dağıtım Politikası 

Tercihi 

Finansal Esneklik 

Açısından Etkisi 

Olgun Düşük Düzenli nakit kâr payı dağıtımı Olumlu 

Gelişmekte Yüksek Nakit kâr payı dağıtımı Olumsuz 

Olgun Düşük Pay senedi geri satın alma Olumlu 

Gelişmekte Yüksek Paysenedi geri satın alma Olumlu 
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Tablo 2.4’ten anlaşıldığı gibi yaşam döngüsünün olgulaşma ve gelişme aşamasındaki 

işletmelerin finansal esneklik talebi, kâr payı dağıtım politikasını etkilerken, kâr payı dağıtım 

politikası ise finansal esnekliğini etkilemektedir. Yaşam döngüsünün olgunluk aşamasındaki 

işletmelerin nakit kâr payı dağıtımı ve hisse senedi geri satın alma işlemi finansal esnekliği 

olumlu yönde etkilerken, gelişmekte olan işletmelerin finansal esnekliklerini ise olumsuz yönde 

etkilemektedir.  
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3. FİNANSAL ESNEKLİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE LİTERATÜR TARAMASI 

 

Çalışmanın bu bölümünde finansal esneklik derecesi ve finansal esneklik değerine 

ilişkin ölçüm yöntemlerinden bahsedilecektir. Daha sonra finansal esneklik ve finansal 

esnekliğin finansal kararlar ile ilişkisini inceleyen çalışmaların bir özeti olan literatür 

taramasına yer verilecektir. Literatür taramasında ampirik çalışmalar ve anket çalışmaları iki 

ayrı alt başlıkta özetlenecektir.  

 

3.1. Finansal Esneklik Ölçüm Yöntemleri 

 

Finansal esneklik işletmenin fon kaynaklarına erişimini kolaylaştırarak olası tehditler ve 

fırsatlar karşısında işletme değerini maksimize edecek kararların daha hızlı ve etkin alınmasını 

sağlamaktadır. Bu nedenle, işletmelerin finansal esnekliğe sahip olup olmaması ya da finansal 

esneklik derecesinin bilinmesi işletme değerini maksimize edecek kararların 

uygulanabilirliğinin ölçütü olabilmektedir. Ayrıca finansal esnekliğin nicel bir veri haline 

gelmesi işletmenin rakip işletmeler ile karşılaştırılmasını ve böylelikle olası fırsatlar karşısında 

zayıf ve güçlü yanlarının tespit edilmesini kolaylaştırmaktadır. 

Finansal esneklik işletmeden ve piyasadan doğrudan gözlemlenemeyen, ölçülmesi 

karmaşık ve zor bir değişkendir. Bu nedenle literatürde finansal esnekliğin ölçümü ile ilgili 

ortak bir görüş ve ölçüm yöntemi yoktur. Çalışmalarda finansal esnekliğin olası kaynakları 

dikkate alınarak farklı ölçüm yöntemleri geliştirilmiştir. Finansal esnekliğe ilişkin iki tür ölçüm 

yapılmaktadır. Finansal esneklik derecesi ve finansal esneklik değeri. Finansal esneklik derecesi 

belirli değişkenlerin düşük ya da yüksekliğine göre belirlenen bir gruplandırma ölçütü iken, 

finansal esneklik değeri ise çeşitli ölçüm yöntemler ile tespit edilen bir değerdir.  

 

3.1.1. Finansal Esneklik Derecesi Ölçüm Yöntemleri 

 

Finansal esneklik derecesi nakit varlık düzeyi, kullanılmayan borç kapasitesi, kâr payı 

dağıtım oranı, pay senedi geri satın alma işlemi, kredi derecelendirme notu gibi farklı oran ve 

değişkenler ile ölçülebilmektedir. Finansal esnekliği temsil ettiği düşünülen değişken ya da 

değişkenlerin bir ya da bir kaçının belirlenen kriterlerden yüksek ya da düşük olması o 

işletmenin finansal esneklik derecesini ifade etmektedir.  

Literatürde finansal esneklik derecesi birçok çalışmada kullanılmayan borç kapasitesi ve 

nakit varlıklar ile ölçülmektedir. Bunlar dışında cari borç oranı, finansal kısıtlar, finansal 

başarısızlık skoru (Altman z skoru), pay senedi geri satın alma işlemi finansal esneklik 

derecesinin tespit edilmesinde sıklıkla kullanılan diğer değişkenlerdir. Kullanım sıklıkları 
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dikkate alınarak finansal esneklik derecesi ölçüm yöntemleri, kullanılmayan borç kapasitesi, 

nakit varlıklar ve diğer değişkenler olmak üzere üç ana başlıkta incelenebilmektedir. 

 

3.1.1.1. Kullanılmayan Borç Kapasitesinden Hareketle Finansal Esneklik Derecesinin 

Tespit Edilmesi 

 

Kullanılmayan borç kapasitesinden hareketle finansal esneklik derecesinin 

hesaplanması yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Yöntemi uygulayan araştırmacılar 

kullanılmayan borç kapasitesinin finansal esneklik derecesinin tespit edilmesinde en önemli 

faktör olduğunu kabul etmektedir (Marchica ve Mura, 2007; Marchica ve Mura, 2010; Denis ve 

Mckenon, 2012; Agha ve Faff, 2014; Yung vd., 2015). Bu ölçüm yönteminde öncelikle hedef borç 

oranı tahmin edilmekte, daha sonra cari borç oranından hedef borç düzeyi çıkarılmaktadır. 

Farkın negatif olması cari borç oranının tahmin edilen borç oranından daha küçük olduğunu 

göstermektedir. Bu durum işletme için kullanılmayan borç kapasitesinin varlığı anlamına 

gelmektedir. Negatif sapmaların büyüklüğü ise işletmenin finansal esneklik derecesini ifade 

etmektedir. 

Kullanılmayan borç kapasitesi ile finansal esneklik derecesinin hesaplanmasında 

beklenen borç düzeyi ile gerçekleşen borç düzeyi arasındaki fark esas alınmaktadır. 

 

DFF  i t  TDM  i t   Lev  i t  (3.1) 

 

Eşitlikte 3.1’de; 

 

DFF(i,t):  Fnansal esneklik derecesi 

TDM(i,t): Cari borç oranı (toplam borçlar / toplam varlıkların piyasa değeri) 

Lev(i,t): Beklenen borç oranını ifade etmektedir. 

Finansal esneklik derecesi tüm araştırmacılar tarafından yukarıda belirtildiği şekilde 

hesaplanmaktadır. Ancak beklenen borç oranı hesaplamalarında kullanılan değişkenler, 

yöntemler ve beklenen borç oranı ile gerçekleşen borç oranı arasındaki sapmalar için belirlenen 

eşik değerler araştırmacılara göre farklılık gösterebilmektedir. Beklenen borç oranı hesaplama 

yöntemleri ve finansal esneklik derecesinin tespit edilmesinde kullanılan finansal esneklik 

kriterleri aşağıda açıklanmaktadır. 

 

3.1.1.1.1. Beklenen Borç Oranının Hesaplanması 

 

Tahmini borç oranı işletmenin bir önceki dönem borç oranı, endüstri borç oranı ve 

işletmeye özgü finansal değişkenlerinin bir fonksiyonudur. Bazı araştırmalar beklenen borç 
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oranı denkleminde bir önceki dönem borç oranı ile borç oranını etkileyen işletmeye özgü 

finansal değişkenler ile regresyon denklemi kurarak, bazı araştırmalar ise endüstri borç oranı 

ile işletmeye özgü değişkenlerile regresyon denklemi kurarak beklenen borç oranını tahmin 

etmişlerdir. Tahmini borç oranı birçok çalışmada Eşitlik 3.2 ve Eşitlik 3.3 ile tahmin 

edilmektedir (Marchica ve Mura, 2007; Frank ve Goyal, 2009; Marchica ve Mura, 2010; Denis ve 

Mckenon, 2012; Yung, Li ve Jian; 2015; Ma vd., 2015). 

 

                          ∑(                        )

 

   

                                       (3.2) 

                            ∑(                         )

 

   

                   (3.3) 

 
Eşitlik 3.2 ve Eşitlik 3.3’te;  
 

 

ExpLev  i t :  Tahmini borç oranı 

Lev  i t 1  :  Bir önceki dönem borç oranı  

IndLev (i,t): Endüstrinin ortalama borç oran 

x (i,t) : İşletmeye özgü finansal değişkenler 

 k: Finansal değişkenlere ait beta katsayıları 

ni: Tahmini borç oranını etkileyebilecek işletmeye özgü faktörlerin sabit etkisi 

nt: Tahmini borç oranını etkileyebilecek makro ekonomik faktörlerin sabit zaman etkisini ifade 

etmektedir. 

Beklenen borç oranının tahmin edilmesinde kullanılan işletmeye özgü finansal 

değişkenler (x (i,t) ) genel olarak aşağıdaki gibidir. 

 Piyasa değeri/defter değeri 

 Toplam varlıkların büyüklüğü 

 Maddi duran varlık/toplam varlıklar 

 Faiz ve vergi öncesi dönem karı/toplam varlıklar 

 Nakit ve nakit benzeri varlıklar toplamı/toplam varlıklar 

 Kısa vadeli borç toplamı/ toplam borçlar 

 Tobin Q oranı [(toplam kısa ve uzun vadeli borçlar + özsermayenin piyasa 

değeri)/(toplam varlıkların defter değeri)] 

 Nakti kâr payı toplamı/toplam varlıklar 

Beklenen borç oranı bir önceki dönem (ya da cari dönem) borç oranı ile işletmeye özgü 

finansal değişkenler ile hesaplanabileceği gibi borçlanma kararlarında önemli bir faktör olan 

kredi derecelendirme notu ile de hesaplanabilmektedir. Bir işletmenin kredi derecelendirme 

kuruluşları tarafından belirlenen reyting derecesi ve bu reyting derecesine olanak sağlayan 
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borçlanma düzeyi o işletmenin borç kapasitesini oluşturmaktadır. İşletmenin reyting 

seviyesinin üzerinde borçlanması halinde kredi derecelendirme notu azaltılmaktadır. Bu 

yöntemde olasılık modeli kullanarak işletmenin mevcut kredi derecesinin bir alt kategoriye 

inme olasılığı değerlendirilerek, borç kapasitesinin tamamen kullanılıp kullanılmadığı tespit 

edilmektedir. 

Literatürde kredi derecelendirme notu ile işletmelerin borç kapasitesini hesaplayan 

Hess ve Immenkötter (2014) ve De Jong, Verbeek ve Verwijmeren (2012)’e ait iki önemli 

çalışma vardır. Her iki çalışmada işletmelerin borç kapasitelerinin tahmininde sıralı lojistik 

regresyon yöntemi kullanılmaktadır. Sıralı lojistik regresyon yöntemi bağımlı değişkenin kredi 

derecelendirme notu gibi büyükten küçüğe doğru sıralanan sıralı ölçek ile ölçüldüğü 

durumlarda kullanılmaktadır. Yöntem gözlemlenebilir bir değişkenin (gözlemlenen kredi 

derecesi) altında gözlemlenemeyen gizli bir değişkenin olduğu varsayımına dayanmaktadır 

(Şerbetçi ve Özçomak, 2013:93). İşletmelerin tahmin edilen kredi derecelendirme notu, 

borçlanma oranı ve işletmeye özgü diğer değişkenlerin (piyasa değeri, toplam varlık büyüklüğü, 

aktif kârlılığı vb.) bir fonksiyonudur. Sıralı lojistik regresyon yöntemi Eşitlik 3.4’teki gibidir. 

 
y*(i,t) = α1 dr(i,t)+ αn  x(i,t)+ ε(i,t) (3.4) 
 
Eşitlikte 3.4’te; 

y*(i,t):  Kredi skoruna ait gizli değişkeni 

dr(i,t): Borç oranını 

α1: Borç oranına ilişkin katsayıyı 

αn: Firmaya özgü değişkenlere ilişkin katsayıları 

x(i,t): Firmaya özgü değişkenleri ifade etmektedir. 

Sıralı lojistik regresyon modelinde bağımlı değişkene (y*
(i,t)) ait eşik değerler 

hesaplanabilmektedir. İşletmelerin borç kapasitesi ise beklenen reyting derecesi değeri (y*(i,t)) 

ile eşik noktlarının (γn) karşılaştırılması sonucunda tespit edilmektedir. Yöntem ile tespit edilen 

kredi derecelendirme kategorilerine ait kesim noktaları (γn) ve tahmin edilen reyting derecesi 

(y*(it)) ile gözlemlenen kredi derecesi (y) değişkeni arasındaki ilişki şöyledir: 

y*(i,t) ≤ γ1 ise y(i,t) = 1, 

γ1 < y*(i,t) ≤ γ2 ise y(i,t) = 2, 

γ2 < y*(i,t) ≤ γ3 ise y(i,t) = 3 

γ3 < y*
(i,t) ≤ γ4 ise y(i,t) = 4 

γ4 < y*(i,t) ≤ γ5 ise y(i,t) = 5 

γ5 < y*it ≤ γ6 ise y(i,t) = 6 

y(i,t ) > γ6 ise y =7’dir. 
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En yüksek reyting derecesi (AAA) 7 değerini alırken, en düşük reyting derecesi ise (CCC 

ve D) 1 değerini almaktadır. Kredi derecelendirme kategorisine ait kesim noktaları tespit 

edildikten sonra her işletme mevcut reyting derecesinde kalacağı varsayımı ile reyting 

seviyesinden daha düşük reyting seviyesine inme olasılığı logit dağılım ile tahmin edilmektedir. 

Mevcut kredi derecesinden daha düşük bir seviyeye inme olasılığı belirlenen kritik değerin 

üzerinde ise işletme mevcut reyting kategorisinde borç kapasitesine ulaşmış anlamına 

gelmektedir. Bir başka ifade ile işletme borç kapasitesinin tamamını kullanmış ve kritik hale 

gelerek reyting derecesi azalmıştır. 

Örneğin S&P’ye göre yatırım yapılabilir reyting derecesi (BBB), y:4 değerine denk 

gelmektedir. Bu nedenle borç kapasitesi, y*it beklenen değerinin, γ3 eşik değeri ile 

karşılaştırılması ile tespit edilebilmektedir. γ3 ise Eşitlik 3.5 ile hesaplanmaktadır. 

 

γ3 = α1 (dcp,(i,t))+ x*(i,t) + E { ε(i,t)| y(i,t) , x(i,t) , dr(i,t)}  (3.5) 
 
Eşitlik 3.5’te; 

γ3 : Yatırım yapılabilir reyting derecesi için eşik değer 

dcp,(i,t): Borç kapasitesini 

α1: Borç oranına ilişkin katsayıyı 

x(i,t): Firmaya özgü finansal değişkenleri 

y(i,t): İşletme kredi notunu 

dr(i,t): Cari borç oranını ifade etmektedir. 

İşletmelerin yatırım yapılabilir reyting derecesinden daha düşük reyting derecesine 

sahip olma olasılığı logit dağılımı ile tespit edilebilmektedir. Olasılık denklemi ise Eşitlik 3.6 ve 

Eşitlik 3.7’daki gibi yazılabilmektedir. 

 

P {y*(i,t) <  γ3} = P {α1 (dr(i,t))+ α2 (x*(i,t))+ λ(i,t)+ε(i,t) <  γ3} (3.6) 

P {α1  (dcp,(i,t)+ x*
(i,t)(α2)+ λ(i,t)+ ε(i,t) <  γ3} = p (3.7) 

  

Reyting derecesi p olasılıkla yatırım yapılabilir seviyesinin altına inme olasılığı 

belirlenen kritik değerden büyük ise işletme borç kapasitesine ulaşmış anlamına gelmektedir. 

Reyting derecesinin yatırım yapılabilir seviyenin altına inme olasılığı çeşitli olasılık senaryoları 

(% 10, % 30, % 50) altında hesaplanabilmektedir. Bir önceki Eşitlik (3.7) borç kapasitesi 

cinsinden yazıldığında işletmenin toplam borç kapasitesi Eşitlik 3.8 ile hesaplanabilmektedir.  

 

          
                              

  

 (3.8) 
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3.1.1.1.2. Kullanılmayan Borç Kapasitesi ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit 

Edilmesinde Finansal Esneklik Kriterleri 

 

Tahmin edilen borç oranı ile gerçekleşen borç oranı arasındaki fark kullanılmayan borç 

kapasitesini ifade etmektedir. İşletmelerin finansal esnekliğe sahip olup olmadığı kullanılmayan 

borç kapasitesinin büyüklüğüne göre belirlenmektedir. Çeşitli araştırmalarda tanımlanan 

finansal esneklik kriterlerinden bazıları aşağıdaki gibidir (Marchica ve Mura, 2007; Marchica ve 

Mura, 2010; Denis ve Mckenon, 2012; Agha ve Faff, 2014; Ma vd., 2015; Yung, Li ve Jian, 2015). 

Tahmini borç oranından 3 yıl üst üste negatif sapan ya da negatif sapma düzeyi 3 yıl üst 

üste % 25’ten, % 10’dan, % 5’ten veya % 3’ten fazla olan işletmeler finansal esnekliği yüksek 

işletmeler olarak sınıflandırılabilmektedir. Belirlenen kriterlerden daha düşük işletmeler ise 

yüksek borçlanma düzeyine sahip finansal esneklik derecesi düşük işletmelerdir. 

Üç yıl üst üste tahmini borç oranı ile cari borç oranı arasındaki negatif fark belirlenen 

kriterin üzerinde ve altında olan işletmeler, her zaman finansal esnekliğe sahip işletmeler (AFF- 

Always Financial Flexible), finansal esnekliğe sahip işletmeler (FF- Financial Flexible) ve hiçbir 

zaman finansal esnekliğe sahip olmayan işletmeler (NFF- Never Financial Flexible) olarakta 

gruplandırılabilmektedir.  

 Tüm dönemlerde cari borç oranı tahmini borç oranının altında olan işletmeler, AFF; 

 Cari borç oranı tahmini borç oranı arasındaki negatif fark belirlenen dönem içerisinde 

üç yıl üst üste % 10’un üzerinde olan işletmeler FF;  

 Cari borç oranı tahmini borç oranı arasındaki fark üç yılın herhangi bir döneminde veya 

tümünde pozitif olan işletmeler ise NFF’dir. 

 

3.1.1.2. Nakit Varlıklar ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 

 

Finansal esnekliğin önemli kaynaklarından biri olan nakit varlık düzeyi finansal esneklik 

derecesinin ölçümünde sıklıkla kullanılan bir diğer değişkendir. Literatürde finansal esneklik 

derecesi, cari nakit varlık düzeyi ve artık nakit varlık düzeyi ile ölçülebilmektedir.  

 

3.1.1.2.1. Cari Nakit Varlık Düzeyi ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 

 

Nakit varlıklar finansal esnekliğin ilk akla gelen kaynaklarından biri olması nedeniyle 

finansal esneklik derecesinin ölçümünde sıklıkla kullanılan değişkenlerden biridir (Lie, 2005; 

Daniel vd. 2010; Amore, Minichilli ve Corbetta, 2011; Arslan-Aydın vd, 2014; Jagannathan vd, 

2013; Mokthara vd., 2013). Cari nakit varlıklar düzeyi ile finansal esneklik derecesinin tespit 

edilmesinde, nakit varlık düzeyi yüzdelik dilimlere ayrılabilmekte ya da endüstri nakit varlık 
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düzeyinin medyan değeri ile karşılaştırılabilmektedir. Nakit varlık düzeyi, yüksekten düşüğe 

doğru sıralanarak, nakit varlık düzeyi üst dörtte bir (25th) dilimde kalan işletmeler finansal 

esneklik derecesi yüksek işletmeler, nakit varlık düzeyi alt dörtte bir dilimde (75th) kalan 

işletmeler ise finansal esneklik derecesi düşük işletmeler olarak gruplandırılabilmektedir 

(Amore vd., 2011; Arslan-Aydın vd., 2014).  Ya da belirlenen eşik değer baz alınarak cari nakit 

varlık düzeyi bu eşik değerden yüksek olan işletmeler finansal esneklik derecesi yüksek, eşik 

değerden daha düşük olan işletmeler ise finansal esneklik derecesi düşük işletmeler olarak 

gruplandırılabilmektedir. 

 

3.1.1.2.2. Artık Nakit Varlık Düzeyi ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 

 

Artık nakit düzeyi finansal esneklik derecesinin tespit edilmesinde kullanılan bir diğer 

yöntemdir. Tahmin edilen nakit varlık düzeyi ile cari nakit varlık düzeyi arasındaki fark artık 

nakit varlık düzeyini ifade etmektedir. İşletmelerin tahmin edilen nakit varlık düzeyi, Opler vd. 

(1999)’nin nakit varlık tahmin modeli kullanılarak Eşitlik 3.9’daki regresyon denklemi ile 

tahmin edilebilmektedir (Daniel vd., 2010; Arslan-Aydın vd., 2014).  

 
CH (i,t) =  1 MTB(i,t)

+  
2
Size(i,t)+  3 Nwc(i,t)+ 4 Capex(i,t) +  5 LEV(i,t) +  6 Indsig(i,t) +  7 Div(i,t) (3.9) 

 
Eşitlik 3.9’da; 

CH (i,t): Tahmini nakit varlık düzeyini 

MTB (i,t): Öz sermayenin toplam piyasa değeri/özsermayenin toplam defter değerini 

Size (i,t): Toplamvarlıkların doğal logaritmasını 

Nwc (i,t):  Net çalışma sermayesi/toplam varlıklar 

Capex (i,t): Sermaye harcamaları/toplam varlıklar 

Lev (i,t): Toplam borçlar/toplam varlıklar 

Indsig (i,t): (sektör ortalama nakit akımları/işletme beş yıllık ortalama nakit akımları) standart 

sapmasını 

Div (i,t): Toplam kâr payı /toplam varlıkları ifade etmektedir. 

İşletmelerin tahmin edilen nakit varlık düzeyi, cari nakit varlık düzeyi ile 

karşılaştırılarak, nakit varlık düzeyi cari nakit varlık düzeyinin üzerinde olan işletmeler yüksek 

finansal esnekliğe sahip işletmeler olarak gruplandırılabilirken, altında olan işletmeler ise 

düşük finansal esnekliğe sahip işletmeler olarak gruplandırılabilmektedir.  

İşletmelerin tahmin edilen nakit varlık düzeyi bir önceki dönem nakit politikalarından 

etkilenebildiğinden nakit varlık düzeyi ile ölçülen finansal esneklik derecesi otoregresif 
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modellerden biri olan kısmi uyarlama model† ile de hesaplanabilmektedir. Hedef finansal 

esneklik (nakit varlık düzeyi) ölçümüne ilişkin kısmi uyarlama modeli Eşitlik 3.10’da 

gösterildiği gibidir (Ang ve Smedema, 2011). 

 

ΔFlex(i,t)  = Λ (Flex*
 (i,t) −Flex(i,t-1)) + εit (3.10) 

  

Eşitlik 3.10’da; 

Δ Flex (i,t) : (t). ve (t-1). yıl finansal esneklik farkı 

Λ : Uyarlama hızı katsayısı 

Flex* (i,t) : Finansal esneklik hedefi 

Flex (i,t-1) : Finansal esnekliği ifade etmektedir. 

Hedef finansal esneklik (Flex*(i,t)), “toplam nakit ve nakit benzeri varlıklar/toplam net 

varlıklar” ve “toplam fonlar/toplam net varlıklar” değişkenleri gibi nakit varlıklara ilişkin 

oranlar ile ölçülebilmektedir. Nakit varlık düzeyini etkileyen bağımsız değişkenler ve kriz 

olasılığının modele eklendiği hedef finansal esneklik düzeyi Eşitlik 3.11’de gösterildiği gibidir. 

 
Flex *(i,t) = X(i,t)  t + γ Pt + εit (3.11) 

 
Eşitlikte; 

Flex* (i,t):  Hedef finansal esneklik (hedef nakit varlık düzeyi) 

 Pt: Kriz olasılığını 

X (i,t): Nakit varlık düzeyini etkileyen faktörleri ifade etmektedir. 

Eşitlik 3.11’deki Flex* (i,t) değişkeni, kısmi uyarlama modeli genel denkleminde (Eşitlik 

3.10) yerine koyulduğunda nakit varlık düzeyi ile ölçülen hedef finansal esneklik denklemi 

Eşitlik 3.14’deki gibi olmaktadır. Eşitlik 3.14 en küçük kareler yöntemi, genelleştirilmiş 

momentler yöntemi veya panel regresyon modeli ile analiz edilerek hem finansal esneklik 

uyarlama hızı (λ), hem de tahmini hedef finansal esneklik düzeyi tespit edilebilmektedir. 

 

ΔFlex (i,t) = λ  [(X(i,t)( n)+ γ (Pt))−Flex(i,t−1)]+ ε(i,t) (3.12) 
 

Flex (i,t)  – Flex(i,t-1) = λ (X(i,t)  n + γ Pt−Flex(i,t-1)) + ε(i,t) (3.13) 
 

Flex (i,t) = (1−λ) Flex(i,t-1) + ρ (Pt)+ X(i,t) δ + ε(i,t) 

 
(3.14) 

                                                           

* Kısmi Uyarlama Modeli: Kısmi uyarlama modelinde bağımlı değişkenin bir dönem gecikmeli değeri 
açıklayıcı değişkenler arasında yer almaktadır. Model ile elde edilen Λ katsayısı uyarlama kaysayısıdır.    
Yt – Y(t-1), gözlenen değişme, Y*

t – Y t-1 ise istenen değişimdir. Λ katsayısı sıfır ise gözlenen değişim ile 
istenen değişim arasında fark yoktur (Gujarati, 2009: 599). 
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3.1.1.3. Diğer Değişkenler ile Finansal Esneklik DerecesininTespit Edilmesi 

 

Finansal esneklik derecesinin tespit edilmesinde, cari borç oranı, artık borç oranı, içsel 

kaynakların dış finansman kaynaklarına duyarlılığı, maliyet farkı (spread), varlıkların ortalama 

vadesi, Altman z skoru, K-Z endeksi (Kaplan-Zingales Index) ve pay senedi geri satın alma oranı 

literatürde finansal esneklik derecesinin tespit edilebilmesi için kullanılan diğer değişken ve 

yöntemlerdir. 

 

3.1.1.3.1. Cari Borç Oranı ve Artık Borç Oranı ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit 

Edilmesi 

 
Cari borç oranı ve artık borç oranı finansal esneklik derecesinin tespit edilmesinde 

kullanılan diğer değişkenlerdir. Finansal esneklik tutucu borç politikasının bir sonucu olarak 

ortaya çıkabilmektedir. Tutucu (conservative) borç politikasını benimseyen işletmeler düşük 

borç oranı ile yüksek borç kapasitesi sağlamakta ve böylelikle finansal boşluk (stockpile 

financial flexibility) elde edebilmektedirler. Borç oranının düşüklüğü tutucu borç politikasının 

göstergesi iken tutucu borç politikası sonucu oluşan borç kapasitesi ise finansal esnekliğin bir 

göstergesidir. Bu nedenle uzun vadeli cari borç oranı beş yıl üst üste % 20’nin altında kalan 

işletmeler tutucu borç politikasına sahip (financially conservative firms) finansal esnekliği 

yüksek işletmeler olarak tanımlanabilmektedir (Minton ve Wruck, 2001).  

Cari borç oranı ile endüstri borç düzeyi arasındaki farkı ifade eden artık borç oranı 

finansal esnekliğin önemli ölçütlerinden bir diğeridir. Artık borç oranı Eşitlik 3.15’te gösterildiği 

gibi hesaplanmaktadır. 

 

Artık borç oranı = (Lev(i,t)) - (IndLev(i,t)) (3.15) 

 
Eşitlik 3.15’te; 

 

Lev(i,t): Cari borç oranı  

IndLev(i,t): Endu stri borç oranı medyan deg erini ifade  etmektedir. 

 

 

İşletmelerin artık borç oranı tespit edildikten sonra endüstride faaliyet gösteren tüm 

işletmelerin artık borç oranı hesaplanmaktadır. İşletmenin artık borç oranı, endüstrideki tüm 

işletmelerin artık borç oranı medyan değerinden büyük ise finansal esnekliği yüksek işletme, 

artık borç oranı, endüstrideki tüm işletmelerin artık borç oranı medyan değerinden küçük ise 

finansal esnekliği düşük işletme olarak sınıflandırılabilmektedir (Daniel vd., 2010). 
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Bir önceki bölümde değinilen kullanılmayan borç kapasitesinden hareketle finansal 

esneklik derecesinin tespit edilmesi ile artık borç düzeyi ve cari borç oranı kullanılarak finansal 

esneklik derecesinin tespit edilmesi farklı yöntemlerdir. Kullanılmayan borç kapasitesinde 

belirli değişkenler esas alınarak işletmenin hedef borç düzeyi ölçülmekte, tespit edilen hedef 

borç düzeyi ile cari borç düzeyi karşılaştırılmaktadır. Cari borç oranı ile finansal esneklik 

derecesinin tespit edilmesinde ise cari borç oranı tek başına finansal esneklik derecesinin tespit 

edilmesinde bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık borç düzeyinde ise endüstrideki tüm 

işletmelerin borç oranı ortalaması ile cari borç oranı arasındaki fark alınarak endüstrinin 

ortalama borç oranından yüksek ya da düşük olma durumuna göre finansal esneklik derecesi 

tespit edilmektedir. 

 

3.1.1.3.2. Dış Finansman Kaynaklarının İç Finansman Kaynaklarına Duyarlılığı ile 

Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 

 

Borç ve öz sermayedeki değişimin içsel fonlara duyarlılığı, içsel fonların dış finansman 

kaynakları ile ikame edilebilirliğini göstermektedir. İçsel kaynakların dışsal kaynaklara olan 

duyarlılığı ve içsel kaynakların dışsal kaynaklar ile ikame edilebilirliği finansal esnekliğin en 

önemli ölçütlerinden biridir. Finansal esneklik toplam nakit akımının, toplam borç oranı, öz 

sermaye ve toplam dış finansman kaynaklarındaki değişime duyarlılığıdır. Bu nedenle toplam 

borç, toplam öz sermaye ve toplam dış finansman kaynaklarındaki değişimin bağımlı değişken, 

içsel fonların bağımsız değişken olduğu regresyon denklemi ile elde edilen katsayılar, dış 

finansman ve dış finansman kaynaklarının içsel fonlara duyarlılığını ifade etmektedir. 

İşletmelerin dış finansman kaynaklarının içsel fonlara duyarlılığı (α4) arasındaki negatif ilişki 

arttıkça ikame etkisi artacağından finansal esneklik derecesi de artmaktadır (Schoubben ve 

Hulle, 2011).  Toplam borç, toplam öz sermaye ve toplam dış finansman kaynaklarındaki 

değişimin bağımlı değişken, içsel fonların bağımsız değişken olduğu regresyon denklemleri 

Eşitlik 3.16,  Eşitlik 3.17 ve Eşitlik 3.18’de gösterilmektedir. 

 

ΔDFin(i,t) = α0 + α1 Size(i,,t)  + α2 G (i,t) + α3 Cf(i,t)  + α4 ΔC (i,t)  + α5 Lev(i,t–1) + γ(i) + δ(t) + ε(i,t) (3.16) 
 

ΔExtFin(i,t) = α0 + α1 Size(i ,t) + α2 G(i,t)+ α3 Cf(i, t) + α4 ΔC (i,t)  + α5 Lev(i,t-1) + γi + δt + ε(i,t) (3.17) 
 

ΔEqFin (i,t) = α0 + α1 Size(i,t) + α2 G(i,t)+ α3 Cf(i, t) + α4 ΔC(i,t)  + α5 Lev(i,t-1) + γi + δt + ε(i,t) (3.18) 
 

Eşitlik 3.16, Eşitlik 3.17 ve Eşitlik 3.18’de; 

ΔDFin(i,t) = Toplam borçlar/ toplam satışlar 

ΔExtFin(i,t) = (Toplam borçlar + ödenmiş sermaye)/toplam satışlar 

ΔEqFin(i,t) =Toplam ödenmiş sermaye/toplam satışlar  
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Size(i,t) = Toplam satışların doğal logaritması 

G(i,t) = Toplam satışların büyüme oranı 

ΔC(i,t)  = Nakit ve nakit benzeri varlıklar toplamı/toplam varlıklar 

Lev(i,t-1) = Toplam borçlar/ toplam varlıklar 

Cf(i,t) = (Faiz ve vergi öncesi kâr + amortismanlar )/toplam varlıklar ifade etmektedir. 

Eşitlik 3.16, Eşitlik 3.17 ve Eşitlik 3.18’de, α4 katsayısı, dış finansman kaynaklarının içsel 

fonlara duyarlılığını göstermektedir. Burada α4 katsayısının negatif olması ve mutlak değerin 

büyük olması dış finansman kaynaklarının içsel fonlara duyarlılığının azaldığını, ikame etkisinin 

arttığını ve finansal esneklik derecesinin arttığını göstermektedir. 

 

3.1.1.3.3. Maliyet Farkı (Spread) ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 

 

İşletmelerin sermaye piyasalarından düşük maliyetle fon tedarik edebilme kabiliyeti 

finansal esnekliğin en önemli göstergelerinden biridir. Finansal esneklik katsayısı ise dış 

finansman maliyetlerinin bir fonksiyonudur. Maliyet farkı 3 aylık hazine bonosu ile BBB 

derecesindeki bankaların tahvillerinden oluşan portföy getirisi arasındaki fark alınarak 

hesaplanabilmektedir. Maliyet farkının bağımsız değişken, toplam borçların bağımlı değişken 

olduğu regresyon analizi ile elde edilen beta katsayısı finansal esneklik katsayısını ifade 

etmektedir. Bu katsayı dış finansman maliyetinin konveksitesini ifade etmektedir. Konveksite 

azaldıkça dış finansman maliyetleri azalmakta ve finansal esneklik artmaktadır. Finansal 

esneklik katsayısının hesaplandığı regresyon denklemi Eşitlik 3.19’daki gibidir (Billet ve 

Garfinkel, 2004). 

 

IDt = Spread(t-1) * (b) + a + ε(t) (3.19) 

 

Eşitlik 19’da; 

IDt: : Sigortalı mevduat toplamı 

b: Finansal esneklik katsayısı 

Spread(t-1) : 3 Aylık hazine bonosu ve 3 aylık BBB derecesindeki bankalardan oluşan portföy 

getirisi arasındaki fark 

a: Sabit terimi ifade etmektedir. 

 

3.1.1.3.4. Varlıkların Ortalama Vadesi ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 

 

Varlıkların ortalama vade yapısı varlıklardan elde edilen nakit girişleri hızını ve 

seviyesini göstermektedir. Bu nedenle finansal esneklik derecesinin önemli göstergelerinden 
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biridir. Ancak varlıkların ortalama vade yapısı finansal esneklik derecesinin tek başına 

göstergesi olamamaktadır. Bu varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiği de önemlidir. 

Toplam borçların % 50’si kısa vadeli borçlardan, % 50’si bir yıldan uzun vadeli borçlardan 

oluşan işletmeler ile toplam borçların % 100’ü uzun vadeli borçlardan oluşan işletmelerin 

varlıklardan sağladığı nakit ile elde ettikleri finansal esneklik farklı olmaktadır. Bu nedenle 

toplam borçlanma oranı ortalama vade yapısı ile birlikte finansal esnekliğin bir diğer önemli 

ölçütüdür. Varlıkların ortalama vadesi arttıkça finansal esneklik derecesi artmaktadır. 

Varlıkların ortalama vadesi (AMAS) Eşitlik 3.20’deki gibi hesaplanmaktadır (Jun ve Jen, 2003). 

 

    

          
                           

                  
           

                 

            
            

               

                               

    
                 

            
                

(3.20) 

 

Eşitlik 3.20’de; 

w1: Maddi duran varlık toplamının,  toplam varlıklar içindeki payı 

w2: Alacaklar toplamının,  toplam varlıklar içindeki payı 

w3: Toplam stokların,  toplam varlıklar içindeki payı 

w4: Nakit varlıklar dışındaki diğer dönen varlıkların toplam varlıklar içindeki payını ifade 

etmektedir. 

 

3.1.1.3.5. Kaplan ve Zingales Endeksi ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 

 

Finansal esneklik derecesinin tespit edilmesinde kullanılan bir diğer yöntem ise finansal 

kısıtlara ilişkin değişkenlerin kullanılmasıdır. K-Z endeks değeri işletmelerin finansal kısıtlarını 

ölçen hesaplama yöntemlerinden biridir (Arslan-Ayaydin vd., 2014). K-Z endeksi Eşitlik 

3.21’deki gibi hesaplanmaktadır. 

 

K  Z Endeksi (i,t) = -1.002* CF(i,t) + 0.283* Q (i,t) + 3.139* Lev(i,t) + 39.368* Div(i,t) + 1.315* CH(i,t) (3.21) 

  

Eşitlik 3.21’de; 

CF (i,t): (Faaliyet karı + amortismanlar)/toplam varlıklar 

Q (i,t) : Varlıkların toplam piyasa değeri/varlıkların toplam defter değeri 

Lev (i,t) : Toplam borç/toplam varlıklar 

Div (i,t) : Toplam kâr payı/toplam varlıklar 

CH (i,t) : Nakit ve nakit benzeri varlıklar toplamı/toplam varlıkları ifade etmektedir. 
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K-Z endeksi formülünde anlaşılacağı gibi yüksek nakit varlık oranı, düşük borç oranı ve 

düşük kâr payı dağıtım oranına sahip, kârlılık oranı yüksek işletmelerin K-Z endeks değeri 

azalmaktadır. Finansal kısıtları az olan işletmelerin finansal esneklik derecelerinin yüksek 

olacağı varsayımı ile K-Z endeks değeri azaldıkça (finansal kısıtlar) finansal esneklik 

artmaktadır. K-Z endeksi endüstri medyan değerinden düşük olan işletmeler finansal esnekliğe 

sahip işletmeler olarak gruplandırılabilirken, endüstri medyan değerinden yüksek olan 

işletmeler finansal esnekliğe sahip olmayan işletmeler olarak gruplandırılabilmektedir. 

 

3.1.1.3.6. Altman Z Skoru ile Finansal Esneklik Derecesinin Tespit Edilmesi 

 

Edward Altman (1968) tarafından geliştirilen z skoru modeli işletmelerin geri ödeme 

sorunu yaşayıp yaşamadığını ve finansal sıkıntılar ile karşılaşıp karşılaşmadığını ölçen finansal 

başarı modellerinden biridir. İşletmelerin düşük z skoruna sahip olmaları iflas olasılığının 

yüksek olduğunu göstermektedir. Bu ölçüm yöntemine göre düşük z skoruna sahip işletmelerin 

dış finansman kaynaklarına ulaşma maliyetleri daha yüksek ve daha kısıtlı olduğundan finansal 

esneklik dereceleri de düşüktür. Bu nedenle Altman z skoru azaldıkça finansal esneklik derecesi 

azalmakta, z skoru arttıkça finansal esneklik derecesi artmaktadır (Daniel vd., 2010; Bancel ve 

Mitto, 2010). Altman z skoru Eşitlik 3.22’deki gibi hesaplanmaktadır. 

 

               

                                                                                                        

                                                                                                   

                                                                                                     

                                                                                    ) 

 (3.22) 

3.1.1.3.7. Pay senedi Geri Satın Alma İşlemi ile Finansal Esnekliğin Tespiti 

 

1990’lı yıllarda popülerliğini arttıran pay senedi geri satın alma işlemi en esnek kâr payı 

dağıtım yöntemlerinden birisi olup finansal esneklik ile yakından ilişkilidir. Pay senedi geri satın 

alma işlemi yatırımcılarda süreklilik beklentisi yaratmadığından finansal esnekliğin en önemli 

ölçütlerinden biri olarak nitelendirilebilmektedir. Bu nedenle toplam kâr payı dağıtımı içinde 

pay senedi geri satın alma işlemi artan işletmelerin finansal esnekliklerinin de yüksek olması 

beklenmektedir (Jagannathan, 2000; Eije ve Megginson, 2009; Bonaime vd., 2013).  Finansal 

esnekliğe ilişkin oran aşağıdaki gibidir. 

 
Esneklik (i,t) = Toplam pay senedi geri satın alma işlemi / toplam kâr payı dağıtım tutarı 
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3.1.2. Finansal Esneklik Değeri Ölçüm Yöntemleri 

 

Finansal esneklik piyasadan ve işletmeden doğrudan gözlemlenemeyen bir değişkendir. 

Bu nedenle belirli kriterler esas alınarak işletmeler finansal esnekliğe sahip olanlar ve 

olmayanlar olarak gruplandırılabilmektdir. 

Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda finansal esneklik derecesi yerine çeşitli ölçüm 

metotları ile finansal esneklik değerinin tespit edildiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmalarda 

finansal esneklik değerinin tespit edilmesinde temel olarak Faulkender ve Wang (2006)’ın 

nakdin marjinal değeri denklemi kullanılmaktadır. Bazı yazarlar içsellik‡ problemi nedeni ile 

bazı yazarlar ise finansal esnekliğin diğer kaynaklarını dikkate alarak bu denklemi geliştirmiş ve 

finansal esneklik değerini hesaplayabilmişlerdir. 

 

3.1.2.1. Nakdin Marjinal Değer Denklemi ile Finansal Esneklik Değerinin Hesaplanması 

 

Nakdin marjinal değer denklemi ile finansal esneklik değerinin hesaplanması yöntemine 

göre nakit varlıklar işletmelerin en esnek varlıklarıdır. Bu varlıklara hissedarların atfettikleri 

değer finansal esneklik değerini temsil eden en iyi değişkendir. İşletmenin elde ettiği birim 

nakte hissedarların atfettiği değer, pay senedi getirisi ile ölçülmektedir. Yöntemde finansal 

esneklik nakit varlık düzeyinin kendisi kullanılarak ölçülmemekte, elde edilen birim nakit 

varlığa biçilen değer piyasa bazlı değişkenler ile tespit edilmektedir.  

Nakdin marjinal değer denklemi ile finansal esneklik değerini hesaplayan ilk çalışma 

Clark (2010)’a aittir. Çalışmada finansal esnekliğin değeri Faulkender ve Wang (2006)’ın nakdin 

marjinal değer denklemi kullanılarak hesaplanmaktadır. Nakdin marjinal değer denklemi ile 

hissedarların nakit düzeyindeki değişime duyarlılığı ölçülmektedir. Nakdin marjinal değeri 

büyüme fırsatları ve dış finansman maliyetlerinin artan bir fonksiyonu iken, nakit tutmanın 

maliyeti ve sermayenin dönüştürülebilirliğinin ise azalan bir fonksiyonudur. Nakdin marjinal 

değer denklemi Eşitlik 3.23’ teki gibidir. 

 

        
 
  

  

        

         
  

 

        

         
 

          

          
 +  

 
         

       

         
] +  

 
  

        

         
] +  

 
  

         

         
] + 

 
  

         

         
   

 

          

         
  

 

    i t   

         
  

 

          

         
  

  

        +  
   

        

         
 +   (i,t) 

(3.23) 

 

Eşitlik 3.23’te; 

                                                           

‡İçsellik, açıklayıcı değişkenler ile hata terimleri arasındaki koralasyonu ifade etmektedir. Genellikle 

modele dahil edilmeyen bir değişkenden, ölçüm hatası veya açıklayıcı değişken ile açıklanan değişkenin 

karşılıklı birbirini etkilemesinden kaynaklanmaktadır (Hekim ve Gül, 2011:140). 
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r(i,t): Bir yıllık kümülatif artık getiri 

C(i,t-1) : Toplam nakit varlıklar  

M(i,t-1)  : Özsermayenin piyasa değeri 

L(i,t) : [(Kısa vadeli yabancı kaynaklar + uzun vadeli yabancı kaynak)/(Kısa vadeli yabancı 

kaynaklar + uzun vadeli yabancı kaynak + özsermayenin piyasa değeri)] 

E(i,t) : Dönem faiz, vergi ve amortisman öncesi karı 

NA(i,t) : Toplam net varlıklar 

R&D(i,t) : Toplam Ar-Ge harcamaları 

I(i,t) : Toplam faiz ödemeleri 

D(i,t) : Toplam kâr payı ödemelerini ifade etmketedir. 

NF(i,t) : (Toplam öz sermaye – geri satın alınan pay senetleri + yeni borçlanma aracı ihracı) 

ifade etmektedir. 

Regresyon sonucu bulunan katsayılar ile finansal esnekliğin değeri Eşitlik 3.24 ile 

hesaplanmaktadır. 

 

                

          

        

           (3.24) 

 
Eşitlik 3.24’te: 

MVOC(i,t) : Nakdin marjinal değerini 

 1: Eşitlik 3.24’teki  1 katsayısını 

∆C: Toplam nakit varlıklar düzeyinde değişimi 

Β2: Eşitlik 3.24’teki  2 katsayısını 

L : [(Kısa + uzun yabancı kaynak)/ (kısa + uzun yabancı kaynak toplamı+ öz sermaye piyasa 

değeri)] 

Β3: Eşitlik 3.24’teki  3 katsayısını ifade etmektedir. 

Yöntemde nakdin marjinal değer denkleminde (Faulkender ve Wang, 2006)  borç oranı 

nakdin marjinal değeri ile borçlanma kararları arasınaki ilişki araştırılırken olası endojenite 

problemi nedeni ile doğrudan kullanılamamaktadır. Bunun yerine borçlanma oranını etkileyen 

değişkenler ile oluşturulan denklem (Eşitlik 3.25), Eşitlik 3.23’te borçlanma oranının yerine 

yazılarak nakdin marjinal değeri tespit edilebilmektedir. Borçlanma oranını (Li t  etkileyen 

değişkenlerin tespit edilmesine ilişkin genel denklem Eşitlik 3.25’teki gibidir.  
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 +             +    
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 +        (3.25) 

 
Eşitlik 3.25’te; 

CF (i,t) : Faiz ve vergi öncesi kar 
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MB (i,t) : Piyasa değeri/defter değeri 

Dep (i,t) : Amortisman toplamı 

Size (i,t) : Toplam varlıkların doğal logaritması 

FA (i,t) : Toplam duran varlıklar 

RD (i,t) : Araştırma ve geliştirme harcamalarını ifade etmektedir. 

Borçlanma oranı etkileyen değişkenlerin tespit edilmesinde kullanılan eşitlik (Eşitlik 

3.25), nakdin marjinal değer denkleminde (Eşitlik 3.23’te) borç oranının  Li t   yerine 

yazıldığında nakdin marjinal değerine ait denklem Eşitlik 3.26’daki gibi olmaktadır.  
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Nakdin marjinal değer denkleminin tahmini sonucunda elde edilen katsayılar ile 

finansal esnekliğin değeri ise Eşitlik 3.27 ile tespit edilmektedir. 
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Yöntemde işletmelerin nakdin marjinal değeri arttıkça finansal esnekliğe atfedilen değer 

artmaktadır. 

Nakdin marjinal değer denklemi ile finansal esneklik değerini hesaplayan çalışmalardan 

bir diğer ise Killi vd. (2013)’e aittir. Hesaplama yöntemi Clark (2010)’ın çalışması ile 

benzemekle birlikte kullanılan değişkenler farklılık göstermektedir. Yöntemde yine Faulkender 

ve Wang (2006)’ın nakdin marjinal değer denkleminden yola çıkarak finansal esneklik değeri 

Eşitlik 3.28’deki ile hesaplanmaktadır.  
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Eşitlik 3.28’te: 

r(i,t) – R(i,t) : Pay senedinin bir yıllık artık getirisi 

∆C(i,t-1) : Nakit düzeyinde değişim 

M(i,t-1)  : Öz sermayenin piyasa değeri 

L(i,t) : (Kısa + uzun yabancı kaynak)/(kısa + uzun yabancı kaynak + özsermaye piyasa 

 değeri) 

PV i t   Pay senedi piyasa fiyatındaki değişkenlik 

OCF i t : Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı 

CE(i,t) : Sermaye harcamaları 

Si  t  : Toplam satışlar 

RD i t  : Ar-Ge harcamaları 

I i t   Faiz harcamaları 

NA i t  : Toplam net varlıklar (toplam varlıklar –toplam nakit varlıklar) 

D i t  : Dağıtılan toplam kâr paylarını ifade etmektedir. 

Eşitlik 3.28’den elde edilen regresyon katsayıları ile finansal esnekliğin marjinal değeri 

Eşitlik 3.29 ile hesaplanabilmektedir. 
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Yöntemde, finansal esnekliğin marjinal değeri arttıkça finansal esnekliğe atfedilen değer 

artmaktadır. 

 

3.1.2.2. Finansal Esnekliğin Beş Faktörü ve Nakdin Marjinal Değer Denklemi ile Finansal 

Esneklik Değerinin Hesaplanması 

 

Bu yöntem ile finansal esneklik değerini ilk kez Rapp vd. (2012) ve Rapp vd. (2014) 

hesaplamışlardır. Yöntemde Faulkender ve Wang (2006)’ın nakdin marjinal değer denklemine 

finansal esnekliğin beş faktörü eklenmektedir. Finansal esnekliğin değerine ilişkin beş faktörün 

nakit düzeyinde beklenmeyen değişimlere duyarlılığı tahmin edilerek, elde edilen katsayılar ile 

finansal esneklik değeri hesaplanmaktadır. Gamba ve Triantis (2008)’e göre finansal esnekliğin 

değerini etkileyen beş faktör aşağıdaki gibidir. 

1. Büyüme fırsatları 

2. Kârlılık 

3. Nakit tutmanın efektif maliyeti 

4. Dış finansman maliyeti 

5. Sermayenin dönüştürülebilirliği 
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Hissedarların birim nakde atfettikleri marjinal değeri ölçen nakdin marjinal değer 

denkleminde bağımlı değişken artık getiri (abnormal return)’dir. Bağımsız değişkenler ise 

finansal esnekliğin değerini etkileyen beş faktör, bu beş faktörün nakit düzeyinde beklenmeyen 

değişimlere duyarlılığı ve artık getiriyi etkileyebilecek diğer değişkenler modele dâhil 

edilmektedir. Artık getiriyi etkileyebilecek olası değişkenler yatırım kararları ve finansal yapı 

değişkenleri olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Finansal esnekliğin beş faktörü ile 

ilişkilendirilmiş nakdinmarjinal değer denklemi Eşitlik 3.30’ daki gibidir. 
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(3.30) 

 

Değişkenlere ilişkin açıklamalar ise aşağıdaki gibidir. 

1. Artık getiri :                

2. Nakit Düzeyinde Beklenmeyen Değişim : [∆C(i,t) / M(i,t-1)] 

Nakit düzeyinde beklenmeyen değişim; (t). dönemde nakit varlık düzeyi ile (t-1). 

dönemdeki nakit varlık düzeyi arasındaki farktır. Nakit düzeyinde beklenmeyen değişimin 

kontrolü için; Almeida vd. (2004)’nin nakit akımının nakde duyarlılığı hesaplamalarında 

kullandığı beklenen nakit düzeyi eşitliği kullanılabilmektedir. Beklenen nakit varlık düzeyi ile 

cari nakit varlık düzeyi arasındaki fark nakit varlık düzeyinde beklenmeyen değişimi ifade 

etmektedir. Beklenen nakit varlık düzeyi Eşitlik 3.31 ile tahmin edilebilmektedir. 
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C i t  C i t 1 

M   t 1 
  0   1TobQ i t 1   2
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Eşitlik 3.31’de; 

CFAL (i,t) : Amortisman ve vergi öncesi kar 

Tob Q (i,t) : Toplam varlıklar + özsermaye piyasa değeri - özsermaye defter değeri)/toplam 

varlıklar 

Logsize (i,t) : Toplam varlıkların doğal logaritmasını ifade etmektedir. 

3. Büyüme fırsatları: Satışların büyüme oranı (SGR(i,t))  

4. Aktif kârlılığında değişim: Faiz ve vergi öncesi kârda değişim ( E(i,t))  

5. Nakit tutmanın maliyeti : (Tc/Tı): Kurumlar vergisi oranı / gelir vergisi oranı(T(i,t)) 

6. Dış finansman maliyeti: Sermaye edinme maliyeti: (Spread(i,t)): 
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Dış finansman maliyeti olarak menkul kıymet alış-satış fiyatı arasındaki fark 

kullanılmaktadır. Alış-satış fiyatı arasındaki fark, her pay senedinin aylık ortalama fiyatı 

ile her ayın 3. Çarşambasından farkı alınarak ve elde edilen aylık değerlerin ortalaması 

alınarak her firmanın o yıl için alış-satış fiyat farkı hesaplanmaktadır. 

7. Sermayenin dönüştürülebilirliği (Tang(i,t)) : Maddi duran varlıklar/ toplam varlıklar 

8. Toplam varlıklarda değişim [∆NA(i,t)]  

9. Toplam Ar-Ge harcamalarında değişim [∆RD(i,t)]  

10. Toplam faiz harcamalarında değişim [∆I(i,t)]  

11. Kâr payı ödemelerinde değişim [∆D(i,t) ]  

12. Borç oranı (Li) : [(Kısa vadeli yabancı kaynak + uzun vadeli yabancı kaynak)/(kısa vadeli 

yabancı kaynak + uzun vadeli yabancı kaynak + özsermaye piyasa değeri)] 

13. Net finansman [NFi] : (Toplam özsermaye – geri satın alınan pay senetleri + yeni 

borçlanma aracı ihracı) 

14. Yıl ve endüstri dummy değişkeni [Z i,(t) ]ifade etmektedir. 

Eşitlik 3.30’un tahmin edilmesiyle elde edilen korelasyon katsayılar ile finansal esneklik 

değeri hesaplanmaktadır. Finansal esnekliğin beş faktörünün nakit düzeyinde beklenmeyen 

değişimlere duyarlılığına ilişkin katsayılar ile beş faktöre ait değişkenler çarpılarak finansal 

esneklik değeri Eşitlik 3.32’deki gibi hesaplanmaktadır.   
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Eşitlik 3.32’de; 

 1: Nakit düzeyinde beklenmeyen değişime ilişkin korelasyon katsayısı 

 7: Satışların büyüme oranının nakit düzeyinde beklenmeyen değişim oranı ile etkileşimine ait 

korelasyon katsayısı 

SGR(i,t): Satışların büyüme oranı  

  8: Faiz ve vergi öncesi kârda değişim oranının nakit düzeyinde beklenmeyen değişim oranı ile 

etkileşimine ait korelasyon katsayısı 

 E i t 

Mi  t 1 
: Faiz ve vergi öncesi kârda değişim 

 8 : Nakit tutmanın maliyetinin nakit düzeyinde beklenmeyen değişim oranı ile etkileşimine ait 

korelasyon katsayısı 

T(i,t): Nakit tutmanın maliyeti 

 9: Dış finansman maliyetinin nakit düzeyinde beklenmeyen değişim oranı ile etkileşimine ait 

korelasyon katsayısı 

 Spread(i,t): Dış finansman maliyeti 
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 10 : Sermayenin dönüştürülebilirliği oranının nakit düzeyinde beklenmeyen değişim oranı ile 

etkileşimine ait korelasyon katsayısı 

Tang(i,t): Sermayenin dönüştürülebilirliğini ifade etmektedir. 

 

3.1.2.3. Finansal Esneklik Opsiyonu ile Finansal Esneklik Değerinin Hesaplanması 

 

Damodaran (2001) finansal esneklik değerini Black ve Schoes (1973)’un opsiyon 

fiyatlama modelini kullanarak hesaplamaktadır. Fazla nakit ve kullanılmayan borç kapasitesi 

yüksek getirili beklenmeyen projelerin değerlendirilmesi için bir opsiyon yaratmaktadır. 

İşletmeler mevcut durum ve geçmiş dönem bilgiler ile gelecek dönemde ne kadar yatırım 

ihtiyacı doğacağına ve ne kadar içsel kaynağa ve kullanılmayan borç kapasitesine sahip 

olunacağına ilişkin beklentilere sahiptir. Ancak gelecekte oluşacak yatırım ihtiyaçlarında 

belirsizlik söz konusu iken fon yaratma kapasitesi ise kesin olarak bilinmektedir.  

Damodaran finansal esneklik değerini bir alım opsiyonu olarak düşünmektedir. 

İşletmeler için finansal esnekliğe sahip olunmadan yaratılabilecek fon kapasitesi -işleme koyma 

fiyatı- belirlidir. Gelecekte oluşacak yatırım fırsatları - pay senedi fiyatı- belirsizdir ve 

beklentilerin dışında bir gelişme yaşanması halinde finansal esnekliğin değeri artmaktadır. 

Teorik değer pay senedi fiyatı ve işleme koyma fiyatı arasındaki farktır. 

 
V: S- K  (3.34) 

Eşitlik 3.34’te: 

V: Teorik değer 

S: Pay senedi fiyatı 

K: İşleme koyma fiyatını ifade etmektedir. 

 

3.1.2.3.1. Finansal Esneklik Opsiyonu ile ilgili Varsayımlar 

 

Black ve Scholar (1973)’ın opsiyon fiyatlama modelinin tüm varsayımları finansal 

esneklik opsiyonu için de geçerlidir.  Bu varsayımlar aşağıdaki gibidir (Korkmaz, 1999:348). 

 Opsiyon alım ve satımı için işlem maliyeti ve vergi söz konusu değildir. 

 Kısa bir zaman içinde pay senedinin fiyatında sadece küçük bir değişiklik olmaktadır. 

 Menkul kıymetlerin fiyatı arbitraja imkân vermemektedir. 

 Pay senedi getirileri logaritmik dağılım göstermektedir. 

 Opsiyona konu olan pay senedi için herhangi bir kâr payı ödemesi söz konusu değildir. 

 Kâr payı verimi bilinmektedir ve sabittir. 

 Pay senedi kısa satışı serbesttir. 
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 Kısa vadeli faiz oranından borçlanma mümkündür. 

 Kısa vadeli faiz oranı bilinmekte ve opsiyonun vadesi boyunca değişmemektedir. 

 

3.1.2.3.2. Finansal Esneklik Opsiyon Değerinin Hesaplanması İçin Bilinmesi Gereken 

Veriler 

 

Finansal esneklik opsiyon değerinin hesaplanması için bilinmesi için gerekli olan veriler 

aşağıdaki gibidir. 

1. Varlıklar ile ilgili veriler: Varlıklar ile ilgili bilinmesi gerekli olan veriler yıllık beklenen 

yatırım ihtiyacı ve yıllık beklenen yatırım ihtiyacının değişkenliğidir.  

 İşletme değerinin yüzdesi olarak yıllık beklenen yatırım ihtiyacı (S): 

(net sermaye harcamaları + nakit olmayan çalışma sermayesinde deg işim) / (işletme piyasa deg eri) 

 Yıllık beklenen yatırım ihtiyacının varyansı: 

Tarihi veriler kullanılarak hesaplanan yeniden yatırım tutarının varyansı 

2. Opsiyon ile ilgili veriler 

 Finansal esnekliğe sahip olunmadan finanse edilebilecek yıllık yatırım ihtiyacı (K): 

Yatırım ihtiyacı dış finansman kullanılmadan finansa edilirse: 

  et faaliyet geliri  o denen  a   payları   amortisman   işletme piyasa deg eri  

 Esneklik ile finansa edilebilecek maksimum yıllık yatırım tutarı (işletme değerinin 

yüzdesi olarak) 

Yatırım ihtiyacı dış finansman kullanılarak finansa edilirse (banka borcu, yeni pay 

senedi ihracı veya tahvil ihracı): 

 net faaliyet geliri   amortisman   net dış                                     

 Risksiz faiz oranı 

 Sermaye maliyeti 

 Projeden sağlanan getiridir. 

 

3.1.2.3.3. Finansal Esneklik Opsiyonu ile İlgili Çıkarımlar 

 

Finansal esneklik değeri ile ilgili temel çıkarımlar aşağıdaki gibidir (Damodaran, 2001: 

919). 

1. İşletmelerin yatırım fırsatlarını finanse edebilme kabiliyeti içsel fon kaynakları 

yaratabilme kapasitesine bağlıdır. Bu nedenle diğer koşullar sabit kalmak koşulu ile 

nakit düzeyi yüksek ve kazançlarında istikrara sahip işletmeler için finansal esnekliğin 

değeri daha düşük olmaktadır. Nakit düzeyi düşük ve negatif kazanca sahip işletmelerin 
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içsel kaynak yaratma kapasitesi daha düşük olduğundan finansal esnekliğin değeri daha 

yüksektir. 

2. İçsel fon kaynakları kısıtlı olan işletmelere dış finansman yolları da (bankadan sağlanan 

krediler, tahvil ve pay senedi ihracı) kapanırsa finansal esnekliği daha da düşecektir. 

Diğer koşullar sabit kalmak koşulu ile dış finansman sağlama kapasitesi ile fon yaratma 

kabiliyeti yüksek olan işletmelerin finansal esneklik değeri daha düşük olmaktadır. 

Küçük işletmelerin sermaye piyasalarından fon tedarik kabiliyeti düşük olduğundan 

büyük işletmelere göre daha fazla finansal esnekliğe ihtiyacı vardır ve finansal esneklik 

değeri yüksektir. 

3. Finansal esneklik ihtiyacı ve değeri yatırım ihtiyaçlarında belirsizliklerin bir 

fonksiyonudur. Bu nedenle yatırım ihtiyaçları tahmin edilebilir işletmelerin finansal 

esneklik değeri, yatırım ihtiyaçları volatilitesi yüksek olan işletmelere göre daha 

düşüktür. 

4. Diğer koşullar sabit kalmak koşulu ile yatırımın getiri oranı yatırımın kabul edilmesi için 

gerekli minimum getiri oranından daha yüksek olan işletmelerin finansal esneklik 

değeri artık getirisi daha düşük olan işletmelere göre daha yüksektir. Microsoft ve Dell 

gibi başarılı, büyüme hızı ve getiri oranı yüksek yatırım fırsatlarına sahip olan 

işletmelerin fazla nakit bulundurmaları ve kullanılmayan borç kapasitesindeki artış 

finansal esneklik ihtiyacı ile açıklanabilmektedir. 

Finansal esneklik opsiyonu ile ilgili bir örnek: 

X işletmesinin geçmiş yıllara ait yatırım ihtiyacı tablosu ve içsel fonlar ile ilgili veriler 

Tablo 3.1 ve Tablo 3.2’de gösterildiği gibidir. Risksiz faiz oranı % 6, cari sermaye maliyet            

% 12,22, yatırımın getiri oranı ise % 18,69’dur. Bu koşullar altında işletmenin finansal esneklik 

değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir. 

  

Tablo 3.1. X İşletmesinin Yatırım İhtiyacı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Damodaran, 2001:919. 
 

Yıllar 
Yatırım 

ihtiyacı ($) 
Firma değeri  

($) 
Firma Değerinin %’si olarak 

yeniden yatırım ihtiyacı 
Ln (yeniden 

yatırım ihtiyacı) 

1 71 1.000 7,10 -2,64 
2 33 1.071 3,08 -3,47 
3 181 1.156 15,66 -1,85 
4 55 1.211 4,54 -3,09 
5 83 1.413 5,87 -2,83 
6 233 1.666 13,99 -1,96 
7 90 1.870 4,81 -3,03 
8 211 2.001 10,54 -2,24 
9 122 2.133 5,72 -2,86 

10 445 2.225 20 -1,60 
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İşletme değerinin yüzdesi olarak beklenen yatırım ihtiyacı ve yeniden yatırım 

ihtiyacının standart sapması aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. İşletme değerinin belirli bir 

yüzdesi olarak yıllık beklenen yatırım ihtiyacı (S) Eşitlik 3.33’teki gibi hesaplanabilmektedir. 

 
 

S   
 7,10 + 3,08 + 15,66 +  4,54 + 5,87+ 13,99+  4,81 +10,54 + 5,72 + 20

10
 9 13 (3.33) 

 
Yeniden Yatırım İhtiyacının Standart Sapması:  

Ln (yeniden yatırım ihtiyacı) = % 61,25 

 

X işletmesinin on yıllık net faaliyet geliri, amortisman tutarı, firma değeri ve içsel 

kaynakların firma değerine oranı Tablo 3.2’ de gösterilmektedir. 

 

Tablo 3. 2. X İşletmesinin İçsel Fonları 

Yıllar 
Net Faaliyet 

Geliri ($) 
Amortisman 

Firma 
Değeri($) 

İçsel Kaynaklar/ 
Firma Değeri 

1 112 21 2.758 4,82 
2 163 34 3.815 5,16 
3 249 52 5.137 5,86 
4 363 70 7.148 6,06 
5 457 90 9.239 5,92 
6 605 130 12.477 5,89 
7 732 181 15.470 5,90 
8 938 232 19.535 5,99 
9 1160 283 24.156 5,97 

10 1614 373 30.219 6,58 

Kaynak: Damodaran, 2001:919. 
 

İşletmenin finansal esnekliğe sahip olmaması durumunda finanse edebileceği ortalama 

yatırım ihtiyacı Eşitlik 3.35’teki gibi hesaplanmaktadır. 

 

Esnekliğe sahip olunmadan finansa edilebilecek yıllık yatırım ihtiyacı (K): 

 
                                                   

  

      (3.35) 

 

Esnekliğe sahip olunmadan finans edilebilecek yıllık yatırım ihtiyacı tespit edildikten 

sonra finansal esneklik opsiyonun hesaplanmasında kullanılacak değişkenlere ait veriler Tablo 

3.3’te gösterilmektedir. 
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Tablo 3.3. Finansal Esneklik Opsiyonu ilişkin Değişkenler 

Değişkenler Değer 

Risksiz faiz oranı % 6 
İşletme değerinin belirli bir yüzdesi olarak yıllık beklenen yatırım ihtiyacı: (S) % 9,13 

Esnekliğe sahip olunmadan finansa edilebilecek yıllık yatırım ihtiyacı: (K1) % 5,82 
Esneklik ile finansa edilebilecek maksimum yıllık yatırım tutarı (işletme değerinin 
yüzdesi olarak) (K2) 

% 17 

Vade 1 
Yeniden yatırım ihtiyacı standart sapması 0,375 

Yeniden yatırım ihtiyacı varyansı 61,25 
Cari sermaye maliyeti % 12,22 
Yatırımın getiri oranı % 18,69 
Yıllık artık getiri oranı %  6,47 

Kaynak: Damodaran, 2001:920. 
 

Finansal esneklik opsiyonuna ilişkin veriler elde edildikten sonra finansal esneklik 

opsiyonu. Black ve Scholer (1973) opsiyon fiyatlama modeli ile hesaplanabilmektedir. 

Black ve Scholer (1973) opsiyon fiyatlama modeli genel formülü Eşitlik 3.36’daki gibidir 

(Ceylan ve Korkmaz, 2012:540). 

Co = So N (d1) – K e-Rt N (d2) 

 

Eşitlikte: 

d1 =
ln(

So

K
)   r  (

 2

2
) T

 √T
 

d2 = (d1) –  √T 

ve burada; 

C0: Satın alma opsiyonun cari fiyatı 

S0: Pay senedinin cari fiyatı 

N(d): Kümülatif normal olasılıkları: ortalama sıfır (µ = 0) ve standart sapması bir (  = 1) olan 

normal dağılıma göre “d” nin sol tarafında kalan gözlemin olasılığını vermektedir. Normal 

dağılım eğrisi  

N(d) = 
 

√2    
  e  d µ  22 2  (3.36) 

eşit olmaktadır (  = 3,141).  

K: Opsiyonun işleme koyma fiyatı 

e: 2,17828 (doğal logaritma fonksiyonunun tabanı – Neparian logaritma) 

r: Risksiz faiz oranı (sürekli, bileşik faiz) 

T: Opsiyonun vadesinin bitimine kadar olan süre (yıl veya yılın yüzdesi olarak) 

ln: Doğal logaritma fonksiyonu 
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 : Opsiyona konu olan hisse senedinin riskli, hisse senedinin yıllık getirisinin (sürekli ve bileşik 

olarak) standart sapmasının hesaplanmasyla elde edilir. 

Finansal esnekliğe sahip olmadan elde edilen opsiyon değeri (C0) ise Eşitlik 3.37 ve 

Eşitlik 3.38’deki gibi hesaplanabilmektedir. 

 

d1 =

ln  (
0 913

0 582
)    0 06  (

0 375

2
) 1

√0 375√1
 

 

 
d1 = 1,14; N(d1) = 0,87 

d2 = (1,14) - √0,375 

d2 = 0,526; N (d2) = 0,70 

 
Co = So N (d1) – K1 (e-Rt) N (d2) (3.37) 

 
Co = 0,913*0,87 –(0,582) e-0,06(1) * 0,70 (3.38) 
 
Co =0,412 

Finansal esnekliğe sahip olarak elde edilen opsiyon değeri (C0) iseEşitlik 3.39 ve Eşitlik 

3.40’daki gibi hesaplanabilmektedir. 

 

d1 =
ln (

0,913

0.17
) + (0,06 + (

0 375

2
) 1

√0,375 √1
 

 
d1 = -0,610; N(d1) = 0,27 

d2 = (-0,610) - √0,375  

d2 = -1,22; N (d2) = 0,110 

 
Co = So N (d1) – K2 (e-Rt) N (d2) (3.39) 

 
Co = 0,913 * 0,27 –(0,17) e-0,06(1) * 0,110 

 

(3.40) 

Co =0,037 

İşletme değerinin belirli bir yüzdesi olarak finansal esneklik değeri ise aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır:  

(finansal esnekliğe sahip olmadan elde edilen opsiyon değeri – finansal esneklik ile elde edilen 

opsiyon değeri)* [(yatırımın getiri oranı - cari sermaye maliyeti) / cari sermaye maliyeti)]: 

 

[(0,913 * 0,87 – (0,582) * e0,06(1) * 0,70)] – [0,913 * 0,27 – (0,17) e-0,06(1) * 0,110] * [(0,186 – 0,122/ 0,122)] 

= % 1,814 
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X işletmesinin finansal esneklik değeri işletme değerinin yaklaşık % 1,81’i kadardır. 

Finansal esneklik derecesi ve finansal esneklik değerini ölçen çalışmalarda finansal 

esneklik ölçütü olarak kullanılan değişkenler ve kriterler Tablo 3.4’te özetlenmektedir. 

 

Tablo 3.4. Finansal Esneklik Derecesi ve Finansal Esneklik Değerini Ölçen Çalışmalar 

Çalışma 
Finansal Esneklik 

Değişkenleri 
Yöntem Finansal Esneklik Kriteri 

Minton ve Wruck 

(2001) 

Toplam borç oranı  Toplam Borç oranı Beş yıl < % 20 

Jun ve Jen  

(2003) 

Varlıkların ortalama vade 

yapısı ve borç oranı 

Panel regresyon Varlıkların ortalama vade yapısı ve 

toplam borç oranının büyüklüğü 

Marchica ve Mura 

(2007) 

Hedef borç oranı Genelleştirilmiş 

momentler 

yöntemi 

Üç yıl hedef borç oranından sapma 

düzeyi  ≥ 0,25 

Marchica ve Mura 

(2010) 

Kullanılmayan borç 

kapasitesi 

Genelleştirilmiş 

momentler 

yöntemi 

Üç yıl tahmini borç oranından sapma 

düzeyi < -0,10 

Kullanılmayan borç kapasitesi > %10 

Daniel vd. 

(2010) 

Artık borç oranı, artık 

nakit düzeyi, Altman z 

skoru, kısa vadeli borç 

oranı, kredi limitleri 

En küçük kareler 

yöntemi 

Oranların endüstri medyan değeri ile 

karşılaştırılması 

Ang ve Smedema 

(2011) 

Nakit varlık düzeyi Kısmi uyarlama 

modeli ve 

panel regresyon 

 

Denis ve Mckenon 

(2012) 

Kullanılmayan borç 

kapasitesi 

Tobit regresyon 

modeli 

Kullanılmayan borç kapasitesi ≥ %10 

De Jong vd. 

(2012) 

Kullanılmayan borç 

kapasitesi 

Sıralı lojistik 

regresyon 

yöntemi 

Kullanılmayan borç kapasitesinin 

büyüklüğü 

Mokhtara vd. 

(2013) 

Nakit varlık düzeyi, borç 

oranı ve z skoru 

Panel regresyon Oranların endüstri medyan 

değerinden karşılaştırılması 

Agha ve Faff 

(2014) 

Kullanılmayan borç 

kapasitesi 

Tobit regresyon 

modeli 

Tahmini borç oranından sapma ≥ 0,03 

Hess ve 

Immenkötter 

(2014) 

Borç tamponu Sıralı lojistik 

regresyon 

yöntemi 

Borç tamponu sıfırdan büyük ve 

pozitif olan işletmeler 

Yung vd. 

(2015) 

Kullanılmayan borç 

kapasitesi 

Çoklu regresyon Üç yıl tahmini borç oranından sapma 

düzeyi negatif veya 

Tahmini borç oranından sapma düzeyi 

negatif ve sapma düzeyi  > %5 

Ma vd. 

(2015) 

Hedef borç oranı Çoklu regresyon Negatif sapmaların mutlak değerinin 

büyüklüğü 
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Tablo 3.4. Devamı. Finansal Esneklik Derecesi ve Finansal Esneklik Değerini Ölçen Çalışmalar 

Çalışma 
Finansal Esneklik 

Değişkenleri 
Yöntem 

Finansal Esneklik 

Kriteri 

Jagannathan  

(2000) 

 

Pay senedi geri satın 

alma işlemi 

Panel regresyon Pay senedi geri satın 

alma işleminin nakit 

kâr payı dağıtımından 

büyük olması 

Damodaran 

(2001) 

Opsiyon Black ve Scholes 

(1973) Opsiyon 

fiyatlama modeli 

Finansal esneklik 

opsiyon değeri 

büyüklüğü 

Billet ve Garfinkel 

(2004) 

Maliyet farkı (spread) 

korelasyon katsayısı 

En küçük kareler 

yöntemi 

Finansal esneklik 

katsayısının büyüklüğü 

Eije ve Megginson 

(2009) 

Pay senedi geri satın 

alma işlemi 

Panel regresyon Pay senedi geri satın 

alma işleminin 

büyüklüğü ve sıklığı 

Clark  

(2010) 

Nakdin marjinal değeri En küçük kareler 

yöntemi 

Birim nakde atfedilen 

marjinal değeri 

Schoubben ve Hulle 

(2011) 

Dış finansman 

kaynaklarının içsel 

fonlara duyarlılığı 

En küçük kareler 

yöntemi 

Dış finansman 

kaynaklarının içsel 

fonlara duyarlılığı 

Amore vd. 

 (2011) 

Cari borç oranı ve nakit 

varlık düzeyi 

Çeyrek dilimler ve 

endüstri medyan 

değeri 

Oranların endüstri 

medyan değeri 

Rapp vd.  

(2012) 

Nakdin marjinal değeri En küçük kareler 

yöntemi 

Birim nakde atfedilen 

marjinal değeri 

Arslan-Ayaydin vd. 

(2012) 

Nakit varlık oranı 

Borç oranı 

K-Z endeksi 

Tahmini nakit düzeyi 

Çeyrek Dilimler ve 

genelleştirilmiş en 

küçük kareler yöntemi 

Oranların ve tahmini 

nakit düzeyinin 

Endüstri medyan 

değeri 

Bonaime, Hankins ve 

Harford 

(2013) 

 

Pay senedi geri satın 

alma işlemi 

Panel regresyon Pay senedi geri satın 

alma işleminin nakit 

kâr payı dağıtımından 

büyük olması 

Killi vd.  

(2013) 

Nakdin marjinal değeri En küçük kareler 

yöntemi 

Birim nakde atfedilen 

marjinal değeri 

    

Rapp vd. 

(2014) 

Nakdin marjinal değeri En küçük kareler 

yöntemi 

Birim nakde atfedilen 

marjinal değeri 

Harris  

(2015) 

 

Pay senedi geri satın 

alma işlemi 

Panel regresyon Pay senedi geri satın 

alma işleminin nakit 

kâr payı dağıtımından 

büyük olması 

 

3.2. Literatür Taraması 

 

Finansal esnekliğin finansal kararlar üzerindeki etkisi ve önemi yöneticilerin kurumsal 

finans uygulamalarının araştırıldığı anket çalışmaları ile anlaşılmıştır. Bu anket çalışmaları 
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araştırmacıları ampirik olarak finansal esnekliği ölçmeye ve ölçülen finansal esnekliğin finansal 

kararlara etkisini araştırmaya sevk etmiştir. Aşağıda finansal esnekliğin öneminin fark 

edilmesine neden olan bu anket çalışmalarına ve sonrasında yapılan ampirik çalışmalara ilişkin 

literatür taraması yer almaktadır. 

 

3.2.1. Kurumsal Finans Uygulamaları ile Finansal Esneklik Arasındaki İlişkiyi Araştıran 

Anket Çalışmaları 

 

Pinegar ve Wilbricht (1989), ABD’de gerçekleştirdikleri çalışmada sermaye yapısı 

teorilerinin uygulamadaki geçerliliğini sınamışlardır. 176 işletme yöneticisi ile yapılan anket 

çalışmasının sonuçlarına göre finansal esnekliği muhafaza etme isteği yöneticilerin finansal 

kararlarını etkileyen en önemli unsurlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Yöneticilerin 

%61.4’ü finansal esnekliği muhafaza etmenin finansal kararları etkileyen en önemli unsur 

olarak nitelendirmektedir.  

Allen (1991), tarafından Avusturya’da faaliyet gösteren işletme yöneticilerinin sermaye 

yapısı kararlarını etkileyen faktörleri tespit etmek amacı ile yapılan çalışmada 48 işletme 

yöneticisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler 

sonucunda 48 yöneticiden 40’ının kullanılmayan borç kapasitesine sahip olduğu ve 

kullanılmayan borç kapasitesinin kredi derecesini arttırdığı tespit edilmiştir. Çalışmada finansal 

esnekliği dile getiren ilk araştırmacılardan biri olan Donaldson (1961)’ın bulguları ile yar 

yapılandırılmış görüşme sonuçlarının birbirini desteklediği vurgulanmıştır. 

Chatrath, Kamath, Ramachander ve Chaudhary (1997), çalışmasında yöneticilerin uzun 

dönemli finansal kararlara ilişkin görüş ve uygulamaları incelemiştir. Bu amaçla New York 

Borsası’nda faaliyet gösteren 690 işletmeden 142 üst düzey yönetici ile anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Yöneticilerin % 90,2’sine göre uzun dönemli finansal kararları etkileyen en 

önemli faktör finansal esnekliktir. Yöneticilerin % 63,4’ü ne göre finansal esneklik çok önemli 

iken % 26,8’ine göre ise önemlidir. İkinci ve üçüncü sırada ise uzun dönemde hayatta 

kalabilmek ve pay senedi piyasa değerini maksimize etmek yer almaktadır. 

Kester vd. (1998), Asya Pasifik ülkelerinde (Avustralya, Hong Kong, Endonezya, 

Filipinler ve Singapur) işletme yöneticilerinin kâr payı dağıtım kararları ve sermaye yapısı 

kararlarına yönelik tutumlarının incelendiği çalışmada 375 üst düzey yönetici ile anket 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre Avustralya’daki üst düzey yöneticiler 

dışında ki tüm ülkelerde işletme yöneticilerinin kararlarını etkileyen en önemli faktörler 

finansal esneklik ve uzun dönem sürdürülebilirliktir. Ayrıca çalışma yöneticilerin finansman 

kararlarında finansal hiyerarşi teorisinin öngördüğü hiyerarşiyi takip ettiklerini ortaya 

koymaktadır. 
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Graham ve Harvey (2001), ABD’de gerçekleştirdikleri çalışmada üst düzey yöneticilerin 

sermaye yapısı, sermaye maliyeti ve sermaye bütçelemesi ile ilgili konulardaki görüşleri ve 

öncelikleri araştırılmıştır. 1999 yılında ABD’de faaliyet gösteren işletmelerde 392 üst düzey 

yönetici ile yapılan anket çalışması sonuçlarına göre sermaye yapısı kararlarında en önemli 

faktör finansal esnekliktir. Yöneticilerin % 59,4’ü finansal esnekliği sermaye yapısı kararlarında 

önemli veya çok önemli faktör olarak nitelendirmektedir. Sermaye yapısı kararlarında önemli 

olan ikinci ve üçüncü faktörler ise kredi derecelendirme notu (% 57,1) ve nakit akım 

değişkenliğidir (% 48,1). 

Sander (2003), Estonya’da yaptığı çalışmada yöneticilerin 2001-2002 döneminde 

sermaye yapısı kararlarına yönelik tutumlarını incelemiştir. Banka ve finans kurumlarının 

örneklem dışında bırakıldığı çalışmada, Estonya’nın en büyük 200 işletmesinden 43 yönetici ile 

anket çalışması gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar ABD’de yapılmış diğer çalışmaların 

sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Anket sonuçlarına göre yöneticilerin kararlarını etkileyen en 

önemli faktör nakit akımlarında değişkenlik iken ikinci sırada uzun dönemli sürdürülebilirlik 

yer almıştır. Üçüncü sıradaki en önemli faktör ise finansal esnekliktir. Elde edilen sonuçlar 

ABD’de yapılan diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında sermaye yapısı kararlarında finansal 

esneklik ABD’deki yöneticiler için daha önemli bir faktördür. 

Bancel ve Mittoo (2004), 16 Avrupa ülkesindeki (İngiltere. Almanya. Avusturya. Belçika. 

Norveç, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Portekiz, İspanya, İsviçre, 

İsveç ve Fransa) üst düzey yöneticinin borçlanma aracı ve pay senedi ihraç kararlarının ülkeye 

özgü faktörlerden etkilenip etkilenmediğini araştırmıştır. 87 üst düzey yöneticinin katıldığı 

anket çalışması sonuçlarına göre finansal esneklik (% 87,9) yöneticilerin sermaye yapısı 

kararlarını etkileyen faktörler arasında ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada payların 

sulandırılması yer alırken ülke yasal sistemi borç kararlarını etkileyen diğer önemli faktördür. 

Brounen vd. (2005), İngililtere, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi dört farklı ülkedeki 

313 yöneticinin kurumsal finansman uygulamalarını araştırmıştır. Graham ve Harvey ölçeğinin 

kullanıldığı çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, 4 ülkedeki yöneticilerin tümüne göre 

borçlanma kararlarında en önemli faktör finansal esnekliktir. Finansal esneklikten sonraki 

borçlanma kararlarını etkileyen unsurlar ise kredi derecelendirme notu ve nakit akım 

değişkenliğidir. Ancak finansal esnekliğe verilen önem asimetrik bilgi ile ilişkisizdir. Çünkü kâr 

payı dağıtan işletme yöneticilerinin finansal esnekliğe verdiği önem kâr payı dağıtmayan 

işletme yöneticilerine göre daha yüksektir. Bu nedenle finansal esneklik finansal hiyerarşi 

teorisinin öngörüleri ile uyuşmamaktadır. 

Beattie, Goodacre ve Thomson (2006), çalışmalarında kurumsal finansman kararlarının 

hangi faktörlerden etkilendiği ve finansal hiyerarşi teorisi ile denge teorisinin uygulamadaki 

geçerliliğini kapsamlı bir anket çalışması ile araştırmışlardır. İngilitere’de 192 üst düzey 
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yöneticinin katılımı ile yapılan anket çalışmasında yöneticilere uzun dönemde sürdürülebilirlik 

ve finansal boşluk ile ilgili sorular yöneltilerek finansal esneklik karşısındaki tutumları 

incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre  % 50’ye yakın işletme statik denge 

teorisinin öngörülerine uygun şekilde uzun dönemli hedef borç oranına sahiptir ve işletmelerin 

% 60’ı finansman kararlarında finansal hiyerarşiyi takip etmektedir. Yöneticilerin % 59’u 

kullanılmayan borç kapasitesi bulundurmaktadır. Ayrıca büyük ölçekli işletmeler küçük ölçekli 

işletmelere göre daha fazla kullanılmayan borç kapasitesi bulundurmaktadır.  

Benetti vd. (2007), çalışmalarında 2005 yılında São Paulo Borsası’nda işlem gören 1699 

işletmenin 160 üst düzey yöneticisi ile görüşülerek, kurumsal finans uygulamaları 

araştırmışlardır. Graham ve Harvey (2001) ölçeğinin kullanıldığı çalışmada yöneticilerin 

borçlanma kararlarını etkileyen en önemli faktörler nakit akımlarında değişkenlik, finansal 

esneklik ve işlem maliyetleridir.  Yöneticilerin toplam % 47,7’sine göre finansal esneklik uygun 

borçlanma miktarını etkileyen en önemli faktördür. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde 

net bugünkü değer yöntemi yöneticilerin % 62,8’sine göre önemli veya çok önemli bir 

değerlendirme yöntemi olarak nitelendirilmektedir. Bunun yanı sıra CAPM sermaye maliyetinin 

hesaplanmasında kullanılan en önemli yöntemdir. 

Vasiliou ve Daskalakis (2008), çalışmalarında Yunanistan’da faaliyet gösteren 

işletmelerin sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörleri incelenmişlerdir. Graham ve Harvey 

(2001) ölçeğinin kullanıldığı çalışmada elde edilen sonuçlar Avrupa ülkelerinde ve ABD’de 

yapılan çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Finans sektörü dışında faaliyet gösteren 89 

işletme yöneticisi ile yapılan anket çalışmasından elde edilen sonuçlara göre yöneticilerin % 

74’üne göre borç ödeyebilme kapasitesi borçlanma kararlarını etkileyen en önemli unsurdur. 

Yatırımların finansmanı kararlarında etkili olan en önemli faktör % 88 ile uzun dönemde 

varlığını korumak ve sürdürebilmek iken finansal esneklik yatırımların finansman kararlarında 

% 58 ile 7. Sırada yer almıştır. Ayrcıca anket sonuçlarından elde edilen skorlar ile 

gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçlarına göre finansal esnekliği muhafaza etme isteği ile 

kullanılmayan borç kapasitesi bulundurma ve sermaye piyasalarına ulaşma kabiliyeti arasında 

istatistiki olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Isa (2008), Kuala Lumpur Borsası’nda 2005 ve 2006 yıllarında faaliyet gösteren 109 

işletme yöneticisinin kurumsal finans uygulamalarına ilişkin tutumları incelemiştir. Bu 

kapsamda sermaye bütçelemesinde kullanılan teknikler, sermaye yapısı ve kâr payı kararları ile 

ilgili sorular yöneltilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yöneticiler iç verim oranını yatırım 

projeleri değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntem olarak nitelendirmektedir. Kâr 

payıkararlarını etkileyen en önemli unsur nakit mevcudiyeti iken sermaye yapısı kararlarında 

en önemli faktörler ise uzun dönem sürdürülebilirlik ve finansal esnekliktir.  
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Yükeri (2009), Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge’sinde imalat sanayinde 

faaliyet gösteren 112 işletme ile gerçekleştirdikleri çalışmada işletmelerin sermaye yapısı 

kararlarının hangi faktörlerden etkilendiğini araştırmışlardır. Elde edile sonuçlara göre 

işletmelerin hedef borç oranına sahip olmadıkları, finansman seçiminde iç fonlar tercih ettikleri 

ve finansal esnekliği sağlamak için kullanılmayan borç kapasitesi bulundurdukları tespit 

edilmiştir. 

Bancel ve Mittoo (2010), çalışmalarında 2008 finansal krizi öncesi, sonrası ve kriz 

döneminde işletme yöneticilerinin finansal esneklik ile ilgili görüşlerini inceleyerek finansal 

esnekliğin hangi faktörler tarafından etkilendiği ve temel kaynakları tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bu kapsamda Fransa’da faaliyet gösteren 800 işletmeden 37 üst düzey yöneticinin 

katılımı ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması kapsamında finansal krizin 

finansal esnekliğin kaynakları olabilecek nakit varlık düzeyi, borç oranı. Altman z skoruna 

etkileri araştırılmıştır. Finansal esneklik derecesinin işletme yöneticileri tarafından belirlendiği 

çalışmada yöneticiler finansal esneklik için en yüksek “5”, en düşük “1”  değerini verebilmiştir. 

Yöneticilerin üçte ikisine göre finansal kriz likidite düzeyini, bankalar ile olan ilişkileri ve 

maliyetleri etkilemiştir. Ayrıca kriz dönemi ve kriz dönemi öncesinde borç düzeyi düşük,  nakit 

düzeyi yüksek işletme yöneticilerine göre işletmelerinin finansal esneklik derecesi diğer 

işletmelere göre daha yüksektir ve bu işletmeler finansal krizden daha az etkilenmektedir.   

Cohen ve Yagil (2010), çalışmalarında yatırım, finansman ve kâr payı kararlarında 

sektörler arasında farklılıkların olup olmadığı, hangi finansal kararın yöneticiler için daha 

önemli olduğu ve yöneticilerin bu kararlarını etkileyen faktörlerin neler olduğu anket çalışması 

ile incelenmiştir. Bu amaçla ABD, İngiltere, Japonya, Kanada ve Almanya’daki işletme 

yöneticileri ile bir anket çalışması yapılmıştır Graham ve Harvey (2001) ölçeğinin kullanıldığı 

çalışmada TOPIX500, S&P500, FT500, DAX ve MDAX endekslerinde faaliyet gösteren 1500 

işletmeden 140 üst düzey yönetici ile yapılan anket çalışması sonuçlarına göre yöneticiler için 

yatırım kararları en önemli finansal karar iken, finansman kararları ikinci sırada kâr payı 

kararları ise üçüncü sırada yer almıştır. Ayrıca tüm sektörlerde finansal kararı etkileyen en 

önemli faktör nakit akımları iken finansal esneklik ve pay senedi piyasa değeri sırası ile ikinci ve 

üçüncü sırada yer almıştır. 

Chazi, Terra ve Zanella (2010), Basra Körfezi kıyısında bulunan; Bahreyn, Kuveyt, Oman, 

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki üst düzey yöneticilerin sermaye 

bütçelemesi, sermaye maliyeti ve sermaye yapısı kararlarının finans teorisi ile uyumluluğu 

incelenmiştir. Bu amaçla Graham ve Harvey (2001)’in ölçeği kullanılarak 479 işletmeden 38 

yönetici ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre yöneticilerin 

sermaye yapısı kararlarını etkileyen en önemli faktör % 73,5 ile finansal esnekliktir. İkinci 
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sırada ise nakit akımlarındaki değişkenlik yer alırken üçüncü sırada ise işlem ve ihraç 

maliyetleri yer almaktadır. 

Yılgör ve Yücel (2008), Mersin ve Adana illerinde imalat sanayinde faaliyet gösteren 

işletmeler ile gerçekleştirdikleri çalışmada sermaye yapısı kararlarını incelemişlerdir. 382 

işletme ile yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen sonuçlara göre borçlanma politikaları 

içsel fon kaynaklarının yetersizliği, finansal esneklik, itibarın korunması ve piyasa faiz 

oranlarından etkilenmektedir. 

Nor, İbrahim, Haron, İbrahim ve Alias (2012), çalışmalarında Malezya’da 2010 ve 2011 

yıllarında faaliyet gösteren işletmelerin yöneticilerinin sermaye yapısı uygulamaları 

araştırılmıştır. Bu amaçla Kuala Lumpur Borsası’nda işlem gören 209 işletmenin üst düzey 

yöneticileri ile anket çalışması yapılmıştır. Graham ve Harvey (2001)’in ölçeğinin kullanıldığı 

çalışmadan elde edilen sonuçlara göre yöneticilerin borç kararlarını etkileyen en önemli faktör 

finansal esnekliktir. Anketi cevaplayan yöneticilerin % 91,7’sine göre finansal esneklik 

borçlanma kararlarında en önemli faktördür. Yöneticilerin sermaye yapısı kararlarını etkileyen 

diğer önemli faktörler ise yeterli içsel kaynağa sahip olmak ve düşük değerleme problemidir. 

Çalışma kapsamındaki işletmelerin % 31,5’i hedef borç oranına sahiptir. Ayrıca büyük ölçekli, 

olgunluk aşamasında, borç oranı yüksek, kâr payı dağıtım düzeyi yüksek olan ve yönetici 

cinsiyetinin erkek olduğu işletme yöneticilerinin finansal esneklik skoru düşük işletmelere göre 

daha yüksektir.   

Hernádi ve Ormos (2012), çalışmalarında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki işletme 

yöneticilerinin finansman seçimleri ve sermaye yapısı kararları incelemişlerdir. Hem nicel hem 

de nitel yöntemlerin kullanıldığı çalışmada Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, 

Bulgaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya ve Hırvatistan’dan toplam 498 işletme incelenmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre işletmelerin % 73,3’ünün hedef borç oranı yoktur ve yöneticilerin 

sermaye yapısı kararlarını etkileyen en önemli faktörler nakit akımlarındaki değişkenlik, 

endüstri borç oranı ve finansal sıkıntı maliyetleridir. 

Teraoui ve Chichti (2012), çalışmalarında Tunus’ta faaliyet gösteren işletme 

yöneticilerin yatırım ve finansman kararlarına vergilerin etkisi araştırmışlardır. 50 işletmeden 

50 üst düzey yönetici ile yapılan anket çalışması sonuçlarına göre vergi tasarrufu yöneticileri 

borçlanmaya teşvik eden önemli faktörlerden biridir. Yöneticilerin finansman seçimlerinde 

önemli olan diğer faktörler ise endüstri borçlanma oranı ve finansal esnekliktir. 

Lee, Oh ve Park (2014), Güney Kore’deki işletme yöneticilerinin sermaye yapısı 

kararlarını incelemiştir. Graham ve Harvey (2001)’in ölçeği kullanılarak 503 işlemeden 78 

yönetici ile anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre yöneticilerin borçlanma 

kararlarını etkileyen en önemli faktörün finansal esneklik olduğu tespit edilmiştir. Yöneticilerin 

% 88’i finansal esnekliği önemli veya çok önemli olarak nitelendirmiştir. Sermaye yapısı 
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kararlarını etkileyen diğer faktörler ise sırası ile nakit akımlarında ve kazançlarda değişkenlik, 

kredi derecesi, faiz oranı ve prefinansman riskidir. Ayrıca Güney Kore işletmelerinin üçte ikisi 

hedef borç oranına sahiptir. Borçlanma kararlarında hedef borç oranını korumak önemli iken 

pay senedi ihraç kararlarında ise pay senedi fiyat artışları en önemli faktördür. 

Banda, Koralalage, Ratnayake ve Mudiyanselage (2014), 2010-2011 döneminde 

Kolumbo Borsası’nda işlem gören 50 işletmeden 37 üst düzey yöneticinin kurumsal finans 

uygulamalarına yönelik uygulamaları incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan anket sonuçlarına 

göre yöneticilerin borçlanma kararlarını etkileyen en önemli faktörler nakit akımlarında 

değişkenlik, vergi tasarrufu, işlem maliyetleri, kredi derecesi ve finansal esnekliktir. Hedef borç 

oranını koruma ve pay senedi piyasa değeri ise pay senedi ihraç kararlarını etkileyen en önemli 

faktörlerdir. 

Wet ve Gosse (2015), tarafından yapılan ve Güney Afrika yöneticilerinin sermaye yapısı 

kararlarının incelendiği çalışmada Johannesburg Borsasında işlem gören 253 işletmenin 33 üst 

düzey yönetici ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Yöneticilere anket kapsamında 12’si 

borçlanma kararı, 9’u pay senedi ihraç kararından oluşan toplam 21 soru yöneltilmiştir. Elde 

edilen sonuçlara göre yöneticilerin borçlanma kararlarını etkileyen en önemli faktörler sırası ile 

tahmin edilen nakit akımları, nakit akımları-kazançlarda değişkenlik ve finansal esnekliktir. 

Yöneticilerin % 77’sine göre finansal esneklik borçlanma kararlarını etkileyen en önemli 

faktördür. Pay senedi ihraç kararlarında ise en önemli faktör  % 65,5 ile pay başına düşen 

kazancın sulanmasıdır. 

Faff, Gray ve Tan (2015), Finans ve Hazine Birliği üyesi 754 işletmeden 94 yönetici ile 

gerçekleştirdikleri çalışmada finans teorisi ve uygulamaları arasındaki uyum araştırılmıştır. 

Ayrıca 2008 finansal finansal krizinden önce ve sonrasında sermaye yapısı kararlarını etkileyen 

faktörler arasında bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada 94 üst düzey yöneticinin % 

86’sı 2014 yılında Avustralya Borsasında işlem gören işletmelerde görev yapmaktadır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre sermaye yapısı kararlarında etkili en önemli kişi CEO 

iken nakit yönetimi ile ilgili en önemli kişi finans müdürüdür. Yöneticilere göre finansal krizden 

önce ve sonra sermaye yapısı kararlarını etkileyen en önemli faktör ise finansal esnekliktir. 

Kohli ve Sharma (2015), Hindistan’daki çokuluslu şirketlerde üst düzey yöneticilerin 

finansal davranış ve tutumları incelemişlerdir. Bu amaçla 2012- 2013 yıllarında 253 işletmeden 

51 üst düzey yönetici ile anket çalışması yapılmıştır. Gerçekleştirilen anket çalışması 

sonuçlarına göre, çokuluslu şirketlerin finans uygulamaları büyüklüklerine ve endüstrinin 

durumuna göre farklılık göstermektedir. Ayrıca çokuluslu şirketlerin uygun borçlanma 

miktarını etkileyen en önemli faktör vergi tasarrufu, endüstri borç oranı, kredi derecesi ve 

finansal esnekliktir. 
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Macedo, Sampaio, Flores ve Aprigio (2015), Bovespa Borsası’nda işlem gören 

işletmelerde yöneticilerin sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörler araştırmıştır. Bu 

amaçla 92 işletmeden 23 üst düzey yönetici ile yapılan anket çalışması verilerine göre. 

Brezilya’da faaliyet gösteren işletme yöneticilerinin borçlanma miktarını etkileyen önemli 

faktörler kredi derecesi, vergi tasarrufu, nakit akımlarında değişkenlik, işlem maliyetleri ve 

finansal esnekliktir. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan anket çalışmalarına ilişkin bilgiler, 

bulgular ve bulgulara ait kısaltmalar Tablo 3.5. Tablo 3.6. Tablo 3.7 ve Tablo 3.8’de 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 3.5. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yapılan Anket Çalışmalarına İlişkin Bilgiler 

Çalışma Ülke Örneklem Yılı Kapsam Örneklem 
Pinegar ve 
Wilbricht  
(1989) 

ABD 1986-1987 Sermaye yapısı 
kararları ve 
finansal esneklik 

176 üst düzey 
yönetici 

Allen  
(1991) 

Avusturya 1990-1991 Sermaye yapısı 
kararları 

48 üst düzey 
yönetici 

Kamath  
(1997) 

ABD 1990 Uzun dönemli 
finansal kararlar 

142 üst düzey 
yönetici 

Kester  
(1998) 

Honkong 
Endonezya Malezya 
Filipinler 
Singapur 
Avustralya 

1996 Sermaye Yapısı 
Kararları ve Kâr 
Payı Dağıtım 
Kararları 

375 üst düzey 
yönetici 

Graham ve Harvey 
(2001) 

ABD 1999 Sermaye yapısı 
Sermaye maliyeti 
Sermaye 
bütçelemesi 

392 üst düzey 
yönetici 

Sander 
(2003) 

Estonya 2003 Sermaye yapısı 
kararları 

43 üst düzey 
yönetici 

Bancel ve Mittoo 
(2004) 

16 Avrupa ülkesi 2001-2002 Sermaye yapısı 
kararları 

87 üst düzey 
yönetici 

Brounen vd.  
(2005) 

İngiltere, Almanya, 
Hollanda, Fransa 

2002-2003 Sermaye yapısı 
kararlar 

313 üst düzey 
yönetici 

Beattie vd.  
(2006) 

İngiltere 2000 Sermaye yapısı 
kararları ve 
finansal esneklik 

192 üst düzey 
yönetici 

Cohen ve Yagil  
(2007) 
 

ABD 
İngiltere 
Almanya 
Kanada 
Japonya 

2007 Sermaye yapısı 
kararları 
Finansman 
kararları 
Kâr payı kararları 

140 üst düzey 
yönetici 

Benetti vd. 
(2007) 

Brezilya 2005 Kurumsal finans 
uygulamaları 

160 üst düzey 
yönetici 

Vasiliou ve 
Daskalakis  
(2008) 

Yunanistan 2002-2003 Sermaye yapısı 
kararları 

89 üst düzey 
yönetici 

Isa  
(2008) 

Malezya 2007 Sermaye yapısı, 
sermaye 
bütçelemesi ve kâr 
payı kararları 

109 üst düzey 
yönetici 
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Tablo 3.5. Devamı. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yapılan Anket Çalışmalarına İlişkin 

Bilgiler 
Çalışma Ülke Örneklem Yılı Kapsam Örneklem 
Benetti vd. 
(2007) 

Brezilya 2005 Kurumsal finans 
uygulamaları 

160 üst düzey 
yönetici 

Vasiliou ve Daskalakis  
(2008) 

Yunanistan 2002-2003 Sermaye yapısı kararları 89 üst düzey 
yönetici 

Isa  
(2008) 

Malezya 2007 Sermaye yapısı, sermaye 
bütçelemesi ve kâr payı 
kararları 

109 üst düzey 
yönetici 

Yılgör ve Yücel  
(2008) 

Türkiye 2008 Sermaye yapısı kararları 382 yönetici 

     
Yükeri  
(2009) 

Türkiye 2009 Sermaye yapısı kararları 112 işletme 

     
Bancel ve Mittoo 
(2010) 

Fransa 2009 Finansal kriz ve finansal 
esneklik sermaye yapısı 
kararları 

37 üst düzey 
yönetici 

Chazi vd.  
(2010) 

Bahreyn 
Kuveyt 
Oman 
Suudi Arabistan 
Katar 
Birleşik Arap 
Emirlikleri 

2005-2006 Finansal kararlar ve 
finansal uygulamalar 

38 üst düzey 
yönetici 

Hernádi ve Ormos 
(2012) 

Orta ve Doğu 
Avrupa Ülkeleri 

2005-2008 Sermaye yapısı kararları 498 işletme 

Nor vd. 
(2012) 

Malezya 2010-2011 Sermaye yapısı kararları 209 üst düzey 
yönetici 

Teraoui ve Chichti 
(2012) 

Tunus 2012 Vergilerin sermaye yapısı 
kararlarına etkisi 

50 üst düzey 
yönetici 

Banda vd. 
(2014) 

Sri Lanka 2010-2011 Kurumsal finans 
uygulamaları 

37 üst düzey 
yönetici 

Lee vd.  
(2014) 

Güney Kore 2010-2011 Sermaye yapısı kararları 78 üst düzey 
yönetici 

Wet ve Gosse  
(2015) 

Güney Afrika 2014 Sermaye yapısı kararları 33 üst düzey 
yönetici 

Faff vd. 
(2015) 

Avustralya 
 

2014 Sermaye yapısı kararları, 
kâr payı dağıtım kararları, 
Nakit politikaları, 
Halka arz, 
Birleşme ve satın alma 
kararları 

94 üst düzey 
yönetici 

Kohli ve Sharma 
(2015) 

Hindistan 2012-2013 Kurumsal finans 
uygulamaları, 

51 üst düzey 
yönetici 

Macedo vd.  
(2015) 

Brezilya  Sermaye yapısı kararları 23 üst düzey 
yönetici 
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Tablo 3.6. Gelişmiş Ülkelerde Yapılan Anket Çalışmalarına İlişkin Bulgular 

Yazar 
Graham ve Harvey 
(2001) 

Bancel ve Mitoo 
(2004) 

Brounen vd.  
(2007) 

Ülke/ Sıra ABD 16 Avrupa Ülkesi İngiltere Hollanda Almanya Fransa 
1 FE FE FE FE FE FE 
2 KD KD NAD NAD KD NAD 
3 NAD Vergi Vergi Vergi NAD KD 
4 Vergiler NA FSM KD İM Vergi 
5 Faiz OSM KD FSM Vergi FSM 

Yazar 
Lee vd.  
(2014) 

Cohen ve Yagil 
 (2007) 

Ülkeler Güney Kore ABD İngiltere Almanya Kanada Japonya 
1 FE NA NA NA NA NA 
2 NAD HSP Vergiler FE FE KD 
3 KD FE HSP Vergi HSP HSP 
4 İM İM FE KD İM FE 
5 END. Kontrol İM İM Vergi İM 

Yazar 
Kamath 
 (1997) 

Pinegar ve Wilbricht 
(1989) 

Bancel ve Mitto 
 (2010) 

Ülkeler ABD ABD 
Fransa 
Kriz Öncesi Kriz Dönemi 

1 FE FE HBO NAD 
2 UDS UDS BKU BKU 
3 MHF FKT BM HBO 
4 FKT HFM NAD FE 
5 FB FB KD KD 

Yazar 
Beattie vd. 
  (2006) 

Kester vd.  
(1998) 

Sander  
(2003) 

Faff vd.  
(2015) 

Ülkeler ABD Avustralya Estonya Avustralya 
1 UDS UDS NAD FE 
2 NA FB UDS FKO 
3 NAD Tahmini NA FE TBO 
4 Güven HFM Risk ÖSM 
5 Kısıtlar FF Büyüklük NAD 

 
Tablo 3.7. Anket Çalışmaları Sonucunda Elde Edilen Bulgulara ait Kısaltmalar 
Kısaltma Açıklama Kısaltma Açıklama 
FE Finansal esneklik HPD Pay senedi piyasa değeri 

NAD Nakit akım değişkenliği UDS Uzun dönem sürdürülebilirlik 

NA Nakit akımları Güven 
Müşteri ve tedarikçilerin işletmenin 
Sürdürülebilirliği ile ilgili güveni 

KD Kredi derecesi Kısıtlar Borç verenler tarafından getirilen kısıtlamalar 
Faiz Piyasa faiz oranı END Endüstri borç oranı 
OSM Ortalama sermaye maliyeti FKT Fon kaynaklarının tahmini 
ÖSM Özsermaye maliyeti MHF Pay senedi/ menkul kıymet fiyat maksimizasyonu 
FSM Finansal sıkıntı maliyetleri FB Finansal bağımsızlık 
İM İşlem maliyetleri HBO Hedef borç oranı 
BM Borç maliyeti BKU Borç kaynaklarına ulaşım 
Vergi Vergi tasarrufu End. Rekabet Endüstri rekabet konumunu koruma 
İFY İçsel fonların yeterliliği Bİ Bankalar ile uzun dönemli ilişkiler 
Risk Yatırım projesinin riski FKO Faiz karşılama oranı 
Büyüklük Yatırım Projesinin büyüklüğü TBO Toplam borç oranı ve diğer finansal sözleşmeler 
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Tablo 3.8. Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yapılan Anket Çalışmalarına İlişkin 

Bulgular 

Yazar 
İsa  
 (2006) 

Chazi vd.  
(2010) 

Nor vd.  
(2012) 

Wet ve Gosse  
(2015) 

Ülke/Sıra Malezya 6 İslam ülkesi Malezya Güney Afrika 
1 UDS FE FE ND 
2 FE NAD İFY NAD 
3 MHF İM NAD FE 
4 End. Rekabet KD HPD Değişim Vergi Tasarrufu 
5 - Güven FSM FSM 
Yazar Kester vd. (1998) 
Ülkeler Honkong Endonezya Malezya Filipinler 
1 UDS UDS UDS UDS 
2 FE FE FE FE 
3 FB Bİ FB Tahmini NA 
4 Tahmini NA FB Tahmini NA FB 
5 Bİ Tahmini NA Bİ MHF 

Yazar 
Kester vd.  
(1998) 

Benetti vd.  
(2007) 

Kohli ve Sharma  
(2015) 

Ülkeler Singapur Brezilya Hindistan 
1 UDS NAD Vergi 
2 FE FE NAD 
3 FB İM END 
4 Tahmini NA Vergi KD 
5 MHF Güven İM ve FE 

Yazar 
Banda vd. 
(2014) 

Teraoui ve Chichti  
(2012) 

Macedo 
 (2015) 

Ülkeler Sri Lanka Tunus Brezilya 
1 NAD Vergi KD 
2 Vergi END Vergi 
3 İM FE İM 
4 KD - NAD 
5 FE - FE ve END 

 

Tablo 3.9. Anket Çalışmaları Sonucunda Elde Edilen Bulgulara ait Kısaltmalar 

Kısaltma Açıklama Kısaltma Açıklama 
FE Finansal esneklik HPD Pay senedi piyasa değeri 

NAD Nakit akım değişkenliği UDS Uzun dönem sürdürülebilirlik 

NA Nakit akımları Güven 
Müşteri ve tedarikçilerin işletmenin 
Sürdürülebilirliği ile ilgili güveni 

KD Kredi derecesi Kısıtlar Borç verenler tarafından getirilen kısıtlamalar 
Faiz Piyasa faiz oranı END Endüstri borç oranı 
OSM Ortalama sermaye maliyeti FKT Fon kaynaklarının tahmini 
ÖSM Öz sermaye maliyeti MHF Pay senedi/ menkul kıymet fiyat maksimizasyonu 
FSM Finansal sıkıntı maliyetleri FB Finansal bağımsızlık 
İM İşlem maliyetleri HBO Hedef borç oranı 
BM Borç maliyeti BKU Borç kaynaklarına ulaşım 
Vergi Vergi tasarrufu End. Rekabet Endüstri rekabet konumunu koruma 
İFY İçsel fonların yeterliliği Bİ Bankalar ile uzun dönemli ilişkiler 
Risk Yatırım projesinin riski FKO Faiz karşılama oranı 
Büyüklük Yatırım Projesinin büyüklüğü TBO Toplam borç oranı ve diğer finansal sözleşmeler 
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3.2.2. Finansal Esneklik ile Finansal Kararlar Arasındaki İlişkiyi İnceleyen Ampirik 

Çalışmalar 

 

Jagannathan vd. (2000), ABD’de faaliyet gösteren tüm işletmelerin 1985-1996 

dönemindeki kâr payı dağıtım kararları incelenerek, kâr payı dağıtımı ve pay senedi geri satın 

alma işleminin hangisinin işletmelere daha fazla finansal esneklik kazandırdığı araştırılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, işletmeler pay senedi geri satın alma işlemini yarattığı esneklik 

nedeni ile kâr payı dağıtımına tercih etmektedir.  Bu tercihin en önemli nedeni, pay senedi geri 

satın alma işleminin bir sonraki dönemde gerçekleştirileceğine dair bir beklenti 

yaratmamasıdır. Ayrıca faaliyetlerden sağlanan nakit akımları yüksek olan işletmeler kâr payı 

dağıtımını tercih ederken, faaliyet dışı sağlanan nakit akımları ve nakit akım değişkenliği yüksek 

olan işletmeler ise pay senedi geri satın alma işlemini tercih etmektedir. İşletmelerin pay senedi 

geri satın alma işlemini tercih etmesinin altında yatan en önemli neden sağladığı esnekliktir. 

Minton ve Wruck (2001), çalışmalarında 1974-1998 döneminde 5613 işletmenin 

sermaye yapısını incelemişlerdir. Araştırmacılara göre borç oranının düşüklüğü tutucu borç 

politikasının göstergesi iken tutucu borç politikası sonucu oluşan borç oranı ise finansal 

esnekliğin bir göstergesidir. Bu nedenle, uzun dönemli borç oranı beş yıl üst üste % 20’nin 

altında kalan işletmeler tutucu borç politikasını benimseyen işletmeler tutucu borç politikasına 

sahip işletmelerdir. Çalışmada, tutucu borç politikasını benimseyen işletmeler ile yüksek borç 

oranına sahip işletmeler karşılaştırılmıştır. Ayrıca tutucu borç politikasına sahip olan ve sahip 

olmayan işletmeler gruplandırılarak borçlanma düzeyi ile nakit akımları, yatırım fırsatları, 

asimetrik bilgi düzeyi lojistik regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 

tutucu borç politikası benimseyen işletmelerin kullanılmayan borç kapasitesi ve finansal 

boşluğu fazla olduğundan finansal esneklikleri yüksektir. Tutucu borç politikasına sahip 

işletmelerin borç dışı vergi tasarrufu ve bilgi asimetrisi ise yüksektir. Ayrıca bu işletmeler 

geleneksel sermaye yapısı teorilerinin öngördüğü borçlanma düzeyinden daha düşük borç 

oranına sahiptir ve sermaye yapısı kararlarında finansal hiyerarşi teorisinin öngördüğü 

hiyerarşiyi takip etmektedir.  

Jun ve Jen (2003), tarafından yapılan çalışmada 1978-1996 döneminde 5134 işletmenin 

borçlarının vade yapısı ile finansal esneklik arasındaki ilişki araştırılmıştır. Finansal esnekliğin 

temsilcileri olarak varlıkların ortalama vade yapısı ve borçlanma oranının kullanıldığı çalışmada 

vade yapısı ile esneklik arsındaki ilişki panel regresyon sabit etkiler modeli ile incelenmiştir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre finansal esnekliği yüksek işletmelerin refinansman riski ve 

beklenen finansal sıkıntı maliyetleri düşük olduğundan kısa vadeli borç oranı yüksek, 

borçlarının ortalama vadesi ise kısadır. Ayrıca finansal esnekliğe sahip işletmeler kısa vadeli 

borçlanmanın sağladığı düşük faiz avantajından daha çok faydalanmaktadır. 
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Billet ve Garfinkel (2004), 1992-1995 döneminde 231 Amerikan bankasının mevduat ve 

diğer alacaklarını ve bu piyasalara ulaşma maliyetlerini incelemişlerdir. Yüksek mevduat 

maliyeti ve diğer fon kaynaklarına ulaşma maliyetinin işletme değerini nasıl azalttığını ve 

bankaları daha fazla likit varlık bulundurma konusunda teşvik ettiği analiz edilmiştir.  Finansal 

esneklik değişkeni olarak 3 aylık hazine bonosu ile 3 aylık BBB reyting derecesine sahip 

banklardan oluşan portföy getirisi arasındaki farktır (spread). Farkın (spread) bağımsız 

değişken, toplam borçların (sigortalı mevduat toplamı) bağımlı değişken olduğu regresyon 

analizi ile finansal esneklik katsayısı tespit edilmiştir. Bu katsayı bankanın dış finansman 

maliyetinin konveksitesini ifade etmektedir. Katsayının düşük olması dış finansman maliyetinin 

düşük olduğunu ve bankanın yüksek finansal esnekliğe sahip olduğunu göstermektedir. Elde 

edilen bu finansal esneklik değeri ile finansal oranlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuçlara 

göre finansal esneklik katsayısı ile büyüklük arasında pozitif ilişki tespit edilirken, risk düzeyi 

ile borç oranı arasında ise negatif ilişki tespit edilmiştir. Finansal esneklik ile borç oranı 

arasındaki ilişki finansal esnekliğin sermayeye ulaşma maliyetlerini düşürdüğü görüşünü 

desteklemektedir. Finansal esnekliğe sahip bankaların nakit ve nakit benzeri varlıkların toplam 

varlıklar içindeki payı ise daha düşüktür. Bu eğilim işletme aktif kârlılığının içsel varlıklara 

duyarlılığı finansal esneklik artışı ile azalmaktadır görüşünü destekler niteliktedir.   

Lie (2005), ABD’de gerçekleştirilen çalışmada finansal esnekliğin kâr payı kararlarına 

etkisi araştırılmıştır. Finansal şirketlerin örnekleme dâhil edilmediği ve 1980-1997 dönemini 

kapsayan çalışmada işletmeler kâr payı dağıtım oranında artış/azalış, pay senedi geri satın alma 

işlemi ve diğer özel kâr payı ödeme şekline göre gruplandırılmıştır. Finansal esneklik yüksek 

nakit düzeyi ve düşük borç oranı olarak tanımlanmış ve finansal esnekliğin kâr payı dağıtım 

şekline etkisi lojistik regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre finansal 

esneklik kâr payı dağıtım oranında artış olasılığını etkilemektedir. Bu olasılık finansal esnekliği 

düşük olan işletmelerde finansal esnekliği yüksek olan işletmelere göre daha fazladır. Ayrıca bu 

işletmelerin kazançlarındaki değişkenlik kâr payı dağıtım oranı düşük olan işletmelere göre 

daha düşüktür.  

Marchia ve Mura (2007), İngiltere’de gerçekleştirdikleri çalışmada 1991-2001 

döneminde Londra Borsası’nda işlem gören finansal olmayan 667 işletmenin finansal 

esnekliğinin yatırım kararlarına etkisi araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, işletmelerin 

borçlanma imkânına sahip olması ile finansal esnekliği sağladıkları tespit edilmiştir. 

İşletmelerin düşük borç oranına sahip olup olmadığı ise hedef borç oranı yöntemi ile 

ölçülmüştür. Hedef borç yöntemine göre işletmelerin tahmini borç oranı hesaplanmakta ve 

hesaplanan tahmini borç oranı cari borç oranından düşük işletmeler düşük borç oranı ile 

finansal esnekliğe sahip işletmelerdir. Tahmini borç oranından negatif sapma düzeyi 3 yıl üst 

üste % 25’ten fazla olan işletmeler düşük borç oranına sahip finansal esnekliği yüksek 
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işletmelerdir. Finansal esnekliğe sahip olan ve olmayan işletmelere ait kukla değişkenler ve 

diğer kontrol değişkenlerin yatırım düzeyine etkisi genelleştirilmiş momentler yöntemi ile 

analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre finansal esnekliğe sahip olmanın sermaye 

harcamalarına etkisi pozitif olarak bulunmuştur. Finansal esneklik statüsüne sahip olan 

işletmelerin sermaye harcamaları artmakta ve dış finansman olanakları fazla olan finansal 

esnekliğe sahip işletmeler daha fazla yatırım yapmaktadır.  

Byoun (2007), 1971-2005 döneminde ABD’de faaliyet gösteren 5126 sanayi işletmesi 

üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada işletmelerin ölçekleri ile sermaye yapısı, kâr payı kararları 

ve nakit politikaları arasındaki ilişkiyi finansal esneklik hipotezi çerçevesinde incelemiştir. 

Panel regresyon yöntemi ve tanımlayıcı istatistik yöntemlerinin kullanıldığı çalışmadan elde 

edilen sonuçlara göre işletmeler finansal esnekliği nakit varlıklar, kullanılmayan borç kapasitesi 

ve alı konulan kârlar ile sağlamaktadır. Net faaliyet karı, faaliyetlerden sağlanan nakit akımı 

düşük, kâr payı dağıtmayan ve kredi derecelendirme notu düşük olan küçük ve gelişmekte olan 

işletmeler finansal esnekliğe daha fazla ihtiyaç duyduğundan finansman ihtiyaçlarını öz 

sermaye ile karşılamaktadır ve borçlanma düzeyi düşüktür. Net karı, faaliyetlerden sağlanan 

nakit akımı küçük ölçekli işletmelere göre daha yüksek, dağıtılan kâr payları ve kredi 

derecelendirme notu daha yüksek olan büyük ölçekli işletmeler finansman ihtiyaçlarını içsel 

kaynaklar ile sağlayabileceğinden borç oranı büyümekte olan işletmelere göre daha düşüktür. 

Byoun (2007) finansal esneklik ile borç oranı arasındaki ilişkiyi ters U şekline benzemektedir. 

Küçük işletmeler düşük finansal esnekliğe sahip olduğundan düşük borç oranı ile finansal 

esnekliklerini arttırmaktadır. İşletmeler büyüdükçe finansal esnekliğin artması ile borçlanma 

düzeyi artmakta ve olgunluğa eriştiğinde finansal esnekliği artan işletmelerin borçlanma düzeyi 

tekrar azalmaktadır. 

De Angelo ve De Angelo (2007), çalışmaları ile finansal esneklik teorisine önemli 

katkılar sağlamışlardır. Araştırmacılar finansal hiyerarşi teorisi ve denge teorisinin kısıtlayıcı 

varsayımlarını, ampirik çalışmalar sonucunda elde edilen bulguların gerçek hayatla 

uyumsuzluğunu eleştirmiş ve sermaye yapısı teorilerinin unsurlarını bir araya getirerek kendi 

teorilerini geliştirmişlerdir. De Angelo ve De Angelo (2007)’ya göre işletmeler finansal esnekliği 

nakit varlık fazlası, kullanılmayan borç kapasitesi ve kâr payı politikaları ile sağlayabilmektedir.  

İşletme yaşam döngüsünün olgunluk evresinde olan işletmeler düşük borç düzeyi ve yüksek kâr 

payı ödemesi ile finansal esnekliklerini muhafaza etmektedir. Teoriye göre işletmeler uzun 

dönemli hedef borç oranına sahiptir. İşletmelerin uzun dönemli borç oranından sapma nedeni 

sermaye ihtiyaçlarının karşılamak olduğu ve bu sapmaları gecikmeli de olsa düzelttiği tespit 

edilmiştir. Olgun işletmeler kâr payı ödemesinin sağladığı hissedarlardaki güven duygusu ile 

sermaye piyasalarına ulaşma kabiliyetini arttırmakta ve bir yandan da içsel fon kaynaklarını 

sınırlayarak nakdin fırsat maliyetinden ve temsil probleminden kaçınabilmekte ve sermaye 
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piyasalarından uygun koşullarda fon tedarik etme seçeneğini koruyabilmektedir. Bu nedenle 

finansal esnekliği sağlamak isteyen olgun işletmeler nakit fazlası yerine kullanılmayan borç 

kapasitesini arttırmayı tercih etmektedir. 

Gamba ve Triantis (2008), finansal esneklik literatüründe finansal esnekliğin değeri ile 

ilgili ilk araştırmayı gerçekleştiren araştırmacılardır. Gamba ve Triantis (2008), finansal 

esnekliğin işletme değerine etkisini inceleyebilmek için finansman, yatırım ve kâr payı 

kararlarını üç dönem için kapsayan dinamik bir model geliştirmiştir. Farklı senaryolar altında 

finansal esnekliğin işletme değerine etkisi incelenmiştir. Geliştirilen model sonucunda, finansal 

esnekliği ve işletme değerini etkileyen beş faktör tanımlanmıştır. Büyüklük, kârlılık, dış 

finansman maliyeti, nakit tutmanın maliyeti ve sermayenin dönüştürülebilirliği finansal 

esneklik değerinin temel unsurlarıdır. Gamba ve Triantis (2008), çalışmalarında finansal 

esnekliğin değerini etkileyen beş faktörü tanımlamış ancak temsili değişkenleri 

tanımlamamıştır.  

Marchia ve Mura (2010), ABD’de yapmış oldukları çalışmada 1965-2008 döneminde 

finansal esneklik ile yatırım kararları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada Goyal 

(2009)’ın tahmini borçlanma düzeyini tespit etmek için kullandığı borç oranı eşitliğini 

kullanarak işletmelerin borç düzeyi tahmin edilmiştir. Tahmini borç oranı ile cari borç oranı 

arasındaki fark alınarak hesaplanan kullanılmayan borç kapasitesi en az üç yıl üst üste pozitif 

olan işletmeler finansal esnekliğe sahip işletmeler olarak kabul edilmiştir. Finansal esnekliğe 

sahip olan işletmeler tanımlandıktan sonra artık yatırım düzeyi (abnormal investment) endüstri 

medyan değerine göre hesaplanmış ve finansal esnekliğe sahip olan ve olmayan işletmeler 

karşılaştırılmıştır. İşletmelerin finansal esnekliğe sahip olup olmamasına göre, belirlenen kukla 

değişken ve yatırım kararlarını etkileyen diğer değişkenlerin yatırım kararları ile ilişkisi ise 

genelleştirilmiş momentler yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre borç oranı 

ile yatırım düzeyi arasında negatif, finansal esneklik ile yatırım düzeyi arasında ise pozitif ilişki 

tespit edilmiştir. Finansal esnekliğe sahip işletmelerin borç düzeyi finansal esnekliğe sahip 

olmayan işletmelere göre daha düşük, aktif kârlılığı, büyüklükleri, maddi duran varlıkları, nakit 

düzeyi ve artık yatırım düzeyi daha yüksektir. Ayrıca finansal esnekliğe sahip işletmelerin Z 

skoru ve Q skoruna göre hesaplanan iflas olasılığı finansal esnekliğe sahip olmayan işletmelere 

göre daha düşüktür.  

Denis ve Mckenon (2012), çalışmalarında finansal esneklik ile borç ile finansman 

arasındaki ilişkiyi proaktif borçlanma kararları çerçevesinde incelemişlerdir. Uzun dönemli 

hedef borç oranı ile sağlanan kullanılmayan borç kapasitesi finansal esnekliği etkileyen en 

önemli faktördür. Bu nedenle uzun dönemli hedef borç oranından sapmalar (beklenen borç 

oranının cari borç oranından düşük ya da yüksek olması) finansal esneklik derecesini temsil 

eden en iyi değişkendir. Tahmin edilen borcun piyasa değeri cari borç oranının % 10 ve 
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üzerinde olan işletmeler proaktif borç oranına sahip finansal esnekliği yüksek işletmelerdir. 

1971-1999 döneminde 7 yıllık dönemler ile proaktif borç oranına sahip 2318 işletme 

incelenmiştir. Finansal esnekliğe sahip işletmelerin borç oranındaki artışın; yatırımlar, çalışma 

sermayesi, kâr payı ödemeleri ve faaliyet ihtiyaçlarından hangisinden kaynaklandığı 

araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, finansal esnekliğe sahip işletmeler için faaliyetlerden 

kaynaklanan ihtiyaçlar özellikle yatırım ihtiyaçları uzun dönemli borç oranından sapmanın en 

önemli nedenidir.  

Clark (2010), 1971-2006 dönemimde ABD’de gerçekleştirilen çalışmada, finansal 

esnekliğin sermaye yapısı kararlarına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, 9919 işletme için 

Faulkender ve Wang (2006)’ın nakdin marjinal değer denklemini kullanarak finansal esnekliğin 

marjinal değeri hesaplanmıştır. Hesaplanan finansal esnekliğin marjinal değerinin sermaye 

yapısı kararlarına etkisi en küçük kareler yöntemi ile analiz edilmiştir. Tespit edilen finansal 

esnekliğin marjinal değeri ve borç oranı arasındaki ilişki en küçük kareler yöntemi ile analiz 

edilirken, yeni menkul kıymet ihracı ile finansal esnekliğin marjinal değeri arasındaki ilişki ise 

multinomial lojistik regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre finansal esneklik 

marjinal değeri yüksek olan işletmelerin borç oranı düşük, borç kapasitesi biriktirme eğilimi ise 

yüksektir. Ayrıca finansal esneklik marjinal değerinde artış yeni pay senedi ile finansman 

olasılığını arttırmaktadır.  

Daniel vd. (2010), 1992-2008 döneminde ABD’de yaptıkları ve 1500 Amerikan 

firmasının incelendiği çalışmada nakit açığı durumunda işletmelerin finansal esnekliklerini nasıl 

kullandıklarını araştırmışlardır. Bu amaçla, yüksek ve düşük finansal esnekliğe göre gruplanan 

işletmelerin yatırım düzeyinde azalma, kâr payı dağıtım düzeyinde, dış finansman ile elde edilen 

nakit, faaliyetler dışı sağlanan nakit ve toplam nakit düzeyinde azalma nakit açığının yüzdesi 

olarak hesaplanarak finansal esnekliğin öncelikli kaynakları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Finansal esneklik ölçütü olarak artık borç oranı, artık nakit düzeyi, Altman z skoru, kısa vadeli 

borç oranı ve kredi limitlerinin kullanıldığı çalışmada, finansal açıdan esnek ve esnek olmayan 

işletmeler endüstri medyan değerine göre gruplandırılmıştır. Artık borç ve artık nakit düzeyi 

endüstri ortalamasının üzerinde kalan değerdir. Artık borç oranı düşük olan işletmelerin 

finansal esnekliği düşük, artık borç oranı, kısa vadeli borç oranı ve Altman z skoru yüksek olan 

işletmelerin finansal esnekliği yüksektir. Elde edilen sonuçlara göre, nakit açığı ile karşılaşan 

işletmelerin % 6’sı kâr payı ödemelerinde azalma ile nakit açıklarını karşılarken, % 68’i 

yatırımlarda azalma ile karşılamaktadır. Finansal esnekliği yüksek olan işletmeler iç ve dış fon 

kaynaklarına rahatlıkla ulaşabildiğinden yatırımlarda ve kâr payı ödemelerinde azalma düzeyi 

de düşüktür. Artık borç oranı ve artık nakit düzeyi fazla olan işletmelerin finansal esneklik 

derecesi yüksektir ve nakit açıklarını yatırımlarda ve kâr payı ödemelerinde azalma ile 

karşılamamaktadır. Altman z skoru endüstri medyan değerinden düşük ve kısa vadeli borç oranı 
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endüstri medyan değerinden yüksek olan finansal esnekliği düşük olan işletmeler ise nakit 

açıklarını dış finansman ile karşılama imkânı düşük olduğundan yatırım düzeyinde azalma ile 

karşılamaktadır. 

Schoubben ve Hulle (2011), çalışmada borsaya kote olmanın sermaye piyasalarına 

ulaşma kabiliyetini hangi yönde etkileyeceği araştırılmıştır. Borsaya kote olmanın sermaye 

piyasalarına ulaşma kabiliyetini arttırmamaktadır. Bu nedenle borsaya kote olan işletmelerin 

finansal esneklikleri de artmaktadır. Bu kapsamda, borç ve öz sermayedeki değişimin içsel 

fonlara duyarlılığı ölçülerek borsaya kote olmanın finansal esneklik üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. 1992-2005 döneminde Belçika’da gerçekleştirilen çalışmada 383 borsaya kote 

olmayan işletme ve 88 borsaya kote olan işletme incelenmiştir. İçsel kaynakların dışsal 

kaynaklara olan duyarlılığı ve içsel kaynakların dışsal kaynaklar ile ikame edilebilirliği finansal 

esneklik ölçütü olarak kullanılmıştır. Finansal esneklik toplam nakit akımının toplam borç 

oranında ve öz sermayedeki değişime duyarlılığıdır. Bu nedenle toplam borç ve toplam öz 

sermayedeki değişimin bağımlı değişken, içsel fonların bağımsız değişken olduğu çalışmada 

borç ile finansman, toplam dış finansman kaynaklarının içsel fonlara duyarlılığı ve toplam pay 

senedi ihracının içsel fonlara duyarlılığı borsaya kote olan ve borsaya kote olmayan işletmeler 

için genelleştirilmiş momentler yöntemi ile analiz edilmiştir. Borsaya kote olan işletmelerin dış 

finansman kaynaklarının içsel fonlara duyarlılığı borsaya kote olmayan işletmelere göre daha 

düşüktür. Ancak, toplam pay senedi ihracının içsel fon kaynaklarına duyarlılığı borsaya kote 

olan ve olmayan işletmelerde anlamlı değildir. Bu nedenle, finansal esneklik borç ile 

finansmanın içsel fon kaynaklarına duyarlılığından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, borsaya kote 

olmanın finansal esneklik üzerindeki etkisi yatırım fırsatlarından pozitif yönde etkilenmektedir. 

Yatırım fırsatları arttıkça içsel fonlar ile dışsal fonların ikame edilebilirliği artmaktadır. 

Wang ve Zhang (2011), 2007-2009 yılları arasında Çin’de faaliyet gösteren işletmelerin 

nakit kâr payı dağıtım kararları ile finansal esneklikleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 780 

işletmenin incelendiği çalışmada Clark (2010)’ın finansal esnekliğin marjinal değeri modeli 

kullanılarak finansal esneklik değeri hesaplanmıştır. Finansal esnekliğin marjinal değerinin 

yasal düzenlemelerin üzerinde kâr payıdağıtım oranına etkisi lojistik regresyon yöntemi ile 

analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre finansal esnekliğin marjinal değeri arttıkça yasal 

düzenlemelerde öngörülen kâr payı dağıtım oranından daha yüksek oranda kâr payı dağıtma 

olasılığı azalmaktadır. 

Ang ve Smedema (2011), ABD’de yaptıkları çalışmada işletmelerin kriz senaryoları 

altında finansal esnekliklerini nasıl kullandıkları ve yönettiklerini araştırmışlardır. 1980-2008 

döneminde finans ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin inceleme dışı bırakıldığı 

çalışmada finansal esneklik nakit varlık düzeyi ile ilişkilendirilmiştir. Nakit varlık düzeyi ile 

ölçülen hedef finansal esneklik otoregresif modellerden biri olan kısmi uyarlama modeli 
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kullanılarak hesaplanmıştır. Finansal esneklik ile kriz olasılığı arasındaki ilişki sıralı en küçük 

kareler yöntemi, panel regresyon analizi ve genelleştirilmiş momentler yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kriz olasılığı ile finansal esneklik arasında anlamlı ve negatif 

bir ilişkiye rastlanmıştır. Nakit açığı ve finansal kısıtlara sahip olan finansal esnekliği düşük 

işletmeler krizlere karşı daha duyarlıdır. 

Lee (2011), çalışmasında finansal raporlarda ihtiyatlılık ile finansal esneklik arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada iki hipotez test edilmiştir. Birinci hipotez finansal raporlarda 

ihtiyatlılığın finansal esnekliği arttıracağı yönünde kurulurken, ikinci hipotez ise ihtiyatlılığın 

finansal esnekliği azaltıcı etki yaratacağı yönünde oluşturulmuştur. Finansal raporlarda yer alan 

bilgilerin doğruluğu yatırımcıların kontrol ve gözlemini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle 

yatırımcılar işletmeye finansman sağlama konusunda daha istekli olmakta ve işletmenin 

sermaye piyasalarından fon tedarik etme kabiliyeti artmakta ve finansal esneklikte artmaktadır. 

Diğer yandan, ihtiyatlılık, toplam net varlıkların gerçek değerinin düşük gösterilmesine neden 

olacağından finansal tablolarda borcun defter değeri gerçek değerinden daha fazla görünecektir. 

Yüksek borç düzeyi sermayeye ulaşma kabiliyetini diğer bir deyişle, finansal esnekliği azaltıcı 

etki yaratmaktadır. 1971-2007 döneminde ABD borsasında işlem gören 970 işletmenin 

(compustat veri tabanında kodları 11 ile 19 arasında) finansal raporlarda ihtiyatlılık 

kazançların geçmiş, cari ve gelecek durumu ile ölçülmüştür. Çalışmada, finansal esneklik ölçütü 

olarak finansal raporlarda ihtiyatlılık düzeyi kullanılarak; finansal esnekliğin nakit düzeyine, 

sermaye yapısı kararlarına, yatırımların nakit akımlarına duyarlılığı ve kâr payı kararlarına 

etkisi regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ikinci hipotezi 

desteklemektedir. Buna göre, işletmelerin ihtiyatlılık düzeyi arttıkça borç düzeyinde göreli artış 

finansal esnekliği azaltmaktadır. Azalan finansal esneklik nedeni ile nakit varlık düzeyi artmakta 

ve işletmeler borçlanma yerine pay senedi ihracını tercih etmektedir. Ayrıca yatırımların nakit 

akımlarına duyarlılığı ihtiyatlılık arttıkça artmakta (finansal esneklik azaldıkça artmakta), 

toplam kâr payı dağıtımı ise azalmaktadır. Bu nedenle ihtiyatlılık düzeyi arttıkça finansal 

esneklik azaltmaktadır.  

Arslan-Ayaydin vd. (2012), reel sektörde faaliyet gösteren ve Asya Krizinden (1997-

1998) etkilenen 1.068 işletmenin finansal esnekliklerinin yatırım kararlarına ve işletme 

performansına etkisini araştırmışlardır. Çalışma kapsamında Asya Krizi öncesi (1994-1996) ve 

kriz döneminde (1997-1998) Hong Kong, Endonezya, Malezya, Güney Kore ve Tayland gibi Asya 

ülkelerinde faaliyet gösteren işletmeler incelenmiştir. Finansal esneklik borç oranı ve nakit 

varlıklar ile ilişkilendirilerek; çeşitli borç ve nakit varlık düzeylerinde finansal esneklik derecesi 

yüksek ve düşük işletmeler sınıflandırılarak kriz öncesi ve kriz dönemindeki finansal oranları 

incelenmiştir. Ayrıca nakit finansal olarak en esnek varlık olarak kabul edilerek; finansal 

esneklik ile yatırım politikaları arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için genelleştirilmiş en küçük 
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kareler modeli ile yatırımların nakit akımına duyarlılığı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara 

göre işletmeler finansal esnekliği yüksek nakit düzeyinden çok, düşük borç oranı ile 

sağlamaktadır. Finansal esneklik özellikle kriz dönemlerinde yatırımları etkilemektedir. Yüksek 

nakit düzeyi ve düşük borç oranı ile sağlanan esneklik, yatırım kararlarının etkileyen en önemli 

faktördür. Finansal esnekliğe sahip işletmeler içsel fonlara daha az gereksinim duymaktadır ve 

finansal esnekliğe sahip işletmelerin yatırımların nakit akımına duyarlılığı finansal esnekliğe 

sahip olmayan işletmelere göre daha düşüktür. Bu nedenle finansal esnekliğe sahip işletmeler 

özellikle kriz dönemlerinde daha fazla yatırım yapabilmekte ve kriz dönemlerinde daha yüksek 

performans sergilemektedir.  

De Jong vd. (2012), yatırım kararları ile finansal esneklik arasındaki ilişkiyi 

incelenmişlerdir. Finansal esneklik ölçütü olarak kullanılmayan borç kapasitesinin kullanıldığı 

çalışmada 1985-2002 döneminde ABD’de faaliyet gösteren 905 finansal olmayan işletmenin 

finansal esnekliği hesaplanmıştır. Elde edilen esneklik değerinin sonraki beş yıl olan 2003-2007 

dönemindeki yatırım kararlarına etkisi incelenerek, finansal esnekliğin yatırımlara etkisi 

araştırılmıştır. Borç kapasitesi reyting derecesi yatırım yapılabilir seviyenin altına inme 

olasılığının p olması halinde hesaplanan minimum borç oranı ile kullanılmayan borç 

kapasitesinin ise borç kapasitesi ve borç oranı arasındaki fark alınarak hesaplandığı çalışmadan 

elde edilen sonuçlara göre, finansal esnekliği yüksek olan işletmelerin yatırım harcamaları 

finansal esnekliği düşük olan işletmelere göre daha yüksektir. Gelecek yıllardaki yatırım düzeyi 

ile finansal esneklik arasında ise pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca işletmeler finansal 

kısıtların olmadığı dönemlerde borçlanmayarak finansal kısıtlar döneminde borçlanma 

olasılıklarını arttırmaktadır. Bu sonuç, işletmelerin neden sermaye yapısı teorilerinin 

öngördüğü borçlanma düzeyinden daha düşük borçlanma düzeyine sahip olduğunu 

açıklamaktadır. 

Rapp vd. (2012), 1998-2008 döneminde 23 ülkede finans ve hizmet sektörü dışında 

faaliyet gösteren işletmenin finansal esneklik değeri ile kâr payı kararları arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Gamba ve Triantis (2008)’in finansal esneklik değerini etkileyen beş faktörü ve 

Faulkender ve Wang (2006)’ın kullandığı nakdin marjinal değerini etkileyen değişkenleri 

birleştirerek bir model oluşturmuşlardır. Nakdin marjinal değerine hissedarların atfettiği değeri 

bulabilmek için kurulan modele finansal esnekliğin değerini etkileyen beş faktör eklenerek 

finansal esneklik değeri hesaplanmıştır. Elde edilen finansal esneklik değeri ile kâr payı ödeme 

şekilleri arasındaki ilişki lojistik regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 

finansal esneklik değeri arttıkça nakit kâr payı ödeme olasılığı azalmakta, pay senedi geri satın 

alma olasılığı ise artmaktadır. 

Hes ve Immenkotter (2012), tarafından yapılan çalışmada 1985-2012 döneminde 

ABD’de faaliyet gösteren 8815 sanayi işletmesinin finansal esnekliği ile finansal kararları 
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arasındaki ilişki incelenmişlerdir. Finansal esnekliğin temsilcisi olarak kullanılmayan borç 

kapasitesi kullanılmıştır. Tahmin edilen borç kapasitesi ile cari borç oranı arasındaki fark 

kullanılmayan borç kapasitesini yani finansal esneklik derecesini ifade etmektedir. Tahmini 

borç kapasitesi kredi derecelendirme notunun bir fonksiyonudur. Bu nedenle kredi 

derecelendirme notu sıralı lojistik regresyon yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Tahmin 

edilen kredi derecelendirme notu ile hesaplanan borç kapasitesi ile cari borç oranı arasındaki 

fark alınarak hesaplanan finansal esneklik derecesinin sermaye yapısı değişkenleri ve finansal 

oranlara etkisi panel regresyon sabit etkiler modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, 

finansal esnekliği yüksek-kullanılmayan borç kapasitesi yüksek olan işletmeler daha fazla ve 

daha sık borçlanma aracı ihraç etmekte ve yatırım fırsatlarını değerlendirebilmektedir. 

Kullanılmayan borç kapasitesi düşük - finansal esnekliği düşük - işletmeler ise pay senedi ihraç 

ederek finansman ihtiyaçlarını karşılamakta ve fazla nakdi borç ödemelerinde kullanmaktadır.  

Ferrando, Marchia ve Mura (2013), ihtiyatlı borçlanma politikası ile sağlanan finansal 

esneklik düzeyinin İngiltere ve 8 Avrupa ülkesindeki işletmelerde farklı olup olmadığı ve 

finansal esnekliğin işletmelere sağladığı değeri araştırmışlardır. 1993-2010 döneminde 685,695 

işletmenin incelendiği çalışmada Flannery ve Rangan (2006)’ın tahmini borç oranı modelini 

kullanarak hedef borç düzeyinden negatif sapma gösteren işletmeler tespit edilmiştir. Hedef 

borç düzeyinden negatif sapma gösteren işletmeler finansal esnekliğe sahip işletmeler olarak 

gruplandırılmıştır. Çalışmada finansal esnekliğe ilişkin kukla değişkenlerinin yatırım düzeyine 

ve yatırımların nakit akımlarına duyarlılığına etkisi q modeli kullanılarak incelenmiştir.  Elde 

edilen sonuçlara göre küçük ve orta ölçekli genç işletmeler ve sermaye piyasalarının az gelişmiş 

ve yatırımcının daha az korunduğu ülkelerdeki işletmeler için düşük borç oranı ile sağlanan 

finansal esneklik daha önemlidir. Finansal esnekliğe sahip olan işletmelerin yatırımların nakit 

akımlarına duyarlılığı negatif iken finansal esnekliğin yatırım düzeyine etkisi ise pozitiftir. 

Ghavi vd. (2013), Tahran Borsası’nda işlem gören işletmelerin finansal raporlarındaki 

ihtiyatlılığın esnekliğe ve finansal kararlara etkisi incelemişlerdir. 2001-2010 döneminde 100 

işletmenin incelendiği çalışmada kazançların geçmiş, cari ve gelecek durumu ihtiyatlılığın 

temsili değişkeni olarak belirlenmiştir. İhtiyatlılığın finansal esneklik ölçütü olarak kullanıldığı 

çalışmada nakit varlık düzeyi, borç düzeyi ve nakit kâr payı dağıtım düzeyi ile finansal esneklik 

arasındaki ilişki doğrusal regresyon ve lojistik regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Gerçekleştirilen analizler sonucunda finansal esnekliğin nakit varlık düzeyini pozitif yönde 

etkilediği, yatırımların nakit akımlarına duyarlılığını ters yönde etkilediği ancak nakit kâr payı 

dağıtımı ve pay senedi geri satın alma işlemini etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Mokhtara vd. (2013), 2006-2011 döneminde gerçekleştirilen çalışmada Malezya’da 

Bumiputera’da işlem gören 40 işletmenin finansal esnekliği ile finansal performansı arasındaki 

ilişki panel regresyon modeli ile incelenmiştir. Finansal esneklik nakit varlık düzeyi, borç oranı 
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ve z-skoru ile ölçülmüştür. Finansal performansın ise net kâr marjı ve aktif kârlılığı ile ölçüldüğü 

çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, finansal esneklik net kâr marjını ve aktif kârlılığını 

anlamlı şekilde pozitif yönde etkilemektedir. 

Darabi vd. (2013), 2006-2011 döneminde Tahran Borsası’nda işlem göre 82 işletmenin 

incelendiği çalışmada, finansal esneklik ile sermaye yapısı kararları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Çalışmada, Clark (2010)’ın modeli ile nakdin marjinal değeri ve finansal esneklik 

değeri hesaplanmıştır. Borç/toplam aktif oranın ve artık getirinin (abnormal return) bağımlı 

değişken, finansal esnekliğin marjinal değerinin ve borç oranını ve artık getiriyi etkileyen diğer 

finansal oranların bağımsız değişken olduğu çalışmada, analizlerde çoklu doğrusal regresyon 

modeli kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, borçlanma kararları ile finansal esneklik 

değeri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmaz iken, artık getiri ile finansal esneklik değeri 

arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkiye rastlanmıştır. 

Bonaimé vd. (2013), 1995-2008 yılları arasında ABD’de faaliyet gösteren finansal ve 

finansal olmayan işletmelerin finansal risklerden korunma ve kâr payı esnekliğinin finansal 

esnekliğe etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda finansal esnekliği etkileyen bu iki değişken ile 

nakit akımlarındaki değişkenlik arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada finansal riskten 

korunma ile ilgili değişken finans sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için faiz riskine maruz 

tutar/ piyasa değeri, finansal olmayan işletmeler için ise türev ürünlerden elde edilen kazanç ve 

kayıplara ilişkin kukla değişkenidir. Kâr payı kararlarında esneklik ise pay senedi geri satın 

alma işlemi/ toplam kâr payı dağıtımı ile ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre işletmeler için 

-risk yönetimi ve kâr payı kararlarında esneklik- finansal esnekliği arttıran önemli iki unsurdur. 

Nakit akımlarındaki değişkenliği yüksek olan işletmelerin kâr payı esnekliği ve riskten korunma 

ihtiyacı nakit akımlarındaki değişkenliği düşük olan işletmelere göre daha fazladır. Finansal 

olmayan işletmelerde kâr payı esnekliği ile borç oranı ve risk yönetimine ilişkin değişken 

arasında negatif, nakit akım değişkenliği ve piyasa değeri/ defter değeri arasında pozitif ilişki 

vardır. Risk yönetimine ilişkin değişken ile kâr payı esnekliği ve nakit düzeyi arasında negatif 

ilişki, nakit akımlarında değişkenlik, piyasa değeri/ defter değeri, nakit varlık düzeyi ve borç 

oranı arasında ise pozitif ilişki vardır. Risk yönetimi ve kâr payı esnekliği arasındaki negatif 

ilişki finansal esnekliği arttıran bu iki değişkenin birbirinin ikamesi olduğunu ifade etmektedir. 

Pay senedi geri satın alma işlemi nakit kâr payı dağıtımına göre daha fazla esneklik sağlayarak 

finansal esnekliği arttırmaktadır. Risk yönetimi ise finansal sıkıntı maliyetleri ve düşük yatırım 

probleminden koruyarak finansal esnekliğe katkıda bulunmaktadır.  

Killi vd. (2013), finansal esneklik ile ihtiyatlı borç politikası arasındaki ilişkinin 

incelendiği çalışmada 17 Avrupa ülkesinden 11440 işletme incelenmiştir. Finansal esneklik 

Faulkender ve Wang (2006)’ın nakdin marjinal değeri denklemi kullanılarak finansal esnekliğin 

marjinal değeri hesaplanmıştır. Finansal esnekliğin marjnal değerinin borç oranına etkisi en 
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küçük kareler ve genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre, finansal esnekliğin marjinal değeri yüksek olan işletmeler düşük borç oranı ile 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca finansal esnekliğin marjinal değeri ile borç oranı arasında 

negatif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

Ma vd. (2015), 2009-2012 döneminde ABD ve Çin imalat sanayinde faaliyet gösteren 

işletmelerin incelendiği çalışmada finansal esneklik derecesi ile işletme performansı arasındaki 

ilişki ve finansal esnekliği elde etmeye iten faktörler araştırılmıştır. Finansal esneklik derecesi 

hedef borç oranından sapma, risk yönetimi, Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI), yatırım 

fırsatları, Tobin Q oranı ile işletme performansı ise aktif kârlılığı ile ölçülmüştür. Elde edilen 

sonuçlara göre, risk yönetim ve yatırım fırsatları işletmeleri finansal esnekliği elde etmeye iten 

en önemli faktörlerdir. Ayrıca finansal esneklik derecesi ile işletme performansı arasında 

istatistikî olarak pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

Yung, Li ve Jian (2015), 1991-2010 döneminde 33 gelişmekte olan ülkeden seçilen 8604 

işletmenin finansal esneklikleri ile yatırım kararları arasındaki ilişki araştırılmıştır. 2007-2009 

finansal kriz döneminde finansal esnekliğin yatırım kabiliyeti ve finansal kararlara etkisi 

incelenmiştir. Cari borç oranı ile Marchica ve Mura (2010) tahmini borç düzeyi modelini 

kullanarak hesaplanan kullanılmayan borç kapasitesi arasındaki fark üç yıl üst üste negatif olan 

işletmeler finansal esnek işletmeler olarak gruplandırılmıştır. Finansal esnekliğin yatırım 

kararlarına etkisi finansal esnekliğe sahip olup olmamaya göre belirlenen kukla değişkenler ile 

yatırım kararlarını etkileyen diğer finansal değişkenler ile regresyon analizi ile incelenmiştir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, finansal esnekliğe sahip işletmelerin sermaye harcamaları ve 

satışlarındaki büyüme finansal esnekliğe sahip olmayan işletmelere göre istatistikî olarak 

anlamlı derecede daha yüksek iken, borç oranı ise daha düşüktür. Finansal esneklik yatırım 

kabiliyetini pozitif yönde etkilerken, nakit akımlarının yatırımlara duyarlılığını ise 

azaltmaktadır. Ayrıca finansal esnekliğe sahip olmayan işletmelerin kriz döneminde yatırım 

harcamaları ve dağıtılan kâr paylarında azalma finansal esnekliğe sahip olan işletmelere göre 

daha fazladır. 

Rapp vd. (2014), 1988-2010 döneminde New York Borsası’nda işlem gören işletmelerin 

finansal esneklik değerlerini hesaplamıştır. Çalışmada, Gamba ve Triantis (2008)’in finansal 

esneklik değerini etkileyen beş faktörü ve Faulkender ve Wang (2006)’ın çalışmasında 

kullandığı nakdin marjinal değerini etkileyen değişkenleri birleştirerek işletmelerin finansal 

esneklik değerlerini hesaplamıştır. Elde edilen finansal esneklik değerinin sermaye yapısı, nakit 

yönetimine ilişkin kararlar ve kâr payı kararlarını hangi yönde etkilediği ise en küçük kareler 

yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, finansal esneklik değeri yüksek 

işletmeler için birim nakde atfedilen değer yüksek olduğundan nakit tutma eğilimi yüksektir. 

Bunun yanı sıra hissedarlar tarafından birim nakde atfedilen değer, finansal esneklik değeri 
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arttıkça borçlanma eğilimi ve nakit kâr payı ödeme eğilimi azalmakta, pay senedi geri satın alma 

yolu ile kâr payı dağıtımı artmaktadır.  

King’wara (2015), Nairobi Borsası’nda işlem gören 36 sanayi işletmesinin 2008-2012 

döneminde finansal esneklik değeri ile kâr payı kararları arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Çalışmada Rapp vd. (2012) ve Rapp vd. (2014)’nın geliştirdikleri model kullanılarak finansal 

esneklik değeri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, finansal esneklik değeri ile nakit kâr 

payı dağıtımı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.  

Agha ve Faff (2014), çalışmalarında yeniden derecelendirme ve finansal esnekliğin 

yatırım ve finansal karalara etkisi araştırılmıştır. 1985-2009 döneminde ABD’de S&P 1500 

endeksinde yer alan ve reel sektörde faaliyet gösteren işletmeler için finansal esneklik ölçütü 

olarak kullanılmayan borç kapasitesi kullanılmıştır. Kullanılmayan borç kapasitesi ise Denis ve 

Mckenon (2012)’ın tahmini borç oranı yöntemi ile hesaplanmıştır. Finansal esnekliğe sahip olan 

işletmelerin derecelendirme notunun bir üst seviyeye yükseldiği ya da indiği senaryoları altında 

sermaye maliyeti, sermaye harcamaları ve sermaye yapısının nasıl etkilendiği incelenmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre, finansal esnekliğe sahip işletmelerin derecelendirme notunun bir 

üst seviyeye yükselmesi halinde sermaye maliyeti azalmakta, sermaye harcamaları artmakta ve 

net toplam borç düzeyi, net toplam öz sermaye düzeyine göre daha fazla artmaktadır. Bir alt 

seviyeye inmesi halinde ise sermaye maliyeti, sermaye harcamaları, net toplam borç düzeyinde 

herhangi bir değişim olmamaktadır. Finansal esnekliğe sahip olmayan işletmelerin 

derecelendirme notunun bir alt seviyeye düşmesi sermaye maliyeti, sermaye harcamaları ve net 

toplam borç düzeyinde anlamlı bir etki yaratmamaktadır. 

Bouchani ve Ghanbari (2015), 2009-2013 döneminde Tahran Borsası’nda işlem gören 

işletmelerin finansal performansları ile finansal esneklikleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Çalışmada finansal esneklik değişkenleri olarak cari borç oranı ve nakit varlık oranı 

kullanılmıştır. 50 işletmenin finansal esneklik değişkenleri ile piyasa değeri/defter değerini 

etkileyen unusurlar genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi ve genelleştirilmiş momentler 

yöntemi ile analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre işletme performansı ile 

finansal esneklik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. 

Harris (2015), ticari krediler ile pay senedi geri satın alma işlemi ile sağlanan finansal 

esneklik arasındaki ilişkiyi incelenmişlerdir. Araştırmacıya göre, işletmeler finansal esnekliği 

hem sermaye yapısı kararları hem de kâr payı politikaları ile sağlamaktadır. Kâr payı politikaları 

içinde pay senedi geri satın alma işlemi finansal esnekliği sağlayan en önemli politikadır. Bu 

nedenle, pay senedi geri satın alma işleminin toplam kâr payı dağıtımı içerisindeki payı finansal 

esnekliğin en önemli göstergesidir. 1986-2013 döneminde reel sektörde faaliyet gösteren 6267 

işletmelerin dağıtılan toplam kâr payı içerisindeki pay senedi geri satın alma işleminin ticari 

kredilere etkisi panel regresyon modeli ile incelenmiştir. Bağımlı değişkenin ticari krediler 
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bağımsız değişkenin ticari kredileri etkileyen finansal değişkenler ve pay senedi geri satın alma 

işleminin toplam kâr payı dağıtımı içindeki payı olduğu analiz sonuçlarına göre, finansal 

esneklik, ticari krediler düzeyini pozitif yönde istatistikî olarak anlamlı şekilde etkilemektedir. 

Ancak, bu pozitif etki yalnızca düşük nakit varlık düzeyi veya yüksek borç oranına sahip 

işletmeler için geçerli olmaktadır. 

Harris (2015), 1970-2013 döneminde ABD’de faaliyet gösteren 6285 işletmenin pay 

senedi geri satın alma işlemi ile sağlanan esneklik ile sermaye yapısı kararları arasındaki ilişki 

incelemiştir. Finansal esnekliği arttırmanın en önemli yollarından biri pay senedi geri satın alma 

işlemidir. Bu nedenle pay senedi geri satın alma işleminin toplam kâr payı içerisindeki payı 

finansal esnekliği temsil eden en iyi değişkendir. Pay senedi geri satın alma işleminin bağımsız 

değişken olduğu çalışmada Frank ve Goyal (2009) modeli kullanılarak işletmelerin borç oranını 

etkileyen değişkenler tahmin edilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, pay senedi geri 

satın alma işlemi ile sağlanan finansal esneklik ile borç oranı arasında pozitif ilişki vardır. Pozitif 

ilişkinin büyüklüğü borç düzeyi endüstri medyan değerinin üzerinde olan işletmelerde daha 

fazladır. Bu sonuç, finansal esnekliği yüksek olan işletmelerin daha fazla borçlanarak düşük 

finansal esnekliği kabullendiklerini ortaya koymaktadır. 

Tablo 3.10’da finansal esneklik ile finansal kararlar arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmaların özeti yer almaktadır. 

 

Tablo 3.10. Finansal Esneklik ile Finansal Kararlar Arasındaki İlişkiyi İnceleyen Çalışmalar 

Çalışma Konu 
Finansal Esneklik 
Değişkenleri 

Bulgular 

Jun ve Jen 

(2003) 

Borçlarının vade yapısı 

ile finansal esneklik 

arasındaki ilişki 

Varlıkların ortalama 

vade yapısı ve 

borçlanma oranı 

FE ile kısa vadeli borç oranı arasında 

pozitif ilişki 

FE işletmelerin borçlarının ortalama 

vadesi kısa 

Billet ve Garfinkel 
(2004) 

Finansal esneklik ve dış 
finansman maliyetleri 
arasındaki ilişki 

Finansal esneklik 
katsayısı 
 

FE katsayısı ile risk düzeyi arasında 
negatif ilişki 
FE katsayısı ile borç oranı arasında 
negatif ilişki 
FE ile büyüklük arasında pozitif ilişki 

Lie 
(2005) 

Finansal esneklik, 
performans ve kâr payı 
dağıtım kararları 

Nakit varlık düzeyi 
ve borç oranı 

FE ile kâr payı dağıtım oranı 
arasında pozitif ilişki 

Byoun 
(2007) 

Sermaye yapısı 
işletme ölçeği ve finansal 
esneklik arasındaki ilişki 

 

FE ihtiyacı ile borç oranı arasında 
negatif ilişki 
FE ihtiyacı ile yeni pay senedi ihracı 
arasında pozitif ilişki 
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Tablo 3.10. Devamı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchia ve Mura 
(2007) 

Finansal esnekliğin 
yatırım kararlarına etkisi 

Kullanılmayan borç 
kapasitesi 

Sermaye harcamaları ile FE arasında 
pozitif ilişki 

DeAngelo ve 

DeAngelo (2007) 

Sermaye yapısı. kâr payı 

politikaları ve finansal 

esneklik 

Borç oranı. nakit 

varlık düzeyi ve kâr 

payı politikaları 

Borç oranı ile FE ihtiyacı arasında 

negatif ilişki 

Küçük ölçekli işletmeler FE’yi nakit 

varlık düzeyinde artış ile sağlar. 

Büyük ölçekli işletmeler FE’yi nakit 

varlık ile muhafaza eder 

Büyük ölçekli işletmelerde nakit kâr 

payı dağıtımı ile FE arasında pozitif 

ilişki 

Gamba ve Triantis 

(2008) 

Finansal esneklik ile 

işletme değeri arasında 

ilişki 

Büyüklük, kârlılık, 

dış finansman 

maliyeti, nakit 

tutmanın maliyeti ve 

sermayenin 

dönüştürülebilirliği 

Büyüklük,  kârlılık, dış finansman 

maliyeti, nakit tutmanın maliyeti ve 

sermayenin dönüştürülebilirliği 

işletme değerini ve finansal esneklik 

değerini etkilemektedir. 

    

Marchia ve Mura 
(2010) 

Finansal esnekliğin 
yatırım kabiliyetine ve 
işletme değerine etkisi 

Kullanılmayan borç 
kapasitesi 

Artık yatırım düzeyi ve sermaye 
harcamaları ile FE arasında pozitif 
ilişki 

Daniel vd. 

(2010) 

Nakit açığı durumunda 

finansal esnekliğin 

kaynakları 

Artık borç oranı, 

artık nakit düzeyi, 

Altman z skoru, kısa 

vadeli borç oranı, 

kredi limitleri 

FE ile yatırım düzeyi arasında 

negatif ilişki 

Clark 
(2010) 

Sermaye yapısı kararları 
ile finansal esneklik 
değeri arasındaki ilişki 

Finansal esnekliği 
marjinal değeri 

FED ile borç oranı arasında negatif 
ilişki 
FED ile yeni pay senedi ihracı 
arasında pozitif ilişki 

Ang ve Smedema 

(2011) 

Finansal esneklik ve 

krizler arasındaki ilişki 
Nakit varlık düzeyi 

FE ile kriz olasılığı arasında negatif 

ilişki 

Nakit açığına ve finansal kısıtlara 

sahip olan finansal esnekliği düşük 

işletmeler krizlere karşı daha duyarlı 
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Tablo 3.10. Devamı 

Çalışma Konu 
Finansl Esneklik 

Değişkenleri 
Bulgular 

    

Lee 
 (2011) 

Finansal raporlarda 
ihtiyatlılık ile finansal 
esneklik arasındaki 
ilişki 

Finansal raporlarda 
ihtiyatlılık düzeyi 

 FE ile finansal raporlarda ihtiyatlılık 
arasında negatif ilişki, 
 Nakit varlık düzeyi ile FE ihtiyacı 
arasında pozitif ilişki, 
 Yeni pay senedi ihracı ile FE ihtiyacı 
arasında pozitif ilişki, 
Borç oranı ile FE ihtiyacı arasında negatif 
ilişki, 
 Yatırımların nakit akımlarına duyarlılığı 
ile FE arasında negatif ilişki, 
Toplam kâr payı dağıtımı ile FE arasında 
pozitif ilişki. 

Wang ve Zhang 
(2011) 

Kâr payı dağıtım 
kararları ıle finansal 
esneklik arasındaki 
ilişki 

Finansal esnekliğin 
marjinal değeri 

 FED ile yasal kâr payı dağıtımı arasında 
negatif ilişki 

Schoubben ve 
Hulle 
 (2011) 

Borsaya kote olma ile 
finansal esneklik 
arasındaki ilişki 

İçsel kaynakların 
dışsal kaynaklara 
olan duyarlılığı 
İçsel kaynakların 
dışsal kaynaklar ile 
ikame edilebilirliği 

Borsaya kote olan işletmelerin dış 
finansman kaynaklarının içsel fonlara 
duyarlılığı, borsaya kote olmayan 
işletmelere göre daha düşüktür. 

Denis ve Mckenon 
(2012) 

Proaktif borçlanma 
kararları ile finansal 
esneklik arasındaki 
ilişki 

Uzun vadeli borç 
oranı 

FE sahip işletmeler için uzun vadeli borç 
oranından sapmanın en önemli nedeni 
faaliyetler ve yatırım ihtiyaçlarıdır. 

Arslan-Ayaydin 
vd.(2012) 

Finansal esnekliğin 
ve yatırım 
kararlarına etkisi 

Borç oranı 
Nakit varlık düzeyi 
Artık nakit düzeyi 

Sermaye harcamaları ile FE arasında 
pozitif ilişki, 
FE ile yatırımların nakit akımlarına 
duyarlılığı arasında pozitif ilişki, 
FE nakit akımlarına duyarlılığı finansal 
esnekliğe sahip olmayan işletmelere göre 
daha düşüktür. 

De Jong vd.  

(2012) 

Yatırım kararları ıle 

finansal esneklik 

arasındaki ilişki 

Kullanılmayan borç 

kapasitesi 

FE ile yatırım düzeyi arasında pozitif ilişki 

FE yüksek işletmeler düşük borçlanma 

oranına sahiptir. 

Hes ve 

Immenkotter 

(2012) 

Finansal esnekliğin 

finansal kararlara 

etkisi 

Kullanılmayan borç 

kapasitesi 

FE borçlanma aracı ihracını pozitif yönde 

etkilemekte 

FE ile yeni pay senedi ihracı arasında 

negatif ilişki 

Rapp vd.  
(2012) 

Kâr payı kararları ile 
finansal esneklik 
değeri arasındaki 
ilişki 

Finansal esnekliği 
marjinal değeri 

FED ile nakit kâr payı dağıtım olasılığı 
arasında negatif ilişki, 
 FED ile pay senedi geri satın alma işlemi 
olasılığı arasında pozitif ilişki 

Ferrando, Marchia 
ve Mura (2013) 

Finansal esnekliğin 
ve yatırım kararları 

Kullanılmaya borç 
kapasitesi 

Sermaye harcamaları ile FE arasında 
pozitif ilişki, 
FE ile yatırımların nakit akımlarına 
duyarlılığı arasında negatif ilişki. 

Killi vd.  
(2013) 

Sermaye yapısı ile 
finansal esneklik 
değeri arasındaki 
ilişki 

Finansal esnekliği 
marjinal değeri 

 FED ile borç oranı arasında negatif ilişki 
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Çalışma Konu 
Finansl Esneklik 
Değişkenleri 

Bulgular 

Ghavi 
 (2013) 

Finansal 
raporlarındaki 
ihtiyatlılığın esnekliğe 
ve finansal kararlara 
etkisi 

Finansal raporlarda 
ihtiyatlılık düzeyi 

Nakit varlık düzeyi ile FE arasında 
pozitif ilişki 
 FE ile yatırımların nakit akımlarına 
duyarlılığı negatif ilişkili 

Mokhtara  
(2013) 

Finansal esneklik ile 
finansal performans 
arasındaki ilişki 

Nakit varlık düzeyi. 
Borç oranı ve z-skoru 

FE ile net kâr marjı ve aktif kârlılığı 
arasında pozitif ilişki 

Darabi vd. 
(2013) 

Finansal esneklik ile 
sermaye yapısı 
kararları arasındaki 
ilişki 

Finansal esnekliğin 
marjinal değeri 

 FED ile artık (abnormal) getiri arasında 
pozitif ilişki 
Borçlanma kararları ile finansal esneklik 
değeri arasında anlamlı bir ilişki yok 

Agha ve Faff 
(2014) 

Yeniden 
derecelendirme ve 
finansal esnekliğin 
yatırım ve finansal 
karalara etkisi 

Kullanılmayan borç 
kapasitesi 

FE ile sermaye maliyeti arasında negatif 
ilişki 
FE ile sermaye harcamaları arasında 
pozitif ilişki 
FE artması toplam borç oranını pozitif 
yönde etkilemekte 

Rapp vd.  
(2014) 

Finansal kararlar ile 
finansal esneklik 
değeri arasındaki ilişki 

Finansal esnekliği 
marjinal değeri 

 FED ile borç oranı arasında negatif ilişki 
 FED ile nakit varlık düzeyi arasında 
pozitif ilişki 
FED ile nakit kâr payı dağıtımı arasında 
negatif ilişki 

Ma vd.  
(2015) 

Finansal esnekliğin 
kaynakları ve finansal 
esnekliğin 
performansa etkisi 

Hedef borç oranından 
sapma 

FE ile performans arasına pozitif ilişki, 
FE ile risk yönetimi arasında pozitif ilişki 

Yung vd. 
(2015) 

Finansal esnekliğin 
yatırım kabiliyetine 
etkisi 

Kullanılmayan borç 
kapasitesi 

Sermaye harcamaları ile FE arasında 
pozitif ilişki 
FE ile yatırımların nakit akımlarına 
duyarlılığı arasında negatif ilişki, 
Kâr payı dağıtımı ile FE arasında pozitif 
ilişki 

Harris  
(2015) 

Finansal esneklik ve 
sermaye yapısı 
kararları arasındaki 
ilişki 

Pay senedi geri satın 
alma işleminin toplam 
kâr payı içerisindeki 
payı 

Pay senedi geri satın alma ile sağlanan 
FE borç oranını pozitif yönde 
etkilemekte 

Bouchani ve 
Ghanbari 
 (2015) 

Finansal performans 
ile finansal esneklik 
arasındaki ilişki 

Borç oranı ve nakit 
varlık oranı 

FE ile piyasa değeri / defter değeri 
arasında pozitif ilişki 

Harris  
(2015) 

Ticari krediler ve 
finansal esneklik 
arasındaki ilişki 

Paysenedi geri satın 
alma işleminin toplam 
kâr payı içindeki payı 

Pay senedi geri satın alma ile sağlanan 
FE ile ticari kredileri pozitif yönde 
etkilemekte 

King’wara  
(2015) 

Kâr payı kararları ile 
finansal esneklik 
değeri arasındaki ilişki 

Finansal esnekliği 
marjinal değeri 

FED ile nakit kâr payı dağıtım olasılığı 
arasında negatif ilişki 
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4. FİNANSAL ESNEKLİK DEĞERİNİN FİNANSAL KARARLARA ETKİSİ: BİST 100’DE İŞLEM 

GÖREN FİRMALAR ÜZERINE UYGULAMA 

 

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle çalışmanın amacı, katkısı ve önemi, çalışmada 

kullanılan örneklem ve çalışmanın sınırlılıkları hakkına bilgilere yer verilmiş, daha sonra 

analizlerde kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Araştırma yöntemine ilişkin açıklamalar iki ayrı 

alt bölümde incelenmiştir. Birinci bölümde finansal esneklik değeri hesaplama yönteminden, 

ikinci bölümde ise finansal esneklik değeri ve finansal kararlar arasındaki ilişkinin incelenmesi 

için kurulan modeller ve yöntemlerden bahsedilmiştir. Daha sonra BIST 100 endeksine kote 

olan 37 işletmenin 2006-2015 yılları arasındaki finansal esneklik değeri hesaplanmıştır. Ayrıca 

elde edilen finansal esneklik değerinin işletmelerin finansal kararlarını hangi yönde ve ne 

derece etkilediği tespit edilmiştir. Son bölümde ise söz konusu yöntem ve veriler kullanılarak 

elde edilen bulgulara ve bulguların yorumlanmasına yer verilmiştir. 

 

4.1. Çalışmanın Amacı 

 

Finans literatüründe yöneticilerin finansal kararları hangi koşullar altında verdiği ve bu 

koşulları etkileyen faktörlerin neler olduğu uzun yıllardan beri tartışılan bir konudur. 

Yöneticilerin kararlarını etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması amacı ile yapılmış bir çok 

çalışmada finansal esneklik önemli faktörlerden biri olarak tespit edilmiş ve bu çalışmalar 

finansal esneklik ile finansal kararlar arasındaki ilişkiyi önemli hale getirmiştir (Pinegar ve 

Wilbricht, 1989; Graham ve Harvey, 2001; Bancel ve Mittoo, 2004; Brounen vd., 2006).  

Bu çalışmanın amacı, önemi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan anketler ve 

ampirik çalışmalar ile tespit edilen finansal esnekliği nitel bir veri halinden çıkartıp nicel bir veri 

haline dönüştürmek ve finansal esneklik değeri ile finansal kararlar arasındaki ilişkiyi 

incelemektir.  

Bu kapsamda öncelikle BIST 100 endeksine kote olan işletmelerin finansal esneklik 

değeri hesaplanmış ve elde edilen finansal esneklik değerinin işletmelerin sermaye yapısı 

kararları, nakit politikaları ve kâr payı dağıtım kararlarına etkisi incelenmiştir.  

 

4.2. Çalışmanın Katkısı ve Önemi 

 

Finansal esneklik, yöneticilerin finansal kararlarına yönelik tutumlarının araştırıldığı 

anket çalışmalarında önemli faktörlerden biri olarak tespit edilmiştir (Pinegara ve Wilbricht, 

1989; Graham ve Harvey, 2001; Bancel ve Mittoo, 2004; De Jong ve Koedijk, 2004; Brounen vd., 

2006; De Angelo ve De Angelo, 2007). Söz konusu çalışmalardan sonra finansal esneklik 
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kavramın ne olduğu, hangi faktörlerden etkilendiği, hesaplanabilir bir değer olup olmadığı ve 

finansal kararlar ile ilişkisi önemli araştırma soruları olmuştur.  

Bu çalışma ile anket çalışmalarında subjektif bir değer olarak karşımıza çıkan finansal 

esneklik, işletmelerin finansal verileri aracılığı ile hesaplanabilecek ve finansal esneklik 

kavramına ilişkin objektif sonuçlar elde edilebilecektir. Ayrıca finansal esneklik nicel bir ölçüt 

haline dönüştürülerek, finansal kararları ne derece ve hangi yönde etkilediği de tespit 

edilebilecektir. 

Çalışmayı finansal esneklik ile ilgili yapılmış diğer çalışmalardan ayrı kılan ve katkı 

sağlayacak husus ise finansal esneklik değerinin hesaplanacak olmasıdır. Literatürde 

işletmelerin finansal esneklik derecesinin tespitine yönelik birçok çalışma mevcut iken finansal 

esneklik değerine ilişkin çalışma sayısı ise azdır. Finansal esneklik değerinin tespitine yönelik 

çalışma sayısının az olması ise finansal esnekliğin işletmeden doğrudan gözlemlenemeyen bir 

değişken olmasından kaynaklanmaktadır. Finansal esneklik değerinin tespit edilebilir olduğunu 

gösteren ilk çalışmalardan biri Gamba ve Triantis’in 2008 yılında yaptığı çalışma olmuştur. Bu 

çalışmadan sonra finansal esneklik değerine ilişkin yöntemler geliştirilerek finansal esneklik 

değeri hesaplamalarına ilişkin diğer çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Clark, 2010; Wang ve  

Zhang, 2011; Rapp vd., 2012; Killi vd, 2013; Darabi, 2013; Rapp vd., 2014; King’wara, 2015). 

Türkçe finans literatüründe ise finansal esneklik ve finansal esneklik değeri ile ilgili bir 

araştırmaya rastlanmamış ve çalışmanın ilk teorik ve ampirik çalışmalardan biri olacak olması 

araştırmayı önemli kılmaktadır. 

Çalışma kapsamında hesaplanacak olan finansal esneklik değerinden tüm karar 

vericilerin yararlanabilecek olması finansal esneklik değerinin hesaplanmasını önemli kılan bir 

diğer husustur. İşletmelerin finansal esneklik değeri hissedarlar, yöneticiler ve borç verenlere 

işletmenin mevcut ve gelecek durumuna ilişkin önemli bilgiler vermektedir. Hissedarlar ve borç 

verenler için finansal esneklik değeri işletmenin beklenmeyen yatırım fırsatları ya da olası 

şoklar karşısında hazır olup olmadığına ilişkin bilgiler içermektedir. Finansal esneklik değeri 

yüksek işletmeler için birim nakdin değeri yüksek olduğundan işletmenin olası şoklar ve yatırım 

fırsatları karşısında hazır olmadığını söylemek mümkün iken, birim nakdin değeri düşük olan 

işletmelerin olası şoklar veya yatırım fırsatları karşısında hazırlıklı olduğunu söylemek 

mümkündür. Yöneticiler için ise finansal esneklik değeri hissedarların refahını maksimize eden 

politikaların tespit edilmesinde yol gösterici olabilecektir. Yöneticiler finansal esneklik değerini 

gözlemleyerek finansal esneklik değerinin arttığı (birim nakde atfedilen değerin arttığı) 

dönemlerde finansal esneklik değerini azaltan politikalar benimseyerek hissedarların refah 

maksimizasyonunu olumlu yönde etkileyebilecektir.  
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4.3. Çalışmada Kullanılan Örneklem 

 

Çalışmanın örneklemi BIST 100 endeksine kote olan işletmelerden oluşmaktadır. Uzun 

dönem olarak nitelendirilen 5 yıldan daha fazla sürede devamlı olarak endekste yer alma ve 

güncel olma kriterleri göz önünde bulundurularak, örneklem 2006-2015 döneminin son altı 

yılında devamlı olarak BIST 100 endeksinde yer alan işletmelerden oluşturulmuştur. Böylelikle 

hem gözlem sayısı arttırılmış hem de BIST 100 endeksinde güncel olarak yer alan işletmeler için 

finansal esneklik değeri hesaplamaları yapılabilmiştir. Bu kapsamda belirtilen kriterlere uygun 

ve verilerine düzenli olarak ulaşılabilen 37 işletme tespit edilmiştir.  

Örneklem kapsamındaki işletmelerin sektörel dağılımları ise Tablo 4.1’de 

gösterilmektedir. 

 
Tablo 4.1. Örneklem Kapsamındaki İşletmelerin Sektörlere Göre Dağılımı  

 
Sektör 

İşletmelerin 
Sektörlere Göre 

Dağılımı 

İmalat Sanayii / Gıda. İçki ve Tütün / Gıda Maddeleri Sanayii 2 
İmalat Sanayii / Taş ve Toprağa Dayalı / Cam ve Cam Ürünleri Sanayii 3 
İmalat Sanayii / Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım/ Elektrik Makineleri ve 
Aygıtları Sanayii  

1 

İmalat Sanayii / Metal Ana Sanayi / Demir, Çelik Metal Ana Sanayii 2 
İmalat Sanayii / Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım / Taşıt Araçları Sanayii 5 
İmalat Sanayii / Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler / Çeşitli Petrol ve Kömür 
Türevleri Sanayii 

6 

İmalat Sanayii / Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri, Basım ve Yayın / Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri 
Sanayii 

1 

Teknoloji / Savunma 1 
Eğitim. Sağlık. Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler / Toplum Hizmetleri Sosyal ve Kişisel 
Hizmetler / Spor Hizmetleri 

3 

Elektrik Gaz ve Su/ Elektrik Gaz ve Buhar 2 
Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar / Perakende Ticaret / Büyük 
Mağazalar 

4 

Ulaştırma. Haberleşme ve Depolama / Haberleşme 3 
Madencilik 2 
Teknoloji / Bilişim 1 
İnşaat ve Bayındırlık / İnşaat ve Bayındırlık İşleri 1 
Toplam 37 

 

Tablo 4.1’den görüleceği gibi örneklemde çeşitli sektörlerden işletmeler yer almaktadır. 

Örneklemde yer alan işletmelerin yarısından fazlasının imalat sanayinde faaliyet gösterdiği 

görülmektedir.  

Örneklem kapsamındaki işletmelerin finansal esneklik değerlerinin hesaplanabilmesi 

için gerekli olan finansal veriler bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablolarından elde 

edilmiştir. İşletmelerin finansal tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Borsa 

İstanbul’dan elde edilmiştir. Bunun yanı sıra sektörel bilgiler Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası (TCMB)’nın yıllık olarak yayınladığı sektör bilançoları istatistiklerinden elde edilmiştir. 

https://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/tum-sirketler/detay.aspx?sId=873
https://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/tum-sirketler/detay.aspx?sId=873
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Naktin efektif maliyetinin hesaplanabilmesi için gerekli olan gelir vergisi oranı, hane halkının 

gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifelerden elde edilmiştir. Hane 

halkının gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifeler ise Gelir İdaresi 

Başkanlığı (GIB) internet sitesinden temin edilmiştir. 

 

4.4. Çalışmanın Sınırlılıkları 

 

Çalışmada, kurulan model ve hipotezlerde finansal esnekliğin temel kaynakları dikkate 

alınmıştır. Bu kapsamda finansal esneklik değeri ile nakit varlık yönetimi, sermaye yapısı 

kararları ve kâr payı dağıtım politikaları arasındaki incelenmiştir. Finansın temel 

fonksiyonlarından biri olan sermaye bütçelemesi kararları ise kapsam dışı bırakılmıştır.  

 Finansal esneklik değeri hesaplamaları ve finansal kararlar ile finansal esneklik değeri 

arasındaki ilişkinin analizi BIST 100 endeksinde yer alan tüm işletmeler için yapılması 

planlanmış ancak 2006-2015 döneminde BIST 100 endeksinde devamlı olarak yer alma koşulu 

işletme sayısının sınırlanmasına sebep olmuştur.  

İlgili dönemde BIST 100 endeksinde işlem gören finans, mali kurumlar bilanço 

yapılarındaki farklılıklar nedeni ile örneklem kapsamı dışında bırakılmıştır. Holdigler ise hem 

bilanço yapılarındaki farklılıklar hem de de farklı işletmelerin bileşiminden oluştuklarından 

örnekleme dâhil edilmemiştir. Ayrıca örneklem BIST 100 endeksinde işlem gören işletmelerden 

oluştuğundan TCMB’nin yıllık olarak hazırladığı sektör bilançolarından büyük ölçekli işletmeler 

için hazırlanmış finansal tablolar kullanılmıştır. 

 

4.5. Finansal Esneklik ve Finansal Kararlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Kurulan 

Modeller ve Hipotezler 

 

Finansal esneklik değerinin finansal kararlar ile ilişkisi 3 temel model ile analiz 

edilmiştir.  

1. Model SY-FED: Sermaye yapısı kararları ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 

2. Model KP-FED: Kâr payı kararları ile finansal esneklik değeri arasında ilişki 

incelenmiştir. 

3. Model NP-FED: Nakit politikaları ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 
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4.5.1. Model SY-FED: Finansal Esneklik Değerinin Sermaye Yapısı Kararlarına Etkisi 

 

Yatırım fırsatlarından yararlanabilmek ve beklenmeyen nakit akımı şokları karşısında 

daha hızlı hareket edebilmek isteyen işletmeler kolaylıkla ve daha çabuk borçlanabilmek için 

borçlanma kapasitelerinin bir bölümünü muhafaza etmek ister. Kullanılmayan borç kapasitesi 

düşük, borç oranı yüksek işletmeler için birim nakdin kıymeti yüksek ve birim nakde atfedilen 

değer yüksektir. İşletmelerde birim nakde atfedilen değeri arttıkça (finansal esneklik değeri) 

borç oranının azalması beklenmektedir.  

Finansal esneklik işletmelerin uzun vadede borçlanabilirliklerini etkileyebileceğinden ve 

özellikle sermaye yapısı teorilerinde öngörülen borç oranının uzun vadeli borç oranı olması 

nedeni ile işletmelerin sermaye yapısı uzun vadeli borç oranı ile temsil edilecektir. Bu kapsamda 

kurulan hipotezler aşağıdaki gibidir. 

Hipotez 1: Yüksek finansal esneklik değerine sahip işletmelerin borçlanma oranı 

düşüktür. 

H0: Finansal Esneklik değeri ile borç oranı arasında negatif ilişki yoktur. 

H1: Finansal Esneklik değeri ile borç oranı arasında negatif ilişki vardır.  

Finansal esneklik hem finansal kararlardan etkilenmekte hem de finansal kararları 

etkilemektedir. Bu çift yönlü ilişki ters nedensellik problemine yol açabileceğinden modelde 

finansal esneklik değerinin bir yıl gecikmeli değerleri kullanılmıştır. Ayrıca gözlemlenen 

kaldıraç oranı bir önceki yılın verilerinin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıktığından kontrol 

değişkenlerinin de bir yıl gecikmeli değerleri kullanılmıştır (Deesomsak, Paudyal ve Pescetto, 

2004; Frank ve Goyal, 2009; Rapp vd., 2014). 

 Hipotez 1’in test edilmesi için kurulan model Eşitlik 4.1’deki gibidir.  

 
b(i.t) =  0 +  1 fed(i.t-1) +  2  roa(i.t-1) +  3 lnvar (i.t-1) +  4 endborc (i.t-1) +  5 tobQ (i.t-1)   u i t  (4.1) 

 
Modelde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin bilgiler Tablo 4.2’deki 

gibidir. 
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Tablo 4.2. Model SY–FED İlişkin Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 

Bağımlı Değişken Simge Oran 

 b 
(uzun vadeli borç toplamı)/(kısa vadeli borçlar + uzun 
vadeli borç toplamı + öz sermayenin pazar değeri) 

Bağımsız Değişkenler Simge Oran 

 

fed Finansal esneklik değeri 

roa Dönem net karı / toplam aktifler 

lnvar Toplam varlıkların doğal logaritması 

tobQ 
[(Toplam varlıklar öz sermaye piyasa değeri - öz sermaye 
defter değeri) / toplam varlıklar)] 

endborc Toplam borç / toplam aktifler 

Not: endborc değişkeni, TCMB’ nin yıllık olarak hazırladığı sektör bilançoları kullanılarak hesaplanmıştır. 
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Reel+Sektor+Is
tatistikleri/Sektor+Bilancolari/Sektor+Bilanco+Verileri. Erişim Tarihi: 09.09.2016 

 

4.5.2. Model KP-FED: Finansal Esneklik Değerinin Kâr Payı Dağıtım Kararlarına Etkisi 

 

Kâr payı dağıtım kararları nakit varlık düzeyinden kaynaklanan temsil maliyetlerini 

ve işletmelerin yatırım kabiliyetini etkilemektedir. Kâr payı dağıtım kararı yöneticilerin 

imtiyazları altındaki nakit düzeyini azaltmakta ve dolayası ile kâr payı dağıtım kararları temsil 

maliyetinin azaltılmasında bir araç olarak kullanılabilmektedir. Diğer yandan kâr payı dağıtımı 

ile meydana gelen nakit düzeyinde azalma ise işletmelerin gelecekteki yatırım fırsatlarından 

yararlanabilme kabiliyetini de azaltabilmektedir. Hissedarlar bir yandan nakit varlık düzeyinde 

artış ile meydana gelen temsil maliyetleri ile ilgilenirken diğer yandan nakdin sağladığı yatırım 

kabiliyeti avantajını da kullanmak isteyeceklerdir. Birim nakde atfedilen değerin yüksek olduğu 

işletmelerde hissedarlar elde edilen karın alıkonmasını tercih ederken, birim nakde atfedilen 

değerin düşük olduğu işletmelerde elde edilen karın dağıtılmasından yana olacaklardır. 

Buradan hareketle finansal esneklik değeri yüksek olan işletmelerin kâr payı dağıtım oranının 

düşük olması beklenirken, finansal esneklik değeri düşük olan işletmelerin kâr payı dağıtım 

oranın yüksek olması beklenmektedir. 

Hipotez 2: Yüksek finansal esneklik değerine sahip işletmelerin kâr payı ödeme eğilimi 

düşüktür. 

H0: Finansal Esneklik değeri ile kâr payı ödeme olasılığı arasında negatif ilişki yoktur. 

H1: Finansal Esneklik değeri ile kâr payı ödeme olasılığı arasında negatif ilişki vardır.  

Hipotez 2’nin test edilmesi için kurulan model Eşitlik 4.2’deki gibidir.  

 
d(i.t )=  0  +  1 fed(i.t-1) +  2  roa(i.t) +  3 lnvar (i.t) +  4 aktv (i.t) +  5 ötv (i.t) +  6 tntv (i.t)   u i t  (4.2) 

 
 

Modelde kullanılanbağımlı ve bağımsızdeğişkenlere ilişkin bilgiler Tablo 4.3’teki gibidir. 

 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Reel+Sektor+Istatistikleri/Sektor+Bilancolari/Sektor+Bilanco+Verileri
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Reel+Sektor+Istatistikleri/Sektor+Bilancolari/Sektor+Bilanco+Verileri
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Tablo 4.3. Model KP–FED İlişkin Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 

Bağımlı Değişken Simge Oran 
 d Toplam nakit kâr payı tutarı / net kar 
Bağımsız Değişkenler Simge Oran 

 

fed Finansal esneklik değeri 
aktv Alıkonulan kârlar / toplam varlıklar 
ötv Öz sermaye defter değeri / toplam Varlıklar 
roa Dönem net karı /  toplam aktifler 
tntv Toplam nakit varlıklar /  toplam varlıklar 
lnvar Toplam varlıkların doğal logaritması 

 

4.5.3. Model NP-FED: Finansal Esneklik Değerinin Nakit Politikalarına Etkisi 

 

Nakit varlık düzeyi düşük işletmelerde birim nakdin kıymeti yüksek ve birim nakde 

atfedilen değer yüksektir. Hissedarların birim nakde atfettiği değer arttıkça nakit varlık tutma 

düzeyinin artması beklenmektedir. 

Hipotez 3: Yüksek finansal esneklik değerine sahip işletmelerin nakit tutma düzeyi 

yüksektir. 

H0: Finansal Esneklik değeri ile nakit tutma düzeyi arasında pozitif ilişki yoktur. 

H1: Finansal Esneklik değeri ile nakit tutma düzeyi arasında pozitif ilişki vardır. 

Hipotez 3’ün test edilmesi için kurulan model Eşitlik 4.3’teki gibidir.  

 

nvd(i,t) =  0 +  1 fed(i,t-1) +  2  roa(i,t) +  3  lnvar (i,t) +   4sh (i,t) +  5 tb (i,t) +  6 endfon (i,t)          (4.3) 

 

Modelde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin bilgiler Tablo 4.4’teki 

gibidir. 

 

Tablo 4.4. Model NP–FED İlişkin Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 

Bağımlı Değişken Simge Oran 
 nvd ∆ Nakit varlık düzeyi / toplam varlıklar 
Bağımsız 
Değişkenler 

Simge Oran 

 

fed Finansal esneklik değeri 
roa Dönem net kâr / toplam aktifler 
lnvar Toplam varlıkların doğal logaritması 

tb 
(Uzun vadeli borç+ kısa vadeli borç) / ( uzun + kısa borç toplamı 
+ öz sermaye pazar değeri) 

sh 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından 
kaynaklanan nakit çıkışları / toplam varlıklar 

endfon Toplam endüstri fon akımı / toplam varlıklar 

 
 
 



Aslı Yıkılmaz Erkol, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

132 

4.6. Araştırma Yöntemi ve Veriler 

 

Çalışmanın bu bölümünde çalışmanın amacına yönelik uygulamalardan ve analizlerde 

kullanılan yöntemlerden bahsedilmiştir. Çalışmanın amacı finansal esneklik değerinin 

hesaplanması ve elde edilen finansal esneklik değeri ile finansal kararlar arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Bu kapsamda öncelikli olarak finansal esneklik değeri hesaplama yöntemi daha 

sonra ise finansal kararlar ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişkinin incelenmesi için 

kullanılan yöntem ve kurulan modeller açıklanmıştır. 

 

4.6.1. Finansal Esneklik Değerinin Hesaplanması 

 

Çalışmada finansal esneklik değeri, finansal esnekliğin beş faktörü ve nakdin marjinal 

değer denklemini kullanan yöntem ile tespit edilmiştir. Rapp vd. (2012) ve Rapp vd. (2014)’nin 

geliştirdiği modelde finansal esneklik değeri iki aşamada hesaplanabilmektedir: 

1. Aşama: Nakit düzeyinde beklenmeyen değişim ile finansal esneklik değerini etkileyen 

beş faktörün etkileşimine ait katsayıların tespit edilmesi 

2. Aşama: Elde edilen duyarlılık katsayıları ile finansal esneklik değerinin hesaplanması 

Finansal esneklik değeri hesaplamalarında ilk aşama nakit düzeyinde meydana gelen 

beklenmeyen değişim ile finansal esneklik değerini etkileyen beş faktörün etkileşimine ait 

katsayıların tespit edilmesidir. Yatırımcıların nakit düzeyinde meydana gelen değişimlere 

tepkisi birim nakde atfettikleri önemi ortaya koymaktadır. Nakit en esnek varlıklardan biri 

olarak kabul edildiğinden birim nakde atfedilen değer finansal esnekliğe atfedilen değer olarak 

nitelendirilebilmektedir. Hissedarların nakit düzeyindeki değişime tepkisi artık getiri ile 

ölçülmektedir. Finansal esneklik değerini hesaplayabilmek amacıyla oluşturulan regresyon 

denklemi ise Eşitlik 4.4’teki gibidir.  
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(4.4) 
 

 

Artık getiri hesaplamalarında, belirli bir dönemde pay senedi getirisinin aynı dönemde 

seçilen bir endeks ile karşılaştırılması, sektör ve ölçek kriterlerine göre oluşturulan bir 

portföyün getirisi ile karşılaştırılması ya da piyasa modeline göre tahmin edilen getiri ile 

karşılaştırılması gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Çalışmada, artık getiri hesaplamalarında 

pay senedinin gerçekleşen getirisi, BIST 100 endeks getirisi ile karşılaştırılmış ve aradaki fark 
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artık getiri olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, her işletmenin aylık pay senedi getirisi ile BIST 

100 endeksinin aylık getirisi hesaplanmış, elde edilen aylık getirilerin aritmetik ortalaması 

alınarak pay senedi ve BIST 100 endeksi için yıllık ortalama getiri hesaplanmıştır. BIST 100 

Endeksi’nin aylık getirisi aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

 
Ri = ln [p(i,t) / p(i,t-1)] 

Burada; 

Ri = BIST 100 (t) getirisi 

pt = BIST 100(t) kapanış fiyatı 

p(t-1) = BIST 100 (t-1) kapanış fiyatını ifade etmektedir. 

 

i pay senedinin aylık getirisi ise aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

ri= ln [p(i,t) / p(i,t-1)] 

Burada; 

ri = i payı(t) getirisi 

pt = i payı(t) kapanış fiyatı 

p(t-1) = i payı (t-1) kapanış fiyatını ifade etmektedir. 

İ pay senedinin artık getirisi (rn), BIST 100 Endeksi’nin yıllık ortalama getirisi (Ri) ile i 

pay senedinin yıllık ortalama getirisi (ri) arasındaki fark alınarak hesaplanmıştır.  

rn=  (R(i,t)-r(i,t)) 

Finansal esneklik değerinin tespiti için kurulan regresyon modelinde kullanılan 

bağımsız değişkenler Tablo 4.5’te özetlenmektedir. 
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Tablo 4.5. FED Hesaplamalarında Kullanılan Bağımsız Değişkenler 

 Simge Oran 

1. Nakit düzeyinde 
beklenmeyen 
değişim 

∆n(i,t) ∆Nakit varlık düzeyi (i,t)/piyasa değeri (i,t-1) 

2. Finansal 
esnekliğin beş 
faktörü 

∆ k(i,t) ∆Sürdürülen faaliyet dönem karı (t)/piyasa değeri (i,t-1) 

bf(i,t) Log (satışlar (i,t)/ satışlar(i,t-1)) 

t(i,t) Efektif kurumlar vergi oranı (i.t)/gelir vergisi oranı (i,t) 

Efektif kurumlar vergisi oranı (i,t)= nakit ödenen 

vergiler(i,t)/ vergi öncesi dönem karı(i,t) 

v(i,t) Pay senedinin (t). ve (t-1).  yıldaki aylık getirilerin 

standart sapması 

mdv(i,t) Maddi duran varlık (i,t) /toplam varlıklar(i,t) 

3. Etkileşim 
değişkenleri 

bf (i,t)*∆n(i,t) (Bf(i,t)) * [(∆n(i,t) )/ pd(i,t-1)] 
Büyüme fırsatlarının beklenmeyen nakit düzeyinde 
değişim ile etkileşimi 

∆ k(i,t)*∆n(i,t)  
       

         
 * [(∆n(i.t))/pd(i,t-1)] 

Kârlılık oranının beklenmeyen nakit düzeyinde 
değişim ile etkileşimi 

t(i,t)*∆n(i,t) (T(i,t)) * (∆n(i,t)/pd(i,t-1)) 
Nakit tutmanın efektif maliyetinin beklenmeyen nakit 
düzeyinde değişim ile etkileşimi 

v(i.t)*∆n(i,t) (V(i,t)) * (∆n(i,t)/pd(i,t-1)) 
Dış finansman maliyetinin beklenmeyen nakit 
düzeyinde değişim ile etkileşimi 

mdv(i.t)*∆n(i,t) (Mdv(i.t)) * (∆n(i.t)/ pd(i,t-1)) 
Sermayenin dönüştürülebilirliğinin beklenmeyen nakit 
düzeyinde değişim ile etkileşimi 

4. Kontrol 
değişkenleri 

N (i,t-1) (N(i.t-1))/ pd(i,t-1)) 
Nakit varlık düzeyi (i,t-1)/piyasa değeri (i,t-1) 

F (i,t) (∆F(i.t) / pd(i,t-1)) 
Toplam dönem faiz giderleri(i,t)/piyasa değeri (i,t) 

ar-ge (i,t) [(∆ar-ge(i.t))/  pd(i,t-1)) 
(∆ar-ge giderleri (t) /piyasa değeri (t)) 

Tb (i,t) [(uzun vadeli borç+kısa vadeli borç /( uzun vadeli borç 
+ kısa vadeli borç + öz sermaye pazar değeri) (i,t)] 

Sek (i,t) Sektöre ait kukla değişken 

 

Tablo 4.5’te görüldüğü gibi artık getiri, büyüme fırsatları, nakit tutmanın efektif maliyeti, 

dış finansman maliyeti ve sermayenin dönüştürülebilirliği değişkeni dışında tüm değişkenler 

işletmelerin bir önceki dönem piyasa değerine oranlanarak örneklem kapsamındaki 

işletmelerin büyüklük farklılıklarından doğabilecek problemlerin engellenmesi amaçlanmıştır. 

Modelde yer alan bağımsız değişkenlere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki gibidir. 
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1. Nakit Düzeyinde Beklenmeyen Değişim:  

Bir önceki yıl nakit varlık düzeyi ile cari dönem nakit varlık düzeyi arasındaki fark nakit 

varlık düzeyinde beklenmeyen değişimi ifade etmektedir [(∆n(i.t)) / pd(i,t-1)]. 

2. Finansal Esnekliğin Beş Faktörü: 

Finansal esnekliğin değerini etkileyen beş faktör ve bu faktörlerin finansal esneklik 

değeri ile beklenen ilişkisi ve beş faktörü temsil eden finansal değişkenler aşağıdaki gibidir 

(Gamba ve Triantis, 2008). 

1. Büyüme Fırsatları (bf(i,t)): Satışların büyüme oranı: Büyüme fırsatları arttıkça finansal 

esnekliğin değerinin artması beklenmektedir. 

2. Kârlılık (∆k(i,t)): Sürdürülen faaliyetler dönem karında değişim(i.t): Kârlılık arttıkça 

finansal esnekliğin daha az değerli olması beklenmektedir. 

3. Nakit tutmanın efektif maliyeti (t(i,t)): Nakit tutmanın efektif maliyeti arttıkça finansal 

esneklik değeri azalacaktır. Bu oranın birden büyük olması ödenen kurumlar vergisinin. 

gelir vergisine oranla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ortaklar fazla 

nakdi işletmeye tahsis etmek yerine bireysel olarak muhafaza etmeyi tercih edebilecek 

ve birim nakde atfedilen değer azalacaktır. 

4. Dış finansman maliyeti pay senedi fiyat volatilitesi (v(i,t)): Dış Finansman maliyeti 

arttıkça finansal esneklik değerinin artması beklenmektedir. 

5. Sermayenin dönüştürülebilirliği (mdv(i,t)): Sermayenin dönüştürülebilirliği arttıkça 

finansal esneklik değerinin azalması beklenmektedir. 

3. Nakit düzeyinde beklenmeyen değişimin finansal esneklik değerini etkileyen beş faktör ile 

etkileşimi (interaction terms):  

 Etkileşim değişkenleri yukarıda tanımlanan finansal esnekliğin beş faktörüne ait 

değişkenlerin beklenmeyen nakit düzeyi ile çarpımıdır. Bu durum aşağıdaki gibi ifade 

edilmektedir. 

 (bfi,t)* [(∆n(i.t))/pd(i,t-1)]: Büyüme fırsatlarının nakit düzeyinde beklenmeyen değişim ile 

etkileşimi  

  
   i t 

pdi  t 1 
 * [(∆n(i,t))/pd(i,t-1)]: Kârlılık oranının nakit düzeyinde beklenmeyen değişim ile 

etkileşimi  

 (t(i,t))* [(∆n(i,t))/pd(i,t-1)]: Nakit tutmanın efektif maliyetinin nakit düzeyinde beklenmeyen 

değişim ile etkileşimi  

 (v(i,t))* [(∆n(i,t))/pd(i,t-1)]: Dış finansman maliyetinin nakit düzeyinde beklenmeyen 

değişim ile etkileşimi  

 (mdv(i,,t))* [(∆n(i,t))/pd(i,t-1)]: Sermayenin dönüştürülebilirliğinin nakit düzeyinde 

beklenmeyen değişim ile etkileşimidir. 
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Kurulan regresyon modeli ile beklenmeyen nakit düzeyinde değişim [(∆n(i,t))/pd(i,t-1)] ve 

beş faktörün her birinin artık getiri üzerindeki etkisi tespit edilebilirken (ana etkiler), beş 

faktörden herhangi birisinin beklenmeyen nakit düzeyinde değişim ile birlikte artık getiriye 

etkisi de tespit edilebilmektedir. Örneğin kârlılık oranının artık getiriye ve nakit düzeyinde 

beklenmeyen değişimin artık getiriye etkisi ana etki iken kârlılık oranında değişimin ve nakit 

düzeyinde beklenmeyen değişimin artık getiriye etkisi birlikte etkidir. 

[∆n(i,t)/pd(i,t-1): Ana Etki 

 
 k i t 

pdi  t 1 
 : Ana Etki 

 
 k i t 

pd i t 1 

  * [∆n(i,t)/pd(i,t-1)]: Birlikte Etki 

Finansal esneklik değeri yukarıdaki regresyon sonuçlarından elde edilen etkileşim 

terimlerine ait katsayılar ile hesaplanmıştır. Nakit düzeyinde beklenmeyen değişimler ile 

finansal esnekliğin beş faktörünün etkileşimine ait değişkenlerin (interaction terms) katsayıları 

(α1 α7 α8
 α9 α10 α11  ile beş faktöre ait değişkenler çarpılarak hesaplanmıştır. Finansal 

esneklik fonksiyonu Eşitlik 4.5’teki gibidir. 

 

FED i t    
1
  7  bf i t 

  +  8   
 k i t 

pd   t 1 
 ] +  9  t i t 

  +   10  v i t 
  +  11  mdv i t 

  
(4.5) 

 

Yukarıdaki eşitlik ile her işletme ve her yıl için bir finansal esneklik değeri 

hesaplanabilmiştir. 

 

4.6.2. Araştırma Yöntemi 

 

Çalışmada finansal esneklik değeri hesaplamalarında ve finansal esneklik değeri ile 

finansal politikalar arasındaki ilişkinin incelenmesinde panel veri analiz yöntemi kullanılmıştır.  

 

4.6.2. 1. Panel Veri Analiz Yöntemi 

 

Panel veri; bireyler, ülkeler, firmalar, hane halkları gibi birimlere ait yatay kesit 

gözlemlerin belli bir zaman döneminde bir araya getirildiği verilerdir. Panel veri modellerinde 

birim bireyi, hane halkını, firmayı, sektörü vb. ifade etmek için kullanılmakladır. Her birime 

karşılık ise bir zaman serisi bulunmaktadır. Zaman boyutuna sahip bu yatay kesit verileri 

kullanılarak oluşturulan panel veri modelleri yardımıyla ilişkilerin tahmin edilmesi yöntemine 

panel veri analizi adı verilmektedir. Bu analizde genelde, yatay kesit birim sayısının (n). dönem 

sayısından (t) fazla olduğu (n>t) durumla karşılaşılmaktadır (Tatoğlu, 2013:3-4). 

Genel olarak panel veri modeli Eşitlik 4.6’daki gibidir. 
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                     +      i = 1.…….N ve t = 1.…….T (4.6) 

 

Panel veri analizi yönteminin, kesit verisi veya zaman serisine göre birçok üstünlüğü 

bulunmaktadır. Bu üstünlükleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Gujarati ve Porter, 

2003:592-593; Tatoğlu, 2013:9-13). 

 Panel veri modelleri zaman serisi ve yatay kesit verileri eş zamanlı olarak yer 

almaktadır. Bu nedenle panel veri modelleri araştırmacıya daha fazla veri ile çalışma 

imkânı vermektedir. Bu durumda gözlem sayısı ve dolayısı ile serbestlik derecesi 

artmaktadır. Bu sayede açıklayıcı değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı sorunu 

azalmakta ve tahminlerin etkinliği ve güvenilirliği artmaktadır. 

 Kesit veri ile zaman serisinin birleştiren panel veri modelleri araştırmacıya daha fazla 

bilgi vermektedir. 

 Gözlemlerin yatay kesitini tekrarlı olarak ele alan panel verisi değişimin devingenliğinin 

incelenmesi için daha uygundur. 

 Panel veri modelleri birim değişkenliğini ve gözlenemeyen heterojenliği modele ilave 

edebilmektedir. Zaman serisi ve yatay kesit modelleri değişkenliği tek başına kontrol 

edememekte, panel veri ise bu heterojenliği dikkate almaktadır. 

 Tahmin sapmasını azaltabilmektedir. Dışlanan değişkenler nedeni ile ortaya çıkan 

değişkenler ve hata terimleri arasında tespit edilen korelasyon parametre tahminlerinin 

sapmalı sonuçlar vermesine neden olmaktadır. Panel veri modelleri bu değişkenlerin 

etkilerini kontrol altına tutabilmekte ve tahmin sapması azalmaktadır. 

 Karmaşık davranış modellerini incelemeye olanak sağlamakta ve daha kapsamlı 

modeller kurulmasını izin vermektedir. 

Panel veri modelinin avantajlarını yanı sıra bazı dezavantajları ve kısıtları da vardır 

(Tatoğlu, 2013:14; Baltagi, 2005:7-8). 

 Panel veri modeli ile çalışmaya imkân sağlayacak verilerin bulunması ve düzenlenmesi 

zor ve zahmetlidir. 

 Panel veri modellerinde ölçüm hataları olabilmektedir. 

 Öz seçicilik ve yanıtsızlık seçicilik problemine neden olmaktadır. 

 Panel veri modellerinde hata terimi önem taşımaktadır. Hata terimi zaman serisine özgü 

sapmayı, yatay kesit veriye özgü sapmayı ve panel veri modeline özgü sapmayı 

taşımaktadır. Bu nedenle panel veri modellerinde hata terimi genellikle sapmalıdır. 

 Serilerde birim boyutu fazla iken zaman boyutu genellikle kısadır. Bu durum doğrusal 

olmayan panel veri modellerinde çözülmesi zor problemler yaratabilmektedir. 
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Modelin dezavantajlarına karşın, panel veride hem zaman etkisi hem de yatay kesit 

birlikte incelenebilmektedir. Panel veri modellerinde hata terimine göre kullanılabilecek iki 

tahmin modeli bulunmaktadır. Bunlar, tek yönlü hata bileşenleri panel veri modelleri (one way 

error component) ve iki yönlü hata bileşenleri panel veri modelleridir (two way error 

component) (Baltagi, 2005:11). Tek yönlü hata bileşenleri panel veri modellerinde yatay kesit 

etkisi veya zaman etkisinden yalnızca biri görülmektedir. İki yönlü hata bileşenleri panel veri 

modellerinde ise hem yatay kesit hem de zaman etkisini birlikte göstermektedir. Tek yönlü hata 

bileşenleri panel veri modellerinde, μi  gözlenemeyen yatay kesit etkilere ait parametreleri, vi.t 

ise bu etkiler dışındaki kısmı göstermektedir. İki yönlü hata bileşenleri panel veri modellerinde 

ise μi gözlenemeyen yatay kesit etkilerine ait parametreleri. λt gözlemlenemeyen zaman etkisini 

ve vi.t ise bu etkiler dışında kalan kısmı göstermektedir (Baltagi, 2005:11; Egeli ve Egeli, 

2007:105). 

Panel veri modelinde yatay kesit, zaman etkisi veya her ikisinin birlikte etkisinin olup 

olmadığı F testi ile analiz edilebilmektedir. F testi hipotezi aşağıdaki gibidir. 

H01: Zaman veya yatay kesit etkisi yoktur. 

H02: Zaman etkisi yoktur. 

H03: Birim etki yoktur. 

Hata terimlerinin kovaryans yapısına göre farklılık gösteren sabit etkiler veya rassal 

etkiler modeli gözlemlenemeyen etkileri tahmin etmek için kullanılan modellerdir.  

 

4.6.2.1.1.  Sabit Etkiler Modeli 

 

Sabit etkiler modeli her bir yatay kesit için farklı bir sabit değer yaratmaktadır. Modelde 

eğim katsayılarının değişmediği, sabit katsayıların ise sadece kesit verileri arasında veya zaman 

verileri arasında veya her iki veri için de değişme gösterdiği varsayılmaktadır (Güvenek ve 

Alptekin, 2010:181). Sabit etkiler modeli birim etkiler (tek yönlü) ve birim ve zaman etkiler (iki 

yönlü) modelleri olmak üzere iki alt kategoride incelenebilmektedir. 

 

 

4.6.2.1.1.1.  Sabit Etkiler Modeli Birim Etkiler (Tek Yönlü) 

 

Birim etkili (tek yönlü) panel veri modellerinde birim etkilere hata terimi gibi tesadüfi 

bir değişken olarak davranılıyorsa, tesadüfi etkiler, her bir yatay kesit gözlem için tahmin edilen 

bir parametre olarak davranılıyorsa sabit etkiler söz konusu olmaktadır. Yatay kesit büyük bir 

ana kütleden tesadüfî olarak seçilmiş ise tesadüfi etkiler, daha spesifik bir veri seti söz konusu 

ise sabit etkiler modeli kullanmak daha yerinde olmaktadır.  Birim etkiler (tek yönlü) modelinde 
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sabit terim yatay kesit boyunca farklılaşırken, zaman boyutunda sabit kalmaktadır. Eğim 

parametreleri ise yatay kesit için sabit kalmaktadır. Sabit etkiler modelinde bağımsız 

değişkenlerin hata terimi ile korelasyonsuz olduğu varsayımı yapılırken, birim etki ve bağımsız 

değişkenlerin korelasyonlu olmasına izin verilmektedir (Tatoğlu, 2013:79; Brooks, 2008:487). 

Birim etkili sabit etkiler modeline ait denklem Eşitlik 4.7’deki gibidir (Güvenek ve Alptekin, 

2010:181). 

 
Y(i.t) = ( 0 (i,t) + v(i,t) +  i ) +  ( X(i,t)) (4.7) 

 
Eşitlik 4.7’de; 

Y(i.t): Bağımlı değişken 

  0 (i.t): Sabit terim 

μi: Gözlenemeyen yatay kesit etkilere ait parametreler 

vi.t: Gözlenemeyen yatay kesit etkilere ait parametreler dışında kalan kısım 

 : kx1 eğim parametreleri 

 X(i,t): kx1 bağımsız değişkenleri ifade etmektedir. 

Gölge değişkenli en küçük kareler yöntemi, grup içi tahmin yöntemi gruplar arası 

tahmin yöntemi, havuzlanmış en küçük kareler yöntemi, en çok olabilirlik yöntemi, 

genelleştirilmiş en küçük kareler, esnek genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi birim etkili 

(tek yönlü) sabit etkiler modeli tahmin yöntemlerinden bazılarıdır (Tatoğlu, 2013:80).   

 

4.6.2.1.1.2.  Sabit Etkiler Modeli Birim ve Zaman Etkiler (İki Yönlü)  

 

Birim ve zaman etkiler (iki yönlü) modelinde eğim katsayıları tüm zaman ve yatay kesit 

birimlerinde sabit terim ise yatay ve zaman kesiti boyunca farklılaşmaktadır. Birim etkili 

modelde hata terimi yalnızca yatay kesit boyunca farklılaşırken, birim ve zaman etkili model ile 

hem zaman hem de yatay kesit boyunca farklılaşmaktadır. Birim ve zaman etkili sabit etkiler 

modeline ait Eşitlik 4.8’deki gibidir (Güvenek ve Alptekin, 2010:181). 

 

Y(i.t) = ( 0  + v(i,t) +  i + λt) +            (4.8) 

 

Eşitlik 4.8’de: 

Y(i,t) : Bağımlı değişken 

 0 (i,t) : Sabit terim 

v(i,t). : Gözlenemeyen yatay kesit ve zaman etkilere ait parametreler dışında kalan kısım 

 μi : Gözlenemeyen yatay kesit etkilere ait parametreler 
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λt: Gözlenemeyen zaman etkisine ait parametreler 

  : kx1 eğim parametreleri 

 X(i.,t) : kx1 bağımsız değişkenleri ifade etmektedir. 

Gölge değişkenli en küçük kareler yöntemi, grup içi tahmin yöntemi birim ve zaman 

etkili (iki yönlü) sabit etkiler modeli tahmin yöntemlerinden bazıları aşağıdaki gibidir (Tatoğlu, 

2013:80).   

 

4.6.2.1.2.  Rassal Etkiler Modeli 

 

Rassal etkiler modeli ise sabit etkiler modeline alternatif bir panel veri tahmin 

yöntemidir. Rassal etkiler modeli sabit etkiler modelinde olduğu gibi birim etkiler (tek yönlü) ve 

birim ve zaman etkiler (iki yönlü) modelleri olmak üzere iki alt kategoride incelenebilmektedir. 

 

4.6.2.1.2.1. Rassal Etkiler Modeli Birim Etkiler (Tek Yönlü) 

 

Sabit etkiler modeli, birim etkilerin (μi) dolayısı ile birimler arası farklılıkların sabit 

olduğu ve sabit terimdeki farklılıklarla tanımlandığı durumda kullanılmaktadır. Ancak örnekteki 

birimler tesadüfî olarak örnekleme dâhil edildiğinde birimler arası farklılıklar tesadüfî 

olmamaktadır. Birim etkili (tek yönlü) tesadüfî etkiler modelinde birimlere göre meydana gelen 

değişimler modele hata teriminin bir bileşeni olarak dâhil edilmektedir. Birim etkili rassal 

etkiler modeline ait denklem Eşitlik 4.9’daki gibidir (Güvenek ve Alptekin, 2010:181). 

 
Y(i,t) =  0 (i.t) +            + ( i+v(i,t)) (4.9) 

 
Eşitlik 4.9’da; 
 
Y(i,t) : Bağımlı değişken 

  0 (i,t)  : Sabit terim 

 μi : Gözlenemeyen yatay kesit etkilere ait parametreler 

v(i,t)  : Gözlenemeyen yatay kesit etkilere ait parametreler dışında kalan kısım 

  : kx1 eğim parametreleri 

 X(i,t) : kx1 bağımsız değişkenleri ifade etmektedir. 

Havuzlamış en küçük kareler yöntemi, grup içi tahmin yöntemi, en çok olabilirlik 

yöntemi, genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi, esnek genelleştirilmiş en küçük kareler, 

genel esnek genelleştirilmiş en küçük kareler, iki aşamalı genelleştirilmiş en küçük kareler 

yöntemi birim etkili rassal etkiler modeli tahmin yöntemlerinden bazılarıdır (Tatoğlu, 

2013:103-104).  
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4.6.2.1.2.2.  Rassal Etkiler Modeli Birim ve Zaman Etkiler (İki Yönlü) 

 

Birim ve zaman etkiler modelinde birimler ve zamana göre meydana gelen değişimler 

modele hata teriminin bir bileşeni olarak dâhil edilmektedir. Birim ve zaman etkili rassal etkiler 

modeline ait denklem Eşitlik 4.10’daki gibidir (Güvenek ve Alptekin, 2010:181). 

 

Y i t    0    X
   t 

   µi + ν(i,t) + λ(i,t)                                 (4.10) 

 

Eşitlik 4.10’da; 
 
Y(i.t): Bağımlı değişken 

  0(i.t): Sabit terim 

 μi: Gözlenemeyen yatay kesit etkilere ait parametreler 

λ(i,t): Gözlenemeyen zaman etkisine ait parametreler 

vi.t : Gözlenemeyen yatay kesit ve zaman etkilere ait parametreler dışında kalan kısım 

  : kx1 eğim parametreleri 

 X(i,t): kx1 bağımsız değişkenleri ifade etmektedir. 

Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi ve en çok olabilirlik yöntemi birim ve zaman 

etkili rassal etkiler modeli tahmin yöntemlerinden bazıları aşağıdaki gibidir (Tatoğlu, 2013: 

103).  

 

4.7. Analizlere İlişkin Bulgular 

 

Çalışmanın bu bölümünde finansal esneklik değeri hesaplamalarında kullanılan modelin 

tahmin sonuçları ve finansal esneklik değeri ile finansal kararlar arasındaki ilişkinin 

incelenebilmesi için kurulan modellere ilişkin tahmin sonuçlarına yer verilmektedir. Tüm 

modellerin tahmininde ve ön sınamalarda Eviews 8 ve Stata 11 paket programları 

kullanılmıştır. 

4.7.1. Finansal Esneklik Değerine İlişkin Bulgular ve Tanımlayıcı İstatistikler 

 

Finansal esneklik değeri hesaplamalarında kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere 

ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 4.6’da gösterilmektedir. 
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Tablo 4.6. Finansal Esneklik Değeri Hesaplamalarında Kullanılan Değişkenlere İlişkin 

Tanımlayıcı İstatistikler (2006-2015) 

 
Değişkenler 

 
Ortalama 

 
Ortanca 

 
Standart 

Sapma 

 
Değişkenler 

 
Ortalama 

 
Ortanca 

 
Standart 

Sapma 
r 0,002 0,001 0,037 v 0,114 0,116 0,056 

∆n 0,039 0,014 0,215 n(t-1) 0,197 0,122 0,277 

bf 0,051 0,050 0,123 ∆f 0,007 0,006 0,218 

∆k 0,037 0,021 0,302 ∆arge 0,001 0,000 0,005 

t 0,360 0,000 0,670 tb 0,392 0,390 0,212 

 

Tablo 4.6’dan görüldüğü üzere, örneklem kapsamındaki işletmelerin pay senetlerinin 

ortalama artık getirisi (r) 0,002’dir. Artık getiri standart sapma açısından değerlendirildiğinde 

ise yıllar itibari ile artık getirinin ortalamadan 0,037 saptığını söylemek mümkündür. 

Tanımlayıcı istatistikler finansal esneklik hesaplamalarından kullanılan bağımsız değişkenler 

açısından değerlendirildiğinde, örneklem kapsamındaki işletmelerin ortalama nakit varlık 

düzeyinde değişim (∆n) % 3,9; satışların ortalama büyüme hızı (bf) % 5, aktif kârlılığındaki 

değişim (∆k) ise ortalama % 3,7 civarındadır. Elde edilen bu oranlar işletmelerin nakit varlık 

düzeyinde değişimin, aktif kârlılığında değişimin ve satışların büyüme hızının birbirine yakın 

düzeyde olduğunu göstermektedir. İşletmeler için kurumlar vergisi ve gelir vergisi bazında 

hesaplanan nakit tutmanın efektif maliyeti (t) ortalama 0,36 olarak bulunmuştur. Nakit 

tutmanın efektif maliyetinin (t) birden küçük olması ödenen kurumlar vergisinin, gelir vergisine 

oranla daha düşük olduğunu, bu nedenle ortakların fazla nakti bireysel olarak muhafaza etmek 

yerine, işletmeye tahsis etmeyi tercih edebileceklerini göstermektedir. Pay senedi artık 

getirilerinin ortalama volatilitesi (v) 0,114, nakit varlık oranı (n(t-1)) ortalama 0,197, araştırma 

ve geliştirme giderleri oranında değişim oranı (∆arge)  ortalama 0,001; toplam borç oranı (tb) 

0,392 ve faiz harcamalarında değişim oranı (∆f) ise ortalama 0,007’dir.  Değişkenler standart 

sapma açısından değerlendirildiğinde, finansal esnekliğin beş faktörüne ilişkin değişkenlerden 

en düşük standart sapmanın volatilite değişkeninde olduğu, en yüksek standart sapmanın ise 

sırası ile nakit tutmanın efektif maliyeti ve aktif kârlılık oranında değişim oranında olduğu 

gözlemlenmektedir.  

İki bağımsız değişken arasındaki korelasyon katsayısının %75’ten büyük olması halinde 

çoklu doğrusal bağlantı problemi ortaya çıkabilmektedir. Ancak istatistikî açıdan anlamlı 

korelasyonlar her zaman çoklu doğrusal bağlantı problemine yol açmamaktadır (Albayrak, 

2012:109). Değişkenler arasında korelasyon ilişkisi Spearman sıra korelasyon katsayısı ile 

incelenmiştir. Tablo 4.7 bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisini göstermektedir.  
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Tablo 4.7. Finansal Esneklik Değeri Hesaplamalarında Kullanılan Değişkenlere İlişkin 

Korelasyon Matrisi 
Değişkenler ∆n bf ∆k t v mdv n(t-1) f tb ∆ar-ge 

∆n 1,000          
                    bf 0,043 1,000         
                    ∆k -0,008 0,207 1,000        

t -0,048 -0,026 -0,055 1,000       
v -0,009 -0,048 -0,033 0,104 1,000      

mdv -0,012 -0,063 0,065 -0,036 -0,008 1,000     
n(t-1) -0,150 -0,002 -0,042 0,134 0,001 -0,018 1,000    

f -0,028 0,111 0,097 -0,048 -0,037 0,054 -0,123 1,000   
tb 0,072 0,080 0,050 -0,140 0,006 0,044 0,097 0,122 1,000  

∆arge -0,017 0,072 0,042 -0,058 0,022 -0,047 0,017 0,048 0,052 1,000 

 

Tablo 4.7’de tüm değişkenlerin korelasyon katsayısının 0,75’in altında olduğu ve 

bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı sorununa neden olabilecek korelasyon 

ilişkisinin olmadığı gözlemlenmektedir.  

Bir zaman serisinin istatiksel analizi yapılmadan önce, o seriyi yaratan sürecin zaman 

içerisinde sabit olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Durağan olmayan seriler arasında 

ekonometrik analizler yapıldığında, sahte regresyon denilen yanıltıcı bir sonuç ortaya çıkmakta 

ve geleneksel t, F testleri ve R kare değerleri sapmalı sonuçlar vermektedir. Bu nedenle öncelikli 

olarak serilerin durağanlığı test edilmelidir (Tatoğlu, 2013:198). Modelde kullanılan değişkenler 

ve bu değişkenlere ait seriler, Levin-Lin ve Chu (LLC) birim kök testi, Phillips–Perron Ki Kare 

(PP-Fisher) testi ve Dickey-Fuller Birim Kök Testi (Augmented Dickey-Fuller Test; ADF) ile 

birim kök test sınamasına tabi tutularak durağan olup olmadıkları araştırılmıştır.  

 

Tablo 4.8. Serilerin Durağanlığına İlişkin Testler 

Değişkenler 

               LLC ADF Fisher Ki Kare                 PP 

Sabitli Sabitli/ Trendli Sabitli Sabitli/ Trendli Sabitli Sabitli/ Trendli 

r -9,278*** -9,411*** 114,966*** 105,288*** 200,754*** 198,250*** 
∆n -13,369*** -10,796*** 179,413*** 135,690*** 318,329*** 294,981*** 
bf -6,761*** -9,384*** 136,840*** -1,166* 306,516*** 260,260*** 
∆k -5,347*** -5,430*** 126,39*** 91,004* 327,599*** 305,053*** 
t -2,902*** -12,261*** 61,255 82,107** 113,256*** 152,022*** 
v -8,852*** -21,63*** 112,37*** 132,330*** 98,288*** 72,753*** 
mdv -4,662*** -7,615*** 100,390 74,291*** 78,688* 87,167* 
n (t-1) -12,89*** -4,716** 116,250*** 79,393* 182,211*** 200,710*** 
∆f -35,352*** -22,604*** 204,650*** 167,660*** 393,820*** 358,922*** 
∆arge -5,771*** -3,400*** 66,170*** 37,780 134,735*** 115,570*** 
tb -4,093*** -9,697*** 89,681* 94,489** 170,653*** 223,252*** 

r: Artık getiriyi. ∆n: Nakit varlık düzeyinde değişimi, bf: Büyüme fırsatlarını, ∆k: Kârlılık. t: Naktin efektif maliyeti, 
v: Volatilite, mdv: Maddi duran varlık oranını, n(t-1): (t-1). yıldaki nakit varlık düzeyini, ∆ arge: Ar-ge değişim oranını, 
 ∆f: Faiz giderleri değişim oranını.  tb: Toplam borç oranını ifade etmektedir. 
***%1 ,**%5 ,* %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

 

Tablo 4.8 modelde kullanılan tüm değişkenlerin birim kök testlerine ilişkin analiz 

sonuçlarını göstermektedir. Tablodan tüm serilerin sabitli ve sabitli/trendli modelde durağan 
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olduğu gözlemlenmektedir. “t” değişkeni ADF Fisher Ki Kare testine göre sabitli modelde 

durağan olmasa da sabitli/trendli modelde durağan (değişken sabitli, sabitli ve trendli modelde 

anlamlı)  olduğu aynı zamanda Levin-Lin ve Chu (LLC) birim kök testi ve PP-Fisher birim kök 

testinde durağan olduğundan değişkenin durağan olduğu kabul edilebilmektedir. 

Panel veri regresyon analizinde yatay kesit büyük bir ana kütleden tasadüfi olarak 

seçilmiş ise tesadüfî etkiler, daha spesifik bir veri seti söz konusu ise sabit etkiler modelinin 

kullanılması daha yerinde olmaktadır (Tatoğlu, 2013:79). Sabit etkiler modeli belirli bir N 

sayıda gözlemin, örneğin N sayıda firmanın analizinde kullanılan ve yapılan tahminlerin N grup 

firma için geçerli olduğu bir tahmin modelidir (Baltagi, 2005:12). Çalışmada kullanılan veri seti 

2006-2015 yılları arasında BIST 100 Endeksine dahil olan 37 işletmeden oluştuğundan, veri seti 

spesifik bir veri setidir. Bu nedenle modelin sabit etkiler tahmincisi ile tahmin edilmesinin daha 

uygun olduğu söylenebilmektedir. 

Panel veri analizi hata terimlerinin sabit varyansa sahip olduğu, değişkenler ve hata 

terimleri arasında korelasyon olmadığı varsayımları altında etkin ve tutarlı sonuçlar 

vermektedir. Bu nedenle sabit etkiler tahmincisi ile tahmin edilen modelde ilk olarak 

otokorelasyon ve değişen varyansın olup olmadığı araştırılmıştır. Sabit etkiler tahmincisi ile 

tahmin edilen modelde değişen varyansın tespiti için değiştirilmiş Değiştirilmiş Wald testi, 

otokorelasyonun tespiti için ise Değiştirilmiş Bhargava Durbin Watson ve Baltagi Wu LBI yerel 

en iyi değişmez testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4.9’da gösterilmektedir.  

 

Tablo 4.9. Değişen Varyans ve Otokorelasyon Testleri 

Testler Hipotez P değeri 
Değiştirilmiş Bhargava Durbin-Watson Ho: p=0 1,890 
Baltagi-Wu LBI Ho: p=0 2,070 

Değiştirilmiş Wald Testi Ho : σ2i = σ2 chi2 (37)  =  722,20 
Prob>chi2 =  0,000 

 

Tablo 4.9’da Değiştirilmiş Wald testi olasılık değeri istatistikî olarak anlamlıdır ve tüm 

yatay kesit birimlerine ait hata terimlerinin sabit varyansa sahip olduğuna dayanan boş hipotez 

reddedilmektedir. Modelde yatay kesit birimlerine ait hata terimleri eşvaryansa sahip değildir 

ve değişen varyans problemi olduğu anlaşılmaktadır. 

Literatürde Durbin Watson ve Baltagi Wu LBI değeri 2’den küçükse otokorelasyonun 

önemli olduğu yorumu yapılabilmektedir (Tatoğlu, 2013:214). Tablo 4.9 incelendiğinde Durbin 

Watson değeri 1,89; Baltagi Wu LBI test değeri ise 2,07’dir. Bu nedenle modelde hata terimleri 

arasında otokorelasyon probleminin önemli olmadığı çıkarımı yapılabilmektedir. Kurulan 

regresyon modellerinde değişen varyans ve/veya otokorelasyon ve de birimler arası 

korelasyondan en az birinin bulunması durumunda, ya parametre tahminlerine dokunmadan 

standart hatalar düzeltilmeli (dirençli standart hatalar elde edilmeli) ya da uygun yöntemlerle 
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tahmin yapılmalıdır (Tatoğlu, 2013:241). Model tahmininde değişen varyans ve/veya 

otokorelasyon sorunlarından birinin bulunması halinde Tahmin Edilmiş Genelleştirilmiş En 

Küçük Kareler (EGLS) yöntemi veya Uygulanabilir Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (FGSL) 

yönteminin kullanılması daha uygundur (Baum, 2006:159; Wooldridge, 2009:284). Modelde 

değişen varyans problemi yatay kesit ağırlıklı GLS (Generalized Least Squares) yöntemi ve 

White’ın yatay kesit kovaryans katsayısı yöntemi (White’s cross section coefficient covariance 

method) ile giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıca White’ın yatay kesit kovaryans katsayısı yöntemi 

kullanılarak yatay kesitler arası korelasyon sorununa da bir çözüm getirilmesi amaçlanmıştır 

(Korkmaz vd., 2010:102). Panel EGLS yöntemi kullanılarak tahmin edilen modele ilişkin analiz 

sonuçları Tablo 4.10’da gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.10. Finansal Esneklik Değeri Panel Regresyon Analiz Sonuçları 

Değişkenler 
 

Korelasyon 
Katsayısı 
 

Dirençli 
Standart 
Hatalar 

              T 
       İstatistiği 
 

P >|t| 
 

C -0,036 0,046 -0,784    0,434 
∆n -0,021 0,012 -1,712     0,088* 
bf 0,018 0,007 2,396       0,017** 
∆k 0,011 0,003 3,270   0,001*** 
t 0,006 0,002 2,887    0,004*** 
v -0,067 0,040 -1,674      0,095* 
mdv -0,053 0,007 -7,254       0,000*** 
bf*∆n 0,127 0,076 1,666      0,097* 
∆k*∆n -0,011 0,006 -1,823      0,069* 
t*∆n -0,017 0,006 -2,716 0,007*** 
v*∆n 0,346 0,081 4,290   0,000*** 
mdv*∆n -0,052 0,030 -1,756          0,080* 
n(t-1) 0,021 0,009 2,511       0,013** 
∆arge 0,007 0,008 0,843          0,400 
∆f -0,047 0,009 -5,182   0,000*** 
tb 0,026 0,016 1,584    0,114 
sek 0,052 0,361 0,143    0,886 

 
F İstatistiği:          2,307 
Prob>F:           0,000 

R-Kare:          0,275 
r: Artık getiriyi, ∆n: Nakit varlık düzeyinde değişimi, bf: Büyüme fırsatlarını, ∆k: 
Kârlılık, t: Naktin efektif maliyeti, v: Volatilite, mdv: Maddi duran varlık oranını,  
n(t-1)::(t-1). yıldaki nakit varlık düzeyini. ∆arge: Ar-ge değişim oranını, ∆f: Faiz 
giderleri değişim oranını, tb: Toplam borç oranını ifade etmektedir. 
*** % 1 .** % 5 . *  % 10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

 

Modelin bir bütün olarak anlamlılığını ifade eden F istatistiği olasılık değeri % 99 güven 

aralığında anlamlıdır. Analizlere dâhil edilen bağımsız değişkenler pay senedi artık getirisinde 

meydana gelen değişimlerin % 27,5’ini (R- kare) açıklamaktadır. 

Modele ilişkin korelasyon katsayıları incelendiğinde, finansal esnekliğin beş faktörü 

değişkenlerine ilişkin sonuçlar Gamba ve Triantis (2008)’in finansal esnekliğin beş faktörüne 

ilişkin elde ettiği sonuçlar ile uyumludur. Nakit düzeyinde beklenmeyen değişim ve büyüme 
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fırsatlarına ilişkin bf*∆n değişkeni artık getiriyi pozitif etkilemektedir. Büyüme fırsatları ve 

nakit varlık düzeyinde değişimin yüksek olduğu işletmelerde birim naktin kıymetinin yüksek 

olduğu söylenebilmektedir. Nakit düzeyinde beklenmeyen değişim ve kârlılıkta değişime ilişkin 

∆k*∆n değişkeni ile artık getiri arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. Kârlılıkta değişim ve 

nakit varlık düzeyinde değişimin yüksek olduğu işletmelerde birim naktin kıymetinin düşük 

olduğu söylenebilmektedir. Finansal esnekliğin bir diğer faktörü olan nakdin efektif maliyeti 

(t*∆n) ile artık getiri arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Faiz geliri üzerinden 

ödenen kurumlar vergisinin, gelir vergisinden daha yüksek olduğu durumda oran (Tc/Tı) 

artmakta ve kurumlar vergisi düzeyinde nakit tutmanın efektif maliyeti de artmaktadır. Dolayısı 

ile hissedarlar kurumlar vergisi oranı arttıkça bu nakdi işletmeye tahsis etmek yerine bireysel 

olarak muhafaza etmeyi tercih edebilmektedir. Elde edilen negatif ilişki de nakit tutmanın 

efektif maliyetinin yüksek olduğu işletmelerde birim nakte atfedilen değerin azaldığını 

göstermektedir. Dış finansman maliyetini temsil eden v*∆n değişkeni ile artık getiri arasında 

pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Dış finansman maliyetinde artış birim nakte 

atfedilen değerin artmasına neden olmaktadır. Elde edilen pozitif ilişki dış finansman 

maliyetinin yüksek olduğu işletmelerde birim nakte atfedilen değerin arttığını göstermektedir.  

Sermayenin dönüştürülebilirliğini temsil eden mdv*∆n değişkeni ile artık getiri arasında 

ise negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. İşletmenin duran varlıklarının satışı ne kadar 

kolay ve maliyetsiz olursa sermayenin dönüştürülebilirliği artmakta dolayısı ile birim nakde 

atfedilen değer azalmaktadır. 

Elde edilen sonuçlara göre, finansal esneklik değeri hesaplamalarında kullanılacak olan 

“t*∆N” ve “v*∆n”’ ye ait katsayılar % 5 anlamlılık düzeyinde. “∆n”, “bf*∆n”, “∆k*∆n” ve mdv*∆n 

ise % 10 anlamlılık düzeyinde istatistikî olarak anlamlı bulunmuştur. 

Tablo 4.11 finansal esneklik değeri hesaplamalarında kullanılan değişkenlere ilişkin 

korelasyon katsayıları gösterilmektedir. 

 
Tablo 4.11. Finansal Esneklik Değerine İlişkin Korelasyon Katsayıları 

Değişken 
Korelasyon 
Katsayısı 

Korelasyon 
Katsayıları 

∆n  1 -0,020 
bf*∆n  7  0,127 
∆k ∆n  8 -0,011 
t*∆n  9 -0,017 
v*∆n  10   0,346 
mdv*∆n  11 -0,052 

 

Finansal esneklik hesaplamalarında kullanılacak olan korelasyon katsayıları tespit 

edildikten sonra her işletme ve her yıl için finansal esneklik değeri, Eşitlik 4.11 vasıtası ile 

hesaplanmıştır. 
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İşletmelerin Eşitlik 4.11 ile hesaplanan finansal esneklik değerlerine ilişkin tanımlayıcı 

istatistik sonuçları Tablo 4.12’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 4.12. Finansal Esneklik Değerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Finansal Esneklik Değeri 
Ortalama Medyan Standart Sapma Gözlem Sayısı 

0,005 0,004 0,0352 370 

 

Örneklem kapsamındaki işletmelerin ortalama finansal esneklik değeri 0,005, standart 

sapması ise 0,035’dir. Ortalama finansal esneklik değerinin pozitif bir sayı olması finansal 

esnekliğe atfedilen değerin yüksek olduğunu göstermektedir.  Örneklem kapsamındaki negatif 

finansal esneklik değerine sahip işletmelerde ise finansal esnekliğe atfedilen değerin düşük 

olduğunu ve nakit tutmanın fırsat maliyetinin ve temsil maliyetinin önemli hale geldiğini 

gösterebilmektedir.  

 

4.7.1.1. Finansal Esneklik ve Küresel Finansal Kriz 

 

2007 yılının ikinci yarısında Amerika’da ortaya çıkan finansal kriz etkisini 2008 ve 2009 

yıllarında iyice hissettirmiş ve tüm dünya yayılan kriz reel sektörüde etkilemiştir. Finansal 

esnekliğin beklenmeyen fırsatlar ve kriz koşullarında daha önemli hale gelebildiği göz önüne 

alındığında işletmelerin ortalama finansal esneklik değeri kriz öncesi dönem, kriz dönemi ve 

kriz dönemi sonrasına ayrılarak ayrıca hesaplanmıştır. Tablo 4.13’te örneklem kapsamındaki 

işletmelerin 2008-2009 finansal kriz dönemi, öncesi ve sonrasında finansal esneklik değerine 

ilişkin tanımlayıcı istatistikleri yer almaktadır.  

 

Tablo 4.13. Kriz Dönemi Finansal Esneklik değerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Finansal Esneklik Değeri 

Dönem 
Gözlem 
Sayısı 

Ortalama Medyan 
Standart 
Sapma 

2006-2007 74 0,00196 0,0018 0,0363 
2008-2009 74 0,01660 0,0139 0,0295 
2010-2015 222 0,00181 0,0017 0,0361 

 

Örneklem kapsamındaki işletmelerin kriz döneminde (2008-2009) ortalama finansal 

esneklik değeri 0.0166; kriz öncesi dönemde (2006-2007) ortalama finansal esneklik değeri 

0,00196; kriz sonrası dönemde (2010-2015) ise ortalama finansal esneklik değeri 0,00181’dir. 
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Kriz döneminde işletmelerin ortalama finansal esneklik değeri, kriz öncesi ve kriz sonrası 

dönemin ortalama finansal esneklik değerinden daha yüksektir. Kriz döneminde finansal 

esneklik değerinin standart sapma değeri diğer dönemlere göre ise daha düşüktür. Elde edilen 

ortalama ve standart sapma sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, işletmeler için finansal 

esnekliğin kriz döneminde daha önemli hale geldiğini ve kriz öncesi ve kriz sonrası dönemde 

finansal esneklik değerinde meydana gelen değişkenliğin kriz dönemindeki değişkenlikten daha 

fazla olduğunu göstermektedir.  

Kriz döneminlerinde ortaya çıkan likidite dar boğazları etkisini öncelikle işletme 

sermayesinde göstermektedir. Bu süreçte ortaya çıkan likit varlık ihtiyacının karşılanamaması 

tam kapasite çalışılabilmesi, faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi ve finansal sıkıntı 

yaşanmaması açısından büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin kriz döneminde daha yüksek 

ortalama finansal esneklik değerine sahip olması, kriz döneminde işletmelerin nakte daha 

duyarlı hale geldiğini göstermektedir. Elde edilen bu sonuç, çalışma sermayesinin önemli 

unsurlarından biri olan nakit varlık düzeyi ve nakit varlık yönetiminin kriz dönemlerinde daha 

önemli hale geldiğini ortaya koymaktadır. Kriz dönemi öncesi ve kriz dönemi sonrası standart 

sapmaların kriz dönemine göre daha yüksek değerde olması ise nakte duyarlılıkta meydana 

gelen artışın işletmeler arasında daha yüksek düzeyde farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.  

Finansal esneklik değerinin kriz döneminde önemli hale geldiğini tanımlayıcı 

istatistikler ortaya koysa da dönemler arasındaki farkın istatistikî olarak anlamlı olup olmadığı 

bağımsız örneklem t testi ile de sınanmıştır. Tablo 4.14 bağımsız örneklem t testi (independent-

samples t-test) sonuçlarını göstermektedir. 

 

Tablo 4.14. Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları 

Dönem 
Gözlem 
Sayısı 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

Fark P değeri 

Kriz Dönemi 74 0,0166 0,036 
-0,014 0,001*** 

Kriz Yılları Dışında Kalan Dönem 296 0,0018 0,029 
Kriz Dönemi: 2008 ve 2009 yılları. Kriz Yılları Dışında Kalan Dönem: 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 yıllarını ifade etmektedir. *** % 1 ,** % 5 ,* % 10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

 

Kriz döneminde ortalama finansal esneklik değeri 0,0166 iken, kriz dönemi dışında 

kalan yılların ortalama finansal esneklik değeri ise 0,0018’dir. Ayrıca t testi sonuçlarına göre 

kriz dönemi ve kriz dönemi dışında kalan yılların finansal esneklik değerleri arasında % 99 

güven aralığında istatistikî olarak anlamlı bir fark olduğu gözlemlenmektedir. Elde edilen 

ortalama değerleri ve istatistikî sonuçlar işletmeler için finansal esnekliğin kriz dönemlerinde 

daha önemli hale geldiği sonucunu desteklemektedir. 
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4.7.2. Finansal Esneklik Değeri ve Finansal Kararlar Arasındaki İlişkiye ait Bulgular 

 

Bu bölümde çalışmanın amaçlarından biri diğeri olan finansal kararlar ile finansal 

esneklik değeri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu kapsamda finansal esneklik değeri - sermaye 

yapısı kararları (Model SY-FED), finansal esneklik değeri - kâr payıdağıtım kararları (Model KP-

FED) ve finansal esneklik değeri - nakit politikaları (Model NP-FED) arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi için kurulan modeller panel regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. 

 

4.7.2.1. Model SY-FED ait Bulgular 

 

Çalışmada, finansal esneklik değeri ve sermaye yapısı kararları arasındaki ilişki Model 

SY-FED ile incelenmiştir. Modelde, sermaye yapısı kararları ile finansal esneklik değeri 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Sermaye yapısı teorilerinde borçlanma oranı olarak uzun vadeli 

borç oranının kullanılması nedeni ile sermaye yapısı uzun vadeli borç oranı ile temsil edilmiştir. 

Modelde yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 

4.15’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 4.15. Model SY-FED’e İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 
Değişkenler 
 

Ortalama Medyan 
Standart 
Sapma 

Maksimum Minimum 
Gözlem 
Sayısı 

b 0,160 0,129 0,143 0,753 0,001 370 
fed 0,005 0,004 0,035 0,132 -0,231 370 
roa 0,039 0,068 0,332 0,506  -5,59 370 
lnvar 21,18 21,37 1,604 24,58 17,10 370 
tob Q 1,784 1,302 1,500 9,865 0,324 370 
endborc 0,543 0,538 0,115 0,917 0,236 370 
b: Uzun vadeli toplam borç oranını, fed: Finansal esneklik değerini, roa: Aktif kârlılığını, lnvar: Toplam varlıkları,  
endborc: Endüstri borç oranını, TobQ: Tobin Q oranını ifade etmektedir. 

 

Örneklem kapsamındaki işletmelerin ortalama uzun vadeli borç oranı (b) % 16; finansal 

esneklik değeri (fed) 0,005; aktif kârlılık oranı (roa) % 3,9; toplam varlık büyüklükleri (lnvar) 

ortalama 21,80; endüstri borç oranı (endborc). 0,543; büyüme fırsatlarının bir göstergesi olan 

Tobin Q oranı ise ortalama 1,784’dür. Örneklem kapsamındaki işletmelerin kârlılıklarının çok 

yüksek olmadığı,  Tobin Q oranının birden büyük olduğu ve yatırım fırsatlarının yüksek olduğu 

söylenebilmektedir. Yatırım fırsatları yüksek işletmeler için finansal esnekliğin daha yüksek 

olduğu göz önüne alındığında örnekleminde doğru seçildiği söylenebilmektedir. Tanımlayıcı 

istatistiki veriler standart sapma açısından değerlendirildiğinde en fazla değişkenlik gösteren 

oran Tobin Q oranı iken en az değişkenlik gösteren oran ise finansal esneklik değeri 

değişkenidir. Tobin Q oranının diğer değişkenlere göre daha fazla dalgalanma göstermesi 
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örneklem kapsamındaki işletmeler için yatırım fırsatlarının belirsizlik gösterdiğine işaret 

etmektedir.  

İki bağımsız değişken arasındaki korelasyon katsayısının % 75’den büyük olması 

halinde çoklu doğrusal bağlantı problemi ortaya çıkabilmektedir. Ancak istatistikî açıdan 

anlamlı korelasyonlar her zaman çoklu doğrusal bağlantı problemine yol açmamaktadır 

(Albayrak, 2012:109).  Değişkenler arasında korelasyon ilişkisi Spearman sıra korelasyon 

katsayısı ile incelenmiştir. Tablo 4.16 bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisini 

göstermektedir.  

 

Tablo 4.16. Model SY-FED Bağımsız Değişkenlere İlişkin Korelasyon Matrisi 

Değişkenler fed roa lnvar endborc tobinQ 
fed 1,000     
roa -0,071  1,000    

lnvar -0,343  0,081  1,000   
endborc  0,091 -0,204  0,085 1,000  

tobQ  0,095  0,037 -0,230 0,162 1,000 
 

Tablo 4.16’da korelasyon matrisinde yer alan değişkenlerin korelasyon katsayısının 

0,75’in altında olduğu ve modelde çoklu doğrusal bağlantı sorununa neden olacak korelasyon 

ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Model SY–FED panel regresyon yöntemi ile incelenmiştir. Panel regresyon analizinde 

değişkenler arasında anlamlı ilişkiler tespit edilebilmesi için analizi yapılan serilerin durağan 

olması gerekmektedir. Bu kapsamda panel regresyon analizine geçilmeden önce serilerin birim 

kök içerip içermediği LLC ve PP-Fisher birim kök testleri ile incelenmiştir. Birim kök testlerine 

ilişkin sonuçlar Tablo 4.17’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 4.17. Model SY-FED’e ilişkin Birim Kök Testleri 

Değişkenler 
                    LLC              PP-Fisher 
Sabitli Sabitli/ Trendli Sabitli Sabitli/ Trendli 

b -3,990*** -1,0156 180,246 *** 160,955 *** 
fed -10,899*** -9,1860*** 169,201*** 168,460*** 
roa -9,774***  12,720*** 193,568*** 226,865*** 
lnvar  5,418*** -1,350* 134,750*** 131,298*** 
endborc -2,323** -8,946*** 61,3741 196,465*** 
tobQ -4,257*** -3,899*** 194,169*** 257,326*** 
b: Uzun vadeli toplam borç oranı, fed: Finansal esneklik değerini, roa: Aktif kârlılığı, lnvar: Toplam 
varlıkların doğal logaritmasını, endborc: Endüstri borç oranını, tobQ: Tobin Q oranını ifade 

etmektedir. *** % 1, ** % 5, *  % 10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

 

Tablo 4.17’de endborc değişkeni dışında serilerin tümü hem sabitli hem de sabitli/trendli 

modelde durağan olduğu gözlemlenmektedir. Endborc değişkeni PP-Fisher birim kök testine 

göre sabitli modelde durağan olmasa da, sabitli/trendli modelde (sabitli ve trendte anlamlı) 
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durağan olduğu aynı zamanda LLC birim kök testine göre hem sabitli modelde hemde 

sabitli/trendli modelde durağan olduğundan serinin birim kök içermediği söylenebilmektedir. 

Borç oranı ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişkinin incelendiği modelin 

havuzlanmış en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilip edilemeyeceği F testi ve Breusch-Pagan 

Lagrange Çarpanı ile araştırılmıştır. Testlere ilişkin sonuçlar Tablo 4.18’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 4.18. Model SY –FED’e İlişkin F Testi 

Testler Hipotez Test Değeri 

F testi Ho: µ1 = µ2 =… µn-1= 0 
F istatistiği = 13,145 
Prob > f  = 0,000 

Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı Testi 
(LM) 

Ho: Var (u)= 0 
chi2(1) = 260,21 
Prob > chi2 = 0,000 

  

Sabit etkiler modeline karşın havuzlanmış en küçük kareler yönteminin kullanılıp 

kullanılamayacağının araştırıldığı F testi sonuçlarına göre, F istatistik değeri, F tablo değerinden 

daha büyük olduğundan (p<0,05) birim etkilerin sıfıra eşit olduğu Ho hipotezi reddedilmekte ve 

modelde birim etkilerin var olduğu anlaşılmaktadır. Tesadüfî etkiler modeline karşı 

havuzlanmış en küçük kareler yönteminin uygunluğunu sınamak için Breusch-Pagan Lagrange 

Çarpanı testi kullanılmıştır. LM test istatistiği ve olasılık değeri ki kare istatistik tablosu ile 

karşılaştırıldığında birim etkilerin varyansının sıfıra eşit olduğu Ho hipotezi reddedilmektedir. 

Model havuzlanmış en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmeye uygun olmadığı 

görülmektedir. Her iki testin sonucuna göre modelin havuzlanmış en küçük kareler yöntemi ile 

tahmin edilmeye uygun olmadığı sabit etkiler modelinin daha uygun olduğu görülmektedir. 

Bunun yanı sıra panel veri regresyon analizinde yatay kesit büyük bir ana kütleden tesadüfî 

olarak seçilmiş ise tesadüfî etkiler, daha spesifik bir veri seti söz konusu ise sabit etkiler modeli 

kullanmak daha yerinde olmaktadır (Tatoğlu, 2013:79). Elde edilen F testi sonucu ve 

örneklemin BIST 100’de faaliyet gösteren işletmelerden oluşması ve veri setinin spesifik bir veri 

seti olması nedeni ile modelin sabit etkiler tahmincisi kullanılarak tahmin edilmesinin daha 

yerinde olduğunu söylemek mümkündür. 

Sabit etkiler tahmincisi kullanılarak tahmin edilen modelin etkin ve tutarlı sonuçlar 

verebilmesi için tahmin edilen modelde otokorelasyon ve değişen varyans problemlerinin 

olmaması gerekmektedir.  Sabit etkiler tahmincisi ile tahmin edilen modelde değişen varyans 

Değiştirilmiş Wald testi ile sınanabilirken, otokorelasyon probleminin varlığı ise Durbin Watson 

testi ve Baltagi-Wu LBI testi ile ile sınanabilmektedir (Tatoğlu, 2013:208). Testlere ilişkin 

sonuçlar Tablo 4.19’da gösterilmektedir. 

 

 

 



Aslı Yıkılmaz Erkol, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

152 

Tablo 4.19. Model SY –FED’e İlişkin Değişen Varyans ve Otokorelasyon Testleri 

Testler Hipotez Test Değeri 

Baltagi-Wu LBI Ho: p=0 1,796 

Değiştirilmiş Bhargava Durbin-Watson Ho: p=0 1,449 

Değiştirilmiş Wald Testi Ho : σ2
i = σ2 

chi2 (37)  =  34.695,46 
Prob>chi2 =  0,000 

 

Literatürde kritik değerler verilmemesine rağmen Baltagi-Wu LBI ve Durbin-Watson 

istatistik değeri 2’den küçükse otokorelasyonun önemli olduğu yorumu yapılabilmektedir 

(Tatoğlu, 2013:214). Değiştirilmiş Bhargava Durbin-Watson değeri 1,44; Baltagi Wu LBI test 

değeri ise 1,796’dır. Durbin Watson değeri ve Baltagi Wu LBI test değerleri modelde hata 

terimleri arasında otokorelasyon probleminin olduğunu göstermektedir. 

Sabit etkiler modelinde değişen varyansı test etmek için kullanılan Değiştirilmiş Wald 

testi sonuçlarına göre ise tüm yatay kesit birimlerine ait hata terimleri sabit varyansa sahiptir 

boş hipotezi red edilmekte ve modelde değişen varyans sorunu olduğu anlaşılmaktadır. 

Tahmin edilen model panel veri analizinin temel varsayımlarını sağlamadığı takdirde 

varyansların ve standart hataların, t ve F istatistikleri. R2 ve güven aralıklarının geçerliliği 

etkilenmektedir. Bu nedenle otokorelasyon ve/veya değişen varyans sorunlarının bulunduğu 

modellerde bazı ağırlıklandırma işlemleri gerçekleştirilmeli ya da uygun tahmin yöntemi 

kullanılmalıdır (Tatoğlu, 2013:241). Modelde otokorelasyon ve değişen varyans problemi 

problemi White’ın yatay kesit kovaryans katsayısı yöntemi ve yatay kesit ağırlıklı GLS 

(Generalized Least Squares) yöntem ile giderilmeye çalışılmıştır. Modeldeki otokorelasyon 

sorunu ise White’ın yatay kesit kovaryans katsayısı yöntemi (White’s cross section coefficient 

covariance method) ile standart hataların düzeltilmesi yoluyla giderilmeye çalışılmıştır. Bu 

yöntem ile her bir yatay kesitteki farklı hata varyanslarının olduğu kadar aynı zamanda yatay 

kesitler arası korelasyon sorununa da bir çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak, aynı 

boyuttaki değişken varyanslılığa izin vermek açısından yatay kesit ağırlıklı Genelleşirilmiş En 

Küçük Kareler (Generalized Least Squares-GLS) yöntemi de eşanlı olarak kullanılmıştır 

(Korkmaz vd.. 2010:102). Panel EGLS yöntemi kullanılarak tahmin edilen model SY-FED’e ilişkin 

analiz sonuçları Tablo 4.20’de gösterilmektedir. 
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Tablo 4.20. Model SY – FED’e İlişkin Panel EGLS Sonuçları 

Değişkenler Korelasyon 
Katsayısı 

Dirençli 
Standart 
Hatalar 

T 
İstatistiği 

P >|t| 

c -0,290 0,117 -2,475 0,013 
roa -0,021 0,006 -3,419 0,000*** 
lnvar  0,019 0,005  3,743 0,000*** 
fed -0,073 0,041 -1,793 0,074* 
endborc  0,044 0,027  1,579 0,115 
tobQ -0,000 0,000 -1,033 0,302 

 F-İstatistiği: 34,47 
Prob(F-İstatistiği): 0,000 
R- Kare: 0,829 

fed: Finansal esneklik değerini, roa: Aktif kârlılık oranını, lnvar: Toplam 
varlıkların doğal logaritmasını, endborc: Endüstri borç oranını, tobQ: Tobin Q 
oranını ifade etmektedir. ***%1, **%5, * %10 anlamlılık düzeyini ifade 
etmektedir. 
 
 

Tablo 4.20’den elde edilen analiz sonuçları incelendiğinde, model bir bütün olarak 

anlamlı olup (F istatistiği<0,01) model de yer alan bağımsız değişkenlerin borç oranında 

meydana gelen değişimleri açıklama gücü yaklaşık % 83 (R-kare)’tür.   

Analiz sonuçları incelendiğinde, finansal esneklik değeri ile borç oranı arasında negatif 

ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Finansal esneklik değerinde bir birimlik artış borç 

oranını 0,07 birim azaltmaktadır. Elde edilen bu sonuç, model SY-FED kapsamında kurulan H1 

hipotezini “Finansal esneklik değeri yüksek olan işletmelerin borçlanma oranı düşüktür” 

hipotezini desteklemektedir. Model kapsamında analizlere dâhil edilen diğer kontrol 

değişkenlerinden, borç oranı ile aktif kârlılığı (roa) arasında negatif bir ilişki tespit edilirken, 

işletme büyüklüğü (lnvar) ile borç oranı (tb) arasında ise pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. Kârlılık oranında bir birim artış borç oranını 0,021 birim azaltırken, büyüklük 

değişkeninden meydana gelen bir birim artış borç oranını 0,019 birim arttırmaktadır. Endüstri 

borç oranı (endborc) ve TobinQ (tobQ) oranı ile borç oranı arasında ise anlamlı bir ilişkiye 

rastlanmamıştır. SY-FED modeline ilişkin regresyon denklemi Eşitlik 4.12’deki gibidir. 

 

b(i.t)  = -0,290 – 0,739 fed (i,t) – 0,021 roa (i,t) + 0,019 lnvar (i,t) (4.12) 
 

Model SY-FED’den elde edilen korelasyon katsayılarına göre finansal esneklik değeri  

(korelasyon katsayısı: - 0,07) borç oranını etkileyen en önemli değişken olarak tespit edilmiştir. 
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4.7.2.2. Model KP-FED ait Bulgular 

 

Çalışmada finansal esneklik değeri ve kâr payı dağıtım kararları arasındaki ilişki Model 

KP-FED ile incelenmiştir. Modelde yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler Tablo 4.21’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.21. Model KP-FED’e İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Ortalama Medyan Maksimum Minimum 
Standart 
Sapma 

Gözlem 
Sayısı 

d 0,335 0,213 1,006  0,000 0,369 370 
fed 0,005 0,004 0,133 -0,232 0,035 370 
roa 0,039 0,068 0,507 -5,596 0,333 370 
lnvar 21,18 21,37 24,587  17,10 1,605 370 
aktv 0,040 0,013 1,206  0,000 0,091 370 
ötv 0,342 0,342 0,927 -13,06 0,825 370 
tntv 0,139 0,103 0,540  0,005 0,119 370 

d: Kâr Payı dağıtım oranını, fed: Finansal esneklik değerini, roa: Aktif kârlılık oranını, lnvar: Toplam 
varlıkların doğal logaritmasını, tntv: Toplam nakit varlık oranını, ötv: Öz sermaye oranını, aktv: 

Alıkonulan kârlar oranını ifade etmektedir. Not: Alıkonulan kârların hesaplanmasında geçmiş yıl kâr 
zararları hesabı kullanılmıştır. Geçmiş yıl K/Z bir önceki yıla göre artan işletmelerin alıkonulan kârları 
o yılki artış kadar olduğu varsayılmaktadır. 

 

İşletmelerin ortalama kâr payı dağıtım oranı 0,335, ortalama aktif kârlılık oranı 0,039’ 

dur. İşletmeler yaklaşık % 4 aktif kârlılığına sahipken elde ettikleri karın ortalama % 335’ini 

dağıtmaktadır. Örneklem kapsamındaki işletmeler kârlarının ortalama % 4’ünü ise 

alıkoymaktadır.  Toplam nakit varlık oranı ortalama % 13,9 iken öz sermaye oranı ise ortalama 

% 34,2’dir. Örneklem kapsamındaki işletmelerin toplam pasiflerinin üçte biri öz sermayeden 

oluşmaktadır. Değişkenler standart sapma açısından değerlendirildiğinde ortalamadan en çok 

sapan değişkenler toplam varlık büyüklüğü ve öz sermaye oranıdır. 

Tablo 4.22 bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon matrisini göstermektedir. 

Korelasyon matrisinde bağımsız değişkenlerin korelasyon katsayılarının 0,75’in altında olduğu 

görülmektedir.  Dolayısı ile bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı sorununa 

neden olabilecek korelasyon ilişkisinin olmadığı söylenebilmektedir. 

 

Tablo 4.22. Model KP-FED Bağımsız Değişkenlere İlişkin Spearman Korelasyon Matrisi 

Değişkenler aktv ötv fed lnvar roa tntv 

aktv 1,000      
ötv 0,225 1,000     
fed -0,060 -0,252 1,000    

lnvar 0,065 0,008 -0,343 1,000   
roa 0,174 0,296 -0,061 0,074 1,000  
tntv 0,122 0,150 -0,063 0,088 0,138 1,000 
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Model KP-FED panel regresyon yönetimi ile tahmininden önce serilerin birim kök içerip 

içermediği LLC ve PP-Fisher birim kök testleri ile incelenmiştir. Birim kök testlerine ilişki 

sonuçlar Tablo 4.23’te gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.23. Model KP-FED ilişkin Birim Kök Testleri 

Değişkenler 
PP-Fisher LLC 

Sabitli Sabitli/ Trendli Sabitli Sabitli/ Trendli 

d  171,681*** 234,202*** -9,642*** -11,147*** 
roa  193,568*** 226,865*** -9,774***  12,720*** 
fed  169,201*** 168,460*** -10,890*** -9,186*** 

lnvar  134,750*** 131,298***  5,418*** -1,350* 
tntv -131,849*** 113,677*** -4,702*** -7,774*** 
ötv  81,4379 106,794*** -3,561*** -10,202*** 

aktv  284,996 271,410*** -9.055***  10,409*** 
d: Kâr Payı dağıtım oranını, fed: Finansal esneklik değerini, roa: Aktif kârlılık oranını, lnvar: 
Toplam varlıkların doğal logaritmasını, tntv: Toplam nakit varlık oranını, ötv: Öz sermaye 

oranını, aktv: Alıkonulan kârlar oranını ifade etmektedir. ***%1, **%5,* %10 anlamlılık 
düzeyini ifade etmektedir. 

 

Ötv ve atv değişkenleri sabitli modelde anlamlı değildir. Ancak her iki değişken 

sabitli/trendli modelde (her iki değişken için sabit ve trend anlamlı olduğundan) durağandır. 

Serilerin tümünün sabitli/trendli modelde birim kök içermediği tespit edildikten sonra modelde 

birim etkilerin varlığı sınanmıştır. Modelin havuzlanmış en küçük kareler yöntemi ile tahmin 

edilip edilemeyeceği F testi ve Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı testi (LM) ile araştırılmıştır. F 

testi veBreusch-Pagan Lagrange Çarpanı testi (LM)sonuçları Tablo 4.24’te gösterilmektedir.  

 

Tablo 4.24. Model KP-FED Birim ve Zaman Etkiler Test Sonuçları 

Test Hipotez Test değeri 

F testi Ho: µ1= µ2=… µn-1= 0 
F istatistiği= 4,490 
Prob >chi2= 0,000 

Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı testi (LM) Ho: Var (u)= 0 
chi2(1) =  98,54 
Prob > chi2 = 0,000 

 

F testi sonuçlarına göre, birim etkilerin varlığına ilişkin p değeri 0,05’in altındadır. F 

testi sonuçlarına göre birim etkilerin sıfıra eşit olduğu Ho hipotezi reddedilmekte ve dolayısı ile 

birim etkilerin var olduğu ve modelin havuzlanmış en küçük kareler yöntemi ile tahmin 

edilmeye uygun olmadığı anlaşılmaktadır. LM test istatistiği ve olasılık değeri ki kare istatistik 

tablosu ile karşılaştırıldığında birim etkilerin varyansının sıfıra eşit olduğu Ho hipotezi 

reddedilmektedir. Model havuzlanmış en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmeye uygun 

olmadığı görülmektedir. F testi sonuçlarına göre modelin sabit etkiler tahmincisi ile tahmin 

edilmeye uygun olduğu görülmektedir. 
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Sabit etkiler ile tahmin edilen modelde değişen varyans ve otokorelasyon probleminin 

var olup olmadığı Baltagi-Wu LBI. Değiştirilmiş Bhargava Durbin-Watson ve Değiştirilmil Wald 

Testi ile incelenmiştir. Testlere ilişkin sonuçlar Tablo 4.25’te gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.25. Model KP-FED Değişen Varyans ve Otokorelasyon Testleri 

Testler Hipotez Test Değeri 
Baltagi-Wu LBI Ho: p=0 1,674 
Değiştirilmiş Bhargava Durbin-Watson Ho: p=0 1,448 

Değiştirilmiş Wald Testi Ho: σ2
i = σ2 

chi2 (37)  =  26.633,16 
Prob>chi2 =  0,000 

 

Baltagi-Wu LBI ve Değiştirilmiş Bhargava Durbin Watson test istatistik değerleri 2’nin 

altındadır. Modelde otokorelasyon sorunu olduğu gözlemlenmektedir. Sabit etkiler tahmincisi 

ile tahmin edilen modelde değişen varyansın sınaması için kullanılan DeğiştirilmişWald testi 

sonuçlarına göre ise tüm yatay kesit birimlerine ait hata terimleri sabit varyansa sahiptir boş 

hipotezi reddedilmektedir. Tablo 25’den anlaşıldığı gibi sabit etkiler modeli ile tahmin edilen 

model KP-FED’de otokorelasyon ve değişen varyans sorunu bulunmaktadır. Otokorelasyon ve 

değişen varyans sorunun var olduğu tespit edilen model dirençli standart hatalar üreten panel 

EGSL yöntemi ile analiz edilmiştir. Analize ilişkin sonuçlar Tablo 4.26’da gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.26.  Model KP-FED Panel EGLS Sonuçları 

Değişkenler Korelasyon 
Katsayısı 

Dirençli  
Standart 
Hatalar 

T istatistiği P >|t| 

C -0,114 0,175 -0,648  0,517 
fed -1,332 0,225 -5,913 0,000*** 
lnvar  0,019 0,008 2,205  0,028** 
roa -0,201 0,033 -5,968 0,000*** 
tntv  0,230 0,119 1,933  0,054* 
ötv  0,086 0,013  6,133 0,000*** 
aktv -0,006 0,140 -0,040  0,967 

 F-İstatistiği: 18,677 
Prob(F-İstatistiği):  0,000 
R- Kare:  0,705 

fed: Finansal esneklik değerini, roa: Aktif kârlılık oranını, lnvar: Toplam 
varlıkların doğal logaritmasını, tntv: Toplam nakit varlık oranını, ötv: Öz sermaye 

oranını, aktv: Alıkonulan kârlar oranını ifade etmektedir. *** % 1, ** % 5, *  % 10 
anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

 

Tablo 4.26 incelendiğinde, model bir bütün olarak anlamlı (Prob>F) olup model de yer 

alan bağımsız değişkenlerin kâr payı dağıtım oranında meydana gelen değişimleri açıklama 

gücü ise yaklaşık  % 70’dir.  

Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında korelasyon katsayıları 

incelendiğinde finansal esneklik değeri (fed) ile kâr payı dağıtım oranı (d) arasında negatif ve 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Finansal esneklik değerinde meydana gelen bir birim artış kâr 
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payı dağıtım oranını 1,323 birim azaltmaktadır. Ulaşılan bu sonuç “finansal esneklik değeri 

yüksek olan işletmelerin kâr payı dağıtma eğilimi düşüktür”  şeklinde kurulan hipotez 3’ü 

destekler niteliktir. 

Kontrol değişkenlerinden aktif kârlılık oranı (roa) ile kâr payı dağıtım oranı arasında 

negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Aktif kârlılık oranında bir birim artış kâr payı 

dağıtım oranını 0,20 birim azaltmaktadır. Büyüklük (lnvar) değişkeni ve nakit varlıkların 

toplam varlıklar içindeki payı (tntv) ile kâr payı dağıtım oranı arasında ise pozitif ve anlamlı bir 

ilişki tespit edilmiştir. Toplam varlık büyüklüğünde meydana gelen bir birim artış kâr payı 

dağıtım oranda 0,019 birim artışa neden olurken, nakit varlık oranında bir birim artış, kâr payı 

dağıtım oranında 0,23 birim artış yaratmaktadır.  Özsermaye oranı (ötv) ile kâr payı dağıtım 

oranı (d) arasında pozitif ve anlamlı ilişiye rastlanmıştır. Özsermaye oranında bir birim artış kâr 

payı dağıtım oranında 0,086 birim artışa neden olmaktadır. Alıkonulan kârlar (aktv) ile kâr payı 

dağıtım oranı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Model KP-FED’e ilişkin regresyon 

denklemi Eşitlik 4.13’teki gibidir. 

 

d(i,t) = -1,332 fed(i,t) – 0,201 roa(i,t) + 0,019 lnvar(i,t) + 0,086 ötv(i,t) + 0,230 tntv(i,t) (4.13) 

  

Model KP-FED’den elde edilen analiz sonuçlarına göre finansal esneklik değeri 

(korelasyon katsayısı: -1,33) modele dahil edilen değişkenler arasında kâr payı dağıtım oranını 

etkileyen en önemli değişken olarak tespit edilmiştir. 

 

4.7.2.3. Model NP-FED’e ait Bulgular 

 

Çalışmada finansal esneklik değeri ve nakit varlık düzeyi arasındaki ilişki Model NP-FED 

ile incelenmiştir. Modelde yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler Tablo 4.27’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.27. Model NP-FED İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Ortalama Medyan Maksimum Minimum 
Standart 
Sapma 

Gözlem 
Sayısı 

nvd 0,007 0,009 0,407 -2,997 0,188 370 
fed 0,005 0,004 0,133 -0,232 0,035 370 
lnvar 21,181 21,377 24,587  17,109 1,605 370 
roa 0,039 0,068 0,507 -5,596 0,333 370 
tb 0,392 0,390 1,000  0,009 0,217 370 
endfon 0,288 0,284 0,721  0,019 0,201 370 
sh 0,093 0,054 2,075  0,000 0,158 370 
nvd: Nakit varlık oranında değişimi, fed: Finansal esneklik değerini, roa: Aktif kârlılığını, lnvar: Toplam 
varlıkların doğal logaritmasını, endfon: Endüstri fon akımını, tb: toplam borç oranını, sh: sermaye 
harcamaları oranını ifade etmektedir. 
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Örneklem kapsamındaki işletmelerin nakit varlık düzeyinde değişim oranı ortalama 

0,007’dir. Aktif kârlılık oranı ortalama 0,039, toplam varlık büyüklükleri ortalama 21,18’dir.  

İşletmelerin toplam borç oranı 0,392 iken, endüstri fon oranı ortalama 0,288, sermaye 

harcamaları oranı ise 0,093’dür. Cari yıldaki toplam varlıkların ne kadarının nakit varlık 

düzeyindeki değişimden oluştuğunu gösteren oran yaklaşık 0,007’dir. Toplam varlıkların 

ortalama % 0,7’si nakit varlık değişimden oluşmaktadır. Örneklem kapsamındaki işletmelerin 

aktif kârlıklarının çok yüksek olmadığı, duran varlıklara yapılan yatırımların aktif varlıkların 

yaklaşık % 10’unu oluşturduğu görülmektedir. Değişkenler standart sapma açısından 

değerlendirildiğinde önemli bir değişkenlik gözlemlenmemektedir. 

Model NP-FED’de yer alan bağımsız değişkenlere ilişkin korelasyon matrisi Tablo 

4.28’de yer almaktadır. Modelde bağımsız değişkenlerin korelasyon katsayılarının 0,75’in 

altında olduğu ve bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı sorununa yol 

açabilecek korelasyon ilişkisinin bulunmadığı gözlemlenmektedir. 

 

Tablo 4.28. Model NP-FED Bağımsız Değişkenlere İlişkin Spearman Korelasyon Matrisi 

Değişkenler fed lnvar roa sh tb endfon 

       fed 1,000      
Lnvar -0,343 1,000     
Roa -0,071  0,081 1,000    
Sh -0,140 -0,104 -0,144 1,000   
tb  0,081  0,323 -0,384  0,045 1,000  
endfon  0,022  0,130  0,021 -0,094 0,321 1,000 

 

Regresyon yönteminin anlamlı sonuçlar verebilmesi ve sahte ilişkilere neden olmaması 

için analizi gerçekleştirilecek serilerin durağan olması gerekmektedir. Serilerin birim kök içerip 

içermediği LLC ve PP-Fisher birim kök testleri ile incelenmiştir. Tablo 4.29 birim kök testlerine 

ilişkin sonuçları göstermektedir. 

 

Tablo 4.29. Model NP-FED ilişkin Birim Kök Testleri 

Değişkenler 
                   LLC                PP-Fisher 
Sabitli Sabitli/ Trendli Sabitli Sabitli/ Trendli 

nvd -9,527*** -16,464*** 272,652*** 264,253*** 
Fed -10,899*** -9,1860*** 169,201*** 168,460*** 
Lnvar   5,418*** -1,350* 134,750*** 131,298*** 
Roa -9,774***   12,720*** 193,568*** 226,865*** 
Sh -6,662*** -3,9700*** 128,328*** 132,417*** 
Tb -4,093*** -9,697*** 89,681* 94,489** 
Endfon -5,170*** -3,1915*** 105,639*** 72,988 
nvd: Nakit varlık oranını, fed: Finansal esneklik değerini, roa: Aktif kârlılık oranını, lnvar: Toplam 
varlıkların doğal logaritmasını, endborc: Endüstri borç oranını, tb: Toplam borç oranını, sh: sermaye 
harcamaları oranını ifade etmektedir. *** % 1, ** % 5, *  % 10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 
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Tablo 4.29 incelendiğinde endfon değişkeni, PP Fisher birim kök testine göre 

sabitli/trendli modelde (sabit ve trend anlamlı) durağan olmadığı, birinci farkta hem sabitli hem 

de sabitli/trendli modelde durağan olduğu gözlemlendiğinden birinci farkı alınarak analize 

dâhil edilmiştir. Diğer tüm serilerin ise sabitli ve/veya sabitli/trendli modelde birim kök 

içermediği ve durağan olduğu gözlemlenmektedir. 

F testi ve Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı testi (LM) ile araştırılmıştır. F testi ve 

Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı testi (LM) sonuçları Tablo 4.30’da gösterilmektedir.  

 

Tablo 4.30. Model NP-FED Birim ve Zaman Etkiler Test Sonuçları 

Test Hipotez F değeri 

F testi 
 
Ho: µ1= µ2=… µn-1= 0 

F istatistiği= 2,025 
Prob > chi2= 0,000 

Breusch-Pagan Lagrange 
Çarpanı testi (LM) 

 
Ho: Var (u)= 0 

chi2(1) =  5,210 
Prob > chi2 = 0,022 

 

Havuzlanmış en küçük kareler yöntemine karşın rassal etkiler modelinin uygun olup 

olmadığının araştırıldığı Breusch ve Pagan Lagrangian LM testi sonuçlarına göre modelin rassal 

etkiler tahmincisi ile tahmin edilmeye uygun değildir. Rassal etkiler tahmincisi kullanılarak 

tahmin edilemeyeceği anlaşılan modelin sabit etkiler modeli veya havuzlanmış en küçük kareler 

yönteminden hangisi ile tahmin edilmeye uygun olduğu F testi ile sınanmıştır. Elde edilen F testi 

sonuçlarına göre, birim etkilerin sıfıra eşit olduğu Ho hipotezi reddedilmektedir. Modelde birim 

etkilerin var olduğu ve modelin sabit etkiler yöntemi ile tahmin edilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. Sabit etkiler tahmincisi kullanılarak tahmin edilen modelde değişen varyans ve 

otokorelasyon problemine ilişkin test sonuçları Tablo 4.31’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.31. Model NP-FED Değişen Varyans ve Otokorelasyon Testleri 

Testler Hipotez Test Değeri 

Baltagi-Wu LBI Ho: p=0 2,215 

Değiştirilmiş Bhargava Durbin-Watson Ho: p=0 1,594 

Değiştirilmil Wald Testi Ho : σ2
i = σ2 

chi2 (37)  =  15.594,95 
Prob>chi2 =  0,000 

 

Baltagi-Wu LBI testi ve Değiştirilmiş Bhargava Durbin-Watson testi istatistikleri 

modelde otokorelasyon sorunu olduğunu göstermektedir. Sabit etkiler modelinde değişen 

varyansı test etmek için kullanılan Wald Test istatistiğine ilişkin p değeri 0,05’in altında 

olduğundan yatay kesit birimlerine ait hata terimleri sabit varyansa sahiptir boş hipotezi red 

edilmektedir. Bu durumda hata terimlerinin değişen varyans sorunu içerdiği 

gözlemlenmektedir.  
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Otokorelasyon ve değişen varyans sorunun var olduğu tespit edilen model dirençli 

standart hatalar üreten panel EGSL yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 4.32’de 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.32. Model NP-FED Panel EGLS Sonuçları 

Değişkenler Korelasyon 
Katsayısı 

Dirençli 
Standart 
Hatalar 

T 
İstatistiği 

 
P >|t| 

c -0,108 0,068 -1,577  0,115 
fed 0,305 0,117 2,605 0,009*** 
roa 0,006 0,008 0,727 0,467 
lnvar 0,006 0,003 2,036 0,042** 
endfon -0,138 0,040 -3,424 0,000*** 
sh -0,064 0,030 -2,131 0,033** 
tb 0,027 0,023 1,137 0,256 

 F-İstatistiği: 1,397 
Prob(F-İstatistiği): 0,006 
R- Kare: 0,168 

nvd: Nakit varlık oranını, fed: Finansal esneklik değerini, roa: Aktif 
kârlılık oranını, lnvar: Toplam varlıkların doğal logaritmasını, 
endborc: Endüstri borç oranını, tb: Toplam borç oranını, sh: 
sermaye harcamaları oranını ifade etmektedir. 
*** % 1, ** % 5, *  % 10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

 

Tablo 4.32’de yer alan analiz sonuçları incelendiğinde, model bir bütün olarak anlamlı 

(Prob> F) olup modelde yer alan bağımsız değişkenlerin kâr payı dağıtım oranında meydana 

gelen değişimleri açıklama gücü ise yaklaşık % 16,8’dir.  

Panel regresyon analizikorelasyon katsayıları incelendiğinde, finansal esneklik değeri ile 

nakit varlık düzeyinde değişim oranı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu 

gözlemlenmektedir. Elde edilen bu sonuç, Model NP-FED kapsamında kurulan “finansal esneklik 

değeri yüksek olan işletmelerin nakit varlık oranı yüksektir” hipotezini desteklemektedir. 

Kontrol değişkenlerinden büyüklük değişkeni ile nakit varlık düzeyinde değişim oranı arasında 

pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Büyüklük değişkeninde bir birim artış nakit varlık 

düzeyinde 0.006 birim artışa neden olmaktadır. Sermaye harcamaları oranı ve endüstri fon 

oranı ile nakit varlık oranı arasında ise negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Endüstri fon 

oranında bir birim artış nakit varlık oranını 0,138 birim azalmasına neden olurken, sermaye 

harcamalarında bir birim artış ise nakit varlık oranında 0,064 birim azalmaya neden olmaktadır.  

Model NP-FED’e ilişkin genel regresyon denklemi Eşitlik 4.14’teki gibidir. 

 

Nvd (i,t) = 0,305 fed(i,t) + 0,006 lnvar(i,t) – 0,064 sh(i,t) – 0,138 endfon(i,t) (4.14) 

 

Model NP-FED’te yer alan değişkenler arasında nakit varlık düzeyini etkileyen en önemli 

değişken finansal esneklik değeri (korelasyon katsayısı: 0,305) olarak tespit edilmiştir. 
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4.8. Elde Edilen Sonuçların Genel Değerlendirilmesi 

 

Analizler sonucunda örneklem kapsamındaki işletmelerin borçlanma kararları, kâr payı 

dağıtım kararları ve nakit politikaları ile finansal esneklik değerleri arasında beklenen ve tespit 

edilen ilişkiler Tablo 4.33’te özetlenmektedir. 

 

Tablo 4.33. Finansal Kararlar ile Finansal Esneklik Değeri Arasındaki İlişki 

İlişki/Finansal Karar 
Sermaye Yapısı 

Kararları 
(Model SY-FED) 

Kâr Payı Dağıtım 
Kararları 

(Model KP-FED) 

Nakit 
Politikaları 

(Model NP-FED) 
Beklenen İlişki Negatif Negatif Pozitif 
Tespit Edilen İlişki Negatif Negatif Pozitif 

 

Tablo 4.34’ten anlaşıldığı gibi analizler sonucunda işletmelerin borç oranı ile finansal 

esneklik değeri ve kâr payı dağıtım oranı ile finansal esneklik değeri arasında negatif ilişki, nakit 

varlık düzeyi ile finansal esneklik değeri arasında ise pozitif ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar; borçlanma kararları ile finansal esneklik değeri, kâr payı dağıtım kararları ile finansal 

esneklik değeri ve nakit varlıklar düzeyi ile finansal esneklik değeri arasında beklenen ilişkiyi 

desteklemektedir. Bu doğrultuda çalışma kapsamında kurulan aşağıdaki üç hipotez kabul 

edilmektedir.  

Hipotez 1: Yüksek finansal esneklik değerine sahip işletmelerin borçlanma oranı 

düşüktür. 

Hipotez 2: Yüksek finansal esneklik değerine sahip işletmelerin kâr payı ödeme eğilimi 

düşüktür. 

Hipotez 3: Yüksek finansal esneklik değerine sahip işletmelerin nakit varlık düzeyi 

yüksektir. 

 

4.8.1. Model SY-FED Genel Değerlendirilmesi 

 

Finansal esnekliğin ilk akla gelen kaynağı nakit varlıklardır. Ancak nakdin sağladığı 

likiditenin kısa vadeli olması, yarattığı temsil maliyetleri ve yatırım fırsatlarının 

değerlendirilmesinde yetersiz kalabilmesi gibi nedenler finansal esnekliğin elde edilmesinde 

sermaye yapısı kararlarını önemli hale getirmiştir.  

Sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörler; işletmeye özgü faktörler, makro 

ekonomik faktörler ve finansal piyasalara ilişkin faktörler olmak üzere üç ana başlıkta 

incelenebilmektedir. İşletmeye özgü faktörler arasında yer alan finansal esneklik ise sermaye 

yapısı kararlarını etkileyen faktörlerin araştırıldığı çalışmaların birçoğunda borçlanma kararını 

etkileyen faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Çalışmada Model SY-FED, BIST 100’e kote olan işletmelerin finansal esnekliklerinin 

sermaye yapısı kararlarını hangi yönde ve ne derecede etkilediğini tespit etmek için 

kurulmuştur. Modelde uzun vadeli borç oranı sermaye yapısı kararlarını temsil eden değişken 

olarak analizlerde yer almıştır. Panel regresyon yöntemi kullanılarak yapılan analizler 

sonucunda finansal esneklik değeri ile borç oranı arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. Borç 

oranı ile finansal esneklik değeri arasında tespit edilen negatif ve anlamlı ilişki literatürde 

yapılan çalışmalarn sonuçlarını destekler niteliktedir (Billet ve Garfinkel, 2004; DeAngelo ve 

DeAngelo, 2007; Byoun, 2007; Clark, 2010; Lee, 2011; De Jong vd.. 2012; Rapp vd., 2012; Killi 

vd., 2013; Rapp vd., 2014; King’wara, 2015; Byoun, 2016; Rahimi ve Mosavi, 2016;). 

Kullanılmayan borç kapasitesi düşük (borç oranı yüksek) işletmelerde birim nakte atfedilen 

değer yüksektir. Bu nedenle finansal esnekliği değeri artan (birim nakte atfedilen değeri artan) 

işletmeler net bugünkü değeri yüksek yatırım fırsatlarından yararlanabilmek, beklenmeyen 

nakit akımı şokları karşısında daha hızlı hareket edebilmek ve fon kaynaklarına daha az 

maliyetli ve daha çabuk ulaşabilmek için borçlanma düzeyini azaltmaktadır. 

Finansal esneklik literatüründe gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki üst düzey 

yöneticiler ile yapılan anket çalışmalarında, finansal esneklik sermaye yapısı kararlarını 

etkileyen önemli faktörlerden biri olarak tespit edilmiştir (Pinegar ve Wilbricht, 1989; Graham 

ve Harvey, 2001; Bancel  ve Mitoo, 2004; İsa, 2006; Brounen vd., 2007; Lee vd., 2014; Chazi vd., 

2010). Borçlanma oranı ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişkinin incelendiği modele dâhil 

edilen tüm bağımsız değişkenler arasında finansal esneklik değeri borçlanma oranını etkileyen 

ve en büyük etkiye sahip değişken olarak tespit edilmiştir.  Tespit edilen bu ilişki de yapılan 

anket çalışmalarının sonuçlarını desteklemektedir. 

Literatürde sermaye yapısı kararlarını inceleyen birçok çalışmada, finansal esnekliğin 

borçlanma kararlarını etkileyen önemli faktörlerden biri olarak tespit edilmesi, sermaye yapısı 

teorilerinin açıklamada zorluk çektiği birçok ilişkinin açıklanmasına da önemli katkılar 

sağlamıştır (Minton ve Wruck, 2001; De Angelo ve De Angelo, 2007; Marchia ve Mura, 2009; 

Denis ve Mckenon, 2012; Clark, 2010; Daniel vd., 2010; Hes ve Immenkotter, 2012; Rapp vd., 

2012). Borçlanma kararları ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişkinin incelendiği modelde 

yer alan finansal oranlara ve finansal esneklik değerine ilişkin katsayılar birlikte 

değerlendirildiğinde sermaye yapısı teorilerinin bir kısmının desteklendiği, bir kısmının ise 

desteklenmediği görülmektedir. Elde edilen sonuçlar ve sermaye yapısı teorilerine ilişkin 

çıkarımlara aşağıda değinilmektedir. 

Optimum borç oranının borcun sağladığı vergi tasarrufu ve neden olduğu finansal sıkıntı 

ve iflas maliyetleri tarafından belirleneceği anlayışına dayanan denge teorisine (Kraus ve 

Litzenberger, 1973) göre kârlılık oranı yüksek olan başarılı işletmelerin finansal sıkıntı ve iflas 

maliyetleri daha düşüktür. Bu nedenle bu işletmeler için borçlanmanın vergi tasarrufu etkisi 
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daha önemli hale gelmektedir. Artan borç oranı işletmelerin vergi tasarrufu etkisinden daha 

fazla yararlanabilmesine imkân tanımaktadır ve kârlılık oranı yüksek işletmelerin daha fazla 

borçlanması beklenmektedir. Aktif kârlılık oranı ile borç oranı arasında tespit edilen negatif 

ilişki, statik denge teorisinin kârlılık oranı arttıkça borçlanma oranının artacağı görüşünü 

desteklememektedir.  

Kârlılık ile borç oranı arasında tespit edilen negatif ilişki dinamik denge teorisinin 

çıkarımları ile ilişkilendirilebilmektedir. Dinamik denge teorisine göre optimum borç/öz 

sermaye oranı; vergi tasarrufunun finansal sıkıntı ve iflas maliyetler ile sermaye yapısının 

yeniden düzenlenmesi sırasında ortaya çıkan maliyetler ile dengeleneceği esasına 

dayanmaktadır. Teoriye göre finansal esnekliğin kaybı ile ortaya çıkan fırsat maliyetleri 

optimum borç oranından sapmanın maliyeti iken optimum borç oranın altında borç oranı ile 

faaliyetlerin sürdürülmesi ile sağlanan esneklik ise optimum borç oranından sapmanın 

işletmeye sağladığı faydalardan biridir. Kârlılık ile borç oranı arasında tespit edilen negatif ilişki, 

bu kapsamda değerlendirildiğinde; kârlılık oranı yüksek işletmeler, finansal esnekliğin kaybı ile 

ortaya çıkabilecek olası fırsat maliyetlerini minimize edebilmek için borç oranını azaltabilmekte 

ya da finansal esnekliğin işletmeye sağladığı faydalardan yararlanabilmek için düşük borç oranı 

ile faaliyetlerini sürdürebilmektedir. 

Kârlılık oranı ile borçlanma düzeyi arasında tespit edilen negatif ilişki finansal esneklik 

ile finansal hiyerarşi teorisinin kesişim noktası olan finansal boşluk ile de açıklanabilmektedir. 

Finansal hiyerarşi teorisine göre, işletmeler finansman kararlarında bir hiyerarşiyi takip 

etmelidir. Bu hiyerarşi ise asimetrik bilgiden en az etkilenen içsel kaynaklardan başlayarak en 

fazla etkilenen yeni pay senedi ihracı ile son bulmalıdır. Teoriye göre işletmeler gelecekte 

oluşacak dış finansman maliyetleri ve yeni menkul kıymetin düşük fiyatlanması gibi 

maliyetlerden korunabilmek için alıkonulan kârlar ile kullanılmamış borç kapasitesinin 

toplamından oluşan finansal boşluğa sahip olmalıdır. Finansal boşluğa sahip olma işletmelerin 

dışsal kaynaklara (riskli borçlanma aracı ve yeni pay senedi ihracı) olan ihtiyacını azaltmaktadır 

(Myers, 1984:589). Alıkonulan kârları ve borçlanma kapasitesini (finansal boşluğu) arttırmak 

isteyen işletmelerin kârlılık düzeyi arttıkça kârlarını alıkoyması ve düşük borç oranı ile 

faaliyetlerini sürdürmeleri beklenmektedir. Finansal hiyerarşi teorisine göre, işletmelerin 

finansal boşluk oluşturma nedeni asimetrik bilgi problemi olsa da finansal boşluk aynı zamanda 

olası şoklar ve fırsatlar karşısında işletmelerin finansal esnekliklerini arttırarak dış çevrede 

meydana gelen belirsizlikler ile baş edebilmeyi de sağlamaktadır.  

Büyüklük değişkeni ile borç oranı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

İşletmelerin toplam varlık büyüklüklerinde artış daha fazla borçlanmalarına olanak 

tanımaktadır. Büyüklük değişkeni ile borç oranı arasında tespit edilen bu pozitif ilişki temsil 

teorisini (Jensen ve Meckling, 1979) ve serbest nakit akımları hipotezini (Jensen, 1986) 
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desteklemektedir. Borçlanma,  yöneticilerin nakit akımlarını kendi insiyatifleri doğrultusunda 

kullanmalarını, net bugünkü değeri negatif yatırımlar yapmalarını (overinvestment) engelleyen 

bir kontrol mekanizması olarak kullanılabilmekte ve temsil maliyetleri minimize 

edilebilmektedir. Borçlanmanın temsil maliyetlerini azaltıcı etkisi büyük ölçekli işletmelerin 

yüksek borç oranı ile faaliyetlerini devam ettirmelerine neden olmaktadır.  

Yatırım fırsatlarının bir göstergesi olan Tobin Q oranı ile borçlanma oranı arasında 

istatistikî olarak anlamlı bir ilişki tespit edilemese de ilişkinin yönü negatiftir ve negatif ilişki 

yatırım fırsatları arttıkça borçlanma oranının azaldığını göstermektedir. Yatırım fırsatları ile 

borçlanma oranı ve finansal esneklik ile borçlanma oranı arasında tespit edilen ters yönlü ilişki 

birlikte değerlendirildiğinde, finansal esnekliği arttırmak ve böylelikle yatırım fırsatlarını 

değerlendirmek isteyen yatırım fırsatları yüksek işletmelerin borçlanma oranlarını azalttıkları 

görülmektir.  

 Analizlere dâhil edilen finansal esneklik değeri ile borç oranı, kontrol değişkenleri ile 

borç oranı arasında tespit edilen ilişkiler ve bu ilişkilerin finans teorilerindeki yeri Tablo 4.34’te 

özetlenmektedir. 

 
Tablo 4.34. Model SY-FED Bulgularının Finans Teorisindeki Yeri 

Değişkenler Borç Oranı ile ilişki Teori 
Finansal Esneklik Değeri Negatif Finansal Hiyerarşi Teorisi (Myers, 1984) 

Dinamik Denge Teorisi (Fischer vd.,1989) 
Kârlılık Negatif Finansal Hiyerarşi Teorisi (Myers, 1984) 
Büyüklük Pozitif Temsil Teorisi (Jensen ve Meckling, 1979) 

Serbest Nakit Akımları Hipotezi (Jensen,1986) 
Tobin Q Negatif Finansal Hiyerarşi Teorisi (Myers, 1984) 

 

Büyüklük ile borç oranı arasında tespit edilen pozitif ilişki finansal esneklik 

kapsamında değerlendirildiğinde; işletmelerin ölçeklerinde meydana gelen artış borçlanabilme 

kabiliyetini arttırmaktadır. Ancak artan borçlanma düzeyi, kullanılmayan borç kapasitesini 

azaltarak finansal esnekliği ve fon kaynaklarına ulaşabilme kabiliyetini azaltmaktadır. Aynı 

zamanda borçlanma ile artan finansal risk nedeniyle birim nakde atfedilen değer (finansal 

esneklik değer) artmaktadır. Finansal esnekliğe atfedilen değeri artan (finansal esnekliğin 

azalması) işletmeler ise finansal esnekliği tekrar sağlamak adına borçlanma oranını 

azaltabilmektedir. 

Kârlılık ve borç oranı arasında tespit edilen negatif ilişki finansal esneklik 

kapsamında değerlendirildiğinde;  finansal esnekliğin, kârlılık ve borç oranı arasındaki ters 

yönlü ilişkinin nedenlerinden biri olduğu görülmektedir. İşletmelerin olası fırsat ve tehditler 

karşısında hazır olabilmek için finansal esnekliği koruma eğilimi, kârlı işletmelerin düşük 

borçlanma düzeyi ile faaliyetlerini sürdürmelerine neden olabilmektedir. Burada finansal 



Aslı Yıkılmaz Erkol, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

165 

esneklik, kârlılık ile borç oranı arasındaki ters yönlü ilişkinin nedenini açıklayan bir faktör 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kârlılığı düşük işletmelerin borçlanma seçeneğini kullanması halinde ya da kârlılık oranı 

yüksek işletmelerin borçlanma seçeneklerini beklenmeyen bir fırsatta kullanmaları halinde 

finansal esnekliklikleri azalmaktadır. Bu işletmeler finansal esneklikliği ya borçlanma oranını 

tekrar azaltarak, ya da finansal esnekliğin diğer kaynakları ile finansal esneklikliği sağlamak 

zorunda kalmaktadır. Burada işletmenin artan borç oranı nedeniyle finansal esneklik değerinin 

artması (finansal esnekliğinin azalması) borç oranından finansal esneklik değerine pozitif 

ilişkiyi, finansal esneklik değeri artan (finansal esnekliği azalan) işletmenin borç oranını 

azaltması ise finansal esneklik değerinden borçlanma oranına negatif ilişkiyi ifade etmektedir. 

Finansal esneklik, borçlanma oranını doğrudan etkileyen ve borçlanma oranından etkilenen bir 

faktör olduğu görülmektedir. Sonuç olarak bu döngüde finansal esneklik, hem kârlılık ile 

borçlanma oranı arasındaki ters yönlü ilişkinin nedenini açıklayan bir faktör, hem de 

borçlanmayı doğrudan etkileyen ve borçlanma kararından doğrudan etkilenen bir faktördür. 

Finansal esnekliğin sermaye yapısı kararları üzerindeki etkisi bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde, konunun karmaşık yapısının ortaya çıktığı görülmektedir. Elde edilen 

sonuçlar işletmelerin finansal esnekliği arttırmak/korumak için düşük oranda borçlanmayı 

tercih edebildiklerini göstermektedir. Aynı zamanda elde edilen sonuçlar kârlı işletmelerin 

neden düşük borç oranı ile faaliyetlerini devam ettirdiklerine de açıklık getirmektedir.  Sonuç 

olarak, işletmelerin gelecekte oluşabilecek muhtemel fırsatlar veya olası şoklar karşısında 

finansal esneklik taleplerindeki artış ve/veya koruma eğilimi finansal esneklik değerinin toplam 

borç oranını negatif yönde etkilemesine neden olmaktadır.  

 

4.8.2. Model KP-FED Sonuçlarının Genel Değerlendirilmesi 

 

Alıkonulan kârlar, içsel ve dışsal finansal esnekliğin önemli kaynakları arasında yer 

almaktadır. Alıkonulan kârlar, yarattığı nakit potansiyeli nedeni ile içsel finansal esnekliğe 

kaynaklık ederken, itibar arttırıcı etkisi ile de dışsal finansal esnekliğe yol açar. Elde edilen karın 

bir bölümünün ortaklara kâr payı olarak dağıtılmayarak alıkonulması içsel fon kaynaklarının 

önemli bir kısmını oluşturmakta ve içsel finansal esnekliği arttırmaktadır. Finansal esnekliği 

düşük, finansal esneklik talebi yüksek olan işletmeler alıkonulan kârların nakit yaratma 

potansiyeli nedeni ile düşük kâr payı ödeme eğiliminde olabilmektedir. Finansal esnekliği 

yüksek işletmeler ise alıkonulan kârlar nedeni ile oluşan nakit fazlasının yarattığı temsil ve 

fırsat maliyetini minimize edebilmek için yüksek kâr payı ödeme eğiliminde olabilmektedir. 

Tespit edilen negatif ilişki bu kapsamda değerlendirildiğinde, finansal esnekliği düşük 

işletmelerin finansal hiyerarşi teorisini (Myers, 1984), finansal esnekliği yüksek işletmelerin ise 
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temsil teorisini (Jensen ve Meckling, 1976) ve serbest nakit akımları hipotezini (Jensen, 1986) 

desteklediği görülmektedir. 

Kâr payı dağıtım kararları ile finansal esneklik arasındaki ilişkinin incelendiği modelden 

elde edilen sonuçlara göre, finansal esneklik değeri ile kâr payı dağıtım oranı arasında negatif 

ilişki tespit edilmiştir. Tespit edilen negatif ilişki finansal esneklik ve kâr payı dağıtım oranı 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sonuçlarını desteklemektedir (Wang ve  Zhang, 2011; 

Rapp vd., 2012. Rapp vd., 2014; King’wara, 2015; Rahimi ve Mosavi, 2016; Yung vd., 2015; Lie, 

2005). Finansal esneklik değeri arttıkça, finansal esneklik derecesi azaldıkça kâr payı dağıtım 

oranının azalmakta, finansal esneklik değeri azaldıkça, finansal esneklik derecesi arttıkça kâr 

payı dağıtım oranı artmaktadır.  

Kâr payı dağıtım oranı ile finansal esneklik değeri arasında tespit edilen ters yönlü ilişki 

içsel finansal esneklik ve dışsal finansal esneklik kapsamında değerlendirilebilmektedir. 

Finansal esneklik değeri artan (finansal esneklik derecesi azalan) işletmelerin birim nakde 

atfettikleri değer yüksektir. Birim nakdin kıymetli olduğu bu işletmeler elde ettikleri karı 

alıkoyarak, alıkonulan kârların yarattığı nakit potansiyelinden yararlanabilmektedir. Birim 

nakdin kıymetinin yüksek olduğu işletmelerde, alıkonulan kârların yarattığı nakit potansiyelinin 

sağladığı esneklik kâr payı dağıtım oranının azalmasına neden olmaktadır. Burada işletmenin 

kâr payı dağıtım kararının içsel finansal esneklikten etkilendiği görülmektedir.  

Elde edilen negatif ilişki De Angelo ve De Angelo (2007)’nun ortaya koyduğu kâr payı 

itibar mekanizması ve dışsal finansal esneklik bağlamında da değerlendirilebilmektedir. 

Görüşlerini kâr payı kararlarında itibar mekanizmasına dayandıran araştırmacılara göre 

alıkonulan kârlar piyasaya sinyal vermektedir. Düzenli ve istikrarlı dağıtılan kâr payı, 

yöneticilerin kâr payı sadakatini ortaya koymakta ve kâr payı dağıtımlarının gelecekte devam 

edeceği düşüncesini oluşturmaktadır. Dağıtılan kâr payı yatırımcılarda güven duygusu 

yaratmakta ve işletmeler yeni menkul kıymet ihracı sırasında düşük değerleme problemi 

yaşamamaktadır. Böylece düzenli kâr payı dağıtımı ile yatırımcılarda oluşturulan itibar, 

sermaye piyasalarından uygun koşullarda fon tedarikini kolaylaştırmakta, fon kaynaklarının 

çeşitliliğini ve finansal esnekliği arttırmaktadır. Dolayısıyla, işletmeler birim nakde atfedilen 

değer azaldıkça, kâr payı dağıtım oranını arttırarak hem temsil probleminin neden olduğu 

maliyetleri azaltabilmekte hem de kâr payı dağıtımının yatırımcı nezdinde oluşturduğu itibar 

sayesinde finansal esnekliklerini daha da güçlendirebilmektedir. 

Analizlere dâhil edilen kontrol değişkenlerinden aktif kârlılığı ile kâr payı dağıtım oranı 

arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. Finansal hiyerarşi (Myers, 1984) teorisine göre asimetrik 

bilgi pay senedi ihracını ve borçlanma aracı ihracını maliyetli hale getirmektedir. Bu nedenle 

işletmeler finansman ihtiyaçlarında ilk seçenek olarak içsel fonları tercih etmelidir. İçsel fonları 

arttırmanın yollarından biri de elde edilen kârların alıkonmasıdır. Teoriye göre işletmelerin 
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kârlılıları arttıkça alıkonulan kârlarını arttırması beklenmektedir. Kârlılık ile kâr payı dağıtım 

oranı arasında tespit edilen negatif ilişki finansal hiyerarşi teorisini desteklemektedir.  

Kârlılık ile kâr payı dağıtım oranı arasında tespit edilen negatif ilişki finansal esneklik 

talebi ve alıkonulan kârların yarattığı nakit potansiyeli bağlamında da 

değerlendirilebilmektedir. Finansal esneklik talebi yüksek işletmelerin kârlılığı arttıkça kâr payı 

dağıtım oranının azalması beklenirken, finansal esnekliği düşük ve dış finansman maliyetinin 

yüksek olduğu işletmelerde ise kârlılık artıkça kâr payı dağıtım oranının azalması 

beklenmektedir.  

Türkiye gibi finansal piyasaları gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerin 

sermaye piyasalarından fon tedariki içsel fonların maliyetinden daha yüksek olabilmektedir. Bu 

nedenle dış finansman maliyetlerinden kaçınmak amacıyla finansal esneklik talebi yüksek 

işletmeler kârlarının bir bölümünü alı koyarak finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. 

Elde edilen sonuçlar, alıkonulan kârların nakit yaratma potansiyeli kapsamında 

değerlendirildiğinde, kârlılık ile kâr payı dağıtım oranı ve finansal esneklik değeri ile kâr payı 

dağıtım oranı arasında tespit edilen negatif ilişkinin birbirini desteklediğini ortaya koymaktadır. 

Analizlere dâhil edilen kontrol değişkenlerinden, büyüklük değişkeni ile kâr payı 

dağıtım oranı arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Tespit edilen ters yönlü ilişki serbest nakit 

akımları hipotezi (Jensen, 1986) ve temsil teorisini (Jensen ve Meckling, 1976) 

desteklemektedir. Yöneticiler kontrollerindeki artık fonları imtiyazlarının garantisi olarak 

gördüklerinden, kâr payı ödeme konusunda gönülsüzdürler. Artık fonlar yöneticilerin gereksiz 

harcamalarına neden olurken, biryandan da, negatif net bugünkü değere sahip projelerin kabul 

edilmesi nedeniyle aşırı yatırım problemine neden olmaktadır. Kâr payı dağıtımı yöneticilerin 

kontrolleri altındaki artık fonları azaltarak, temsil maliyetlerinin yönetilmesinde bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Bu nedenle, kâr payı dağıtımı, fazla nakdin neden olduğu temsil maliyetlerinin 

azalmasına neden olmakta ve büyük ölçekli işletmeler kâr payı dağıtım oranını arttırarak 

nakdin neden olduğu temsil maliyetlerini minimize edebilmektedir.  

Büyüklük ile kâr payı dağıtım oranı arasında tespit edilen pozitif ilişki kâr payı yaşam 

döngüsü teorisini de desteklemektedir. İşletmelerin yaşam döngüsündeki pozisyonu kâr payı 

dağıtım kararlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Yaşam döngülerinin büyüme 

aşamasındaki işletmeler kârlı yatırım fırsatlarının finansmanında yeterli kaynak 

bulamadıklarından kâr payı dağıtma eğiliminde değil iken; yaşam döngüsünün olgunluk 

aşamasında olan işletmeler ise yatırım fırsatları düşük olduğundan kâr payı dağıtma 

eğilimindedirler. Bu nedenle büyüklükleri artan işletmelerin kâr payı dağıtım oranının artması 

beklenmektedir. 

Düşük kâr payı dağıtımı ile sağlanan tutucu nakit politikaları bir yandan esneklik 

yaratırken diğer yandan temsil maliyetlerine neden olmaktadır. Büyüklük değişkeni ile kâr payı 
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dağıtım oranı arasında tespit edilen pozitif ilişki nakdin yarattığı temsil maliyetleri açısından 

değerlendirildiğinde, büyüklükleri artan işletmelerin temsil maliyetlerini minimize edebilmek 

için kâr payı dağıtımından yana olabileceğini göstermektedir. Nakit varlık oranı ile kâr payı 

dağıtım oranı arasında ve öz sermaye oranı ile kâr payı dağıtım oranı arasında tespit edilen 

pozitif ilişki de bu çıkarımı desteklemektedir. Nakit varlık oranı ve öz sermaye oranı artan 

işletmelerin kâr payı dağıtım oranı artmaktadır. Pay sahipleri yöneticilerin imtiyazları altındaki 

nakit varlıkların temsil maliyetlerine neden olacağını düşündüğünden kâr payı dağıtımından 

yana olmaktadır. Böylelikle, öz sermaye oranı artan işletmelerde artan pay sahipliği kâr payı 

dağıtım oranının da artmasına neden olmaktadır. 

Finansal esneklik değeri ile kâr payı dağıtım oranı arasında tespit edilen negatif ilişki 

pay sahiplerinin yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini talep ettiği ve yöneticilerin de bu 

talebe göre kâr payı dağıtım kararı verdiğini gösterebilmektedir. Ancak büyüklük, nakit varlık 

oranı ve öz sermaye oranı ile kâr payı dağıtım oranı arasında tespit edilen pozitif ilişki ise pay 

sahiplerinin aynı anda temsil maliyetleri endişesi de taşıdığı ve yönetimin de temsil 

maliyetlerini minimize edecek kâr payı dağıtım politikaları benimsediğini gösterebilmektedir.  

Analizlere dâhil edilen değişkenler ile kâr payı dağıtım oranı arasındaki ilişki ve bu 

ilişkilerin finans teorilerindeki yeri Tablo 4.35’te özetlenmektedir. 

 

Tablo 4.35. Model KP-FED Bulgularının Finans Teorisindeki Yeri 

Değişkenler 
Kâr Payı Dağıtım 
Oranı ile İlişkisi 

Teori 

Finansal Esneklik 
Değeri 

Negatif 
Finansal Hiyerarşi Teorisi (Myers, 1984) 
Temsil Teorisi (Jensen ve Meckling, 1979) 
Serbest Nakit Akımları Hipotezi (Jensen,1986) 

Kârlılık Negatif Finansal Hiyerarşi Teorisi (Myers, 1984) 

Büyüklük Pozitif 
Temsil Teorisi (Jensen ve Meckling, 1979) 
Serbest Nakit Akımları Hipotezi (Jensen,1986) 
Yaşam Döngüsü Teorisi (De Angelo, 2006) 

Nakit Varlıklar Pozitif 
Temsil Teorisi (Jensen ve Meckling, 1979) 
Serbest Nakit Akımları Hipotezi (Jensen,1986) 

Öz sermaye Oranı Pozitif 
Temsil Teorisi (Jensen ve Meckling, 1979) 
Serbest Nakit Akımları Hipotezi (Jensen,1986) 

 

Elde edilen sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, pay sahipleri fazla nakdin 

temsil maliyetleri yaratacağı endişesi ile nakit kâr payı dağıtımından yana iken kârlı yatırım 

fırsatlarının oluşması durumunda ise bu fırsatların değerlendirilmesini talep ederek yönetimi 

desteklemektedir. Bu durumda yöneticilerin alıkonulan kârlar ile sağladığı finansal esneklik 

gelecekte oluşabilecek yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine imkân vermekte ancak mevcut 

bir yatırım fırsatı olmadığı durumda ise alıkonulan kârlar temsil maliyeti yaratacağı endişesi 

doğurmaktadır. Bu şartlarda yöneticinin görevi ise finansal esneklik, temsil maliyetleri ve 

yatırım kararları arasında optimum dengeyi kurabilmektir. 
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4.8.3. Model NP-FED Sonuçlarının Genel Değerlendirilmesi 

 

Finansal esnekliğin akla gelen ilk kaynaklarından biri nakit ve nakit benzeri varlıklar 

düzeyidir. Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları ve likit varlıklar beklenmeyen nakit akım 

şokları ve yatırım fırsatlarına cevap verebilme kabiliyetini doğrudan ve ilk anda etkileyen 

önemli varlıklardan biridir. Maliyetlerine karşın son yirmi yılda S&P’de işlem gören işletmelerin 

nakit varlıklar düzeyinde artış nakit varlıkların neden olduğu maliyetlerin yanı sıra sağladığı 

faydaların da araştırılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Nakit varlık düzeyinde artışın sağladığı 

önemli faydalardan biri de finansal esnekliktir.  

İşletme içi veya işletme dışı öngörülebilir ve öngörülemez faktörler işletmelerde ihtiyat 

ve spekülasyon güdüsü finansal esneklik talebinin oluşmasına ve bulundurulması gereken nakit 

miktarının artmasına neden olmaktadır. Yatırım fırsatlarında belirsizlikler, gelecek ile ilgili 

beklentiler, finansal kısıtlar, finansal sıkıntı maliyetleri, asimetrik bilgi düzeyi ve sermaye 

piyasalarına ulaşabilme gücü gibi faktörler finansal esneklik talebinin ortaya çıkmasını sağlayan 

ve nakit politikalarına yön verebilen önemli faktörlerdir. İşletmeler bu koşullar altında nakit 

varlık düzeyini risklerden korunma aracı olarak kullanmakta ya da fazla nakdin yarattığı 

esnekliği kullanarak yatırımları ve faaliyetleri güvence altına almaktadır.   

Nakit varlıklar ve finansal esneklik arasındaki ilişkinin incelendiği modelden elde edilen 

sonuçlara göre, nakit varlık düzeyi ile finansal esneklik değeri arasında pozitif ilişki tespit 

edilmiştir. Elde edilen pozitif ilişki literatürde nakit varlık düzeyi ile finansal esneklik arasındaki 

ilişkiyi tespit etmek için yapılan çalışmaların sonuçlarını desteklemektedir (Lie, 2005; DeAngelo 

ve DeAngelo, 2007; Byoun, 2007; Daniel vd., 2010; Lee, 2011; Ang ve Smedema, 2011; Arslan-

Ayaydin vd., 2012; Ghavi vd., 2013; Mokhtara, Salamudinb ve  Zambahari, 2013;  Rapp vd., 

2014; Bouchani ve Ghanbari, 2015; Yung vd., 2015; Byoun, 2016). Finansal esnekliklerini 

arttırmak isteyen işletmeler nakit varlık düzeyini arttırmaktadır.  

Büyüklük değişkeni ile nakit varlık düzeyi arasında pozitif ilişki tespit edilirken, 

sermaye harcamaları ile nakit varlık düzeyi arasında ise negatif ilişki tespit edilmiştir. 

İşletmelerin toplam varlık büyüklükleri arttıkça nakit varlık düzeyi artmaktadır. Fazla nakit 

kullanılmadığı durumda temsil maliyetleri ve fırsat maliyetlerine neden olsa da, büyük ölçekli 

işletmeler nakit varlıkların sağladığı finansal esneklikten yararlanmak ve yatırım fırsatlarını 

değerlendirebilmek için nakit varlık düzeyini arttırabilmektedirler.  

Sermaye harcamaları ile nakit varlık oranı arasında tespit edilen negatif ilişki göz önüne 

alındığında ise işletmelerin maddi duran varlık alımlarını nakit varlıklar ile finanse edebildiğini, 

dolayısı ile yatırım fırsatlarının nakit varlık düzeyinin yarattığı finansal esneklik ile 

değerlendirilebildiğini göstermektedir. Sermaye harcamaları ile nakit varlık oranı arasında 

tespit edilen ters yönlü ilişki ve toplam varlık büyüklüğü ile nakit varlık oranı arasında tespit 
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edilen pozitif ilişki birlikte değerlendirildiğinde sonuçların finansal hiyerarşi teorisini 

desteklediği görülmektedir. Büyük ölçekli işletmeler yatırımların finansmanını finansman 

hiyerarşisinin ilk basamağında yer alan nakit ve nakit benzeri varlıklar ile karşılamakta ve 

böylelikle nakit varlıkların sağladığı esneklikten yararlanabilmektedir. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

İşletme biliminde esneklik son 30 yıla damgasını vurmasına ve sürekli gündemde 

olmasına rağmen oldukça tartışmalı bir kavramdır. Bu kavramla ilgili ortak bir yaklaşım 

olmadığı gibi, ortak bir tanım da mevcut değildir. Bu nedenle, esneklik ile ilgili olarak farklı, 

fakat birbiriyle örtüşen tanım ve kavramlar kullanılmaktadır. İşletme biliminde esneklik, en 

genel tanımı ile işletmenin amaçlarını etkileyen beklenmeyen değişimler karşısında, 

kaynaklarını harekete geçirebilme, bu değişimlere uyum gösterme ve cevap verebilme kabiliyeti 

olarak tanımlanabilmektedir. Esneklik için esnek üretim, operasyonel esneklik, stratejik 

esneklik, teknik esneklik, finansal esneklik ve pazarlama esnekliği gibi alt tanımlamalar yapmak 

mümkündür. 

Finansman biliminde esnekliğin önemi işletmenin diğer alanlarında olduğu gibi etkisini 

küreselleşme ile birlikte hissettirmeye başlamıştır. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği 

finansal liberilazasyon ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde sermaye piyasalarının yetersiz 

kalması krizlerin doğmasına neden olmuş, bu yıllarda yaşanan krizler ve değişimler işletmeleri 

belirsizlikler karşısında daha kırılgan hale getirmiştir. Bu şartlarda işletmelerin küresel 

rekabette ayakta kalabilmesi ve ortaya çıkan fırsatları avantaja dönüştürebilmesi için finansal 

esneklik işletmeler için bir zorunluluk haline gelmiştir.  

Finansal esneklik genel esneklik tanımından hareketle birçok araştırmacı tarafından 

farklı tanımlanmıştır. Bir tanıma göre, finansal esneklik, nakit akımları ve yatırım fırsatlarında 

beklenmeyen değişimler karşısında zamanında ve değer maksimize edici şekilde davranabilme 

kabiliyeti iken, bir başka tanıma göre ise finansal esneklik firmaların uygun maliyetle yeniden 

finanse edebilme ve finansman kaynaklarına ulaşabilme kabiliyetidir. Finansal esneklik finansal 

sıkıntı maliyetlerini azaltmakta, düşük maliyetle fon tedariki sağlayarak kârlı yatırım fırsatlarını 

değerlendirebilme olanağı tanımaktadır. İşletmeler finansal esneklikleri ile faaliyetlerden 

sağlanan nakit akımları dışında çeşitli yollar ile nakit yaratabilmektedir. Böylelikle mikro ve 

makro düzeyde yaşanacak kriz şartlarında öngörülemeyen ihtiyaçları karşılayabilmekte veya 

genişleyici faaliyetler ve satın almalarda avantaj elde edebilmektedir. Finansal esnekliğe sahip 

işletmeler, yüksek oranda borçlanma imkânı olan, likidite düzeyi ve fon kaynaklarına ulaşma 

hızı nispeten yüksek işletmeler olduklarından, nakit akımları ve yatırım fırsatlarında 

beklenmeyen değişimler karşısında zamanında hareket ederek belirsizlikler ile baş 

edebilmektedir. 

Literatürde finansal esnekliğin kaynaklarına ilişkin ortak bir görüş yoktur. Yapılan 

çalışmalarda nakit varlıklar, kullanılmayan borç kapasitesi, kredi derecelendirme notu, finansal 

başarı skorları, alıkonulan kârlar, duran varlık satışı, düzenli kâr payı dağıtımı, sermaye 

piyasalarından borç ve öz sermaye yolu ile fon tedariki finansal esnekliğin kaynakları olarak 
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tanımlanabilmektedir. Yapılan çalışmalarda kullanılmayan borç kapasitesi, nakit varlıklar 

düzeyi, kâr payı dağıtım oranı, alıkonulan kârlar finansal esnekliğin göstergesi olarak sıklıkla 

kullanılmaktadır. Buradan hareketle finansal esnekliğin kaynaklarını üç ana başlık altında 

toplamak mümkündür. Nakit ve nakit benzeri varlıklar, kullanılmayan borç kapasitesi ve kâr 

payı dağıtım kararları. Finansal esnekliğin kaynakları işletmelerin finansal esneklik seviyelerini 

etkilediği gibi işletmelerin finansal esneklikleri de nakit politikaları, sermaye yapısı kararları ve 

kâr payı dağıtım kararları gibi temel finans politikalarından etkilenmektedir.  Bu kapsamda, 

finansal esnekliğin tespit edilmesi ve finansal esnekliğin temel finans politikaları ile ilişkisi 

önemli araştırma soruları olmaktadır. 

Bu çalışmada, 2006-2015 döneminde BIST 100 endeksine kote olan 37 işletmenin 

finansal esneklik değeri hesaplanmıştır. Çalışmada finansal esneklik değerinin tespitinde, Rapp 

(2012-2014)  tarafından geliştirilen nakdin marjinal denklemi ve finansal esnekliğin beş faktörü 

yönetimi kullanılmıştır. Bu yöntem ile her işletme ve her yıl için bir finansal esneklik değeri 

tespit edilebilmiştir. Böylelikle yöneticiler ile yapılan anket çalışmalarında subjektif bir değer 

olarak karşımıza çıkan finansal esneklik, işletmelerin finansal verileri aracılığı ile 

hesaplanabilmiş ve finansal esnekliğe ilişkin objektif bir sonuç elde edilebilmiştir.  

Finansal esneklik değeri hesaplamalarından elde edilen sonuçların, Gamba ve Triantis 

(2008)’in finansal esnekliğin beş faktörüne ilişkin sonuçları ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 

Büyüme fırsatlarında ve dış finansman maliyetinde artış finansal esnekliğe atfedilen değeri 

pozitif yönde etkilerken, kârlılık, sermayenin dönüştürülebilirliği ve nakdin efektif maliyetinde 

artış ise finansal esnekliğe atfedilen değeri negatif yönde etkilemektedir. Örneklem 

kapsamındaki işletmelerin ortalama finansal esneklik değerleri ise 0,005 olarak bulunmuştur. 

Örneklem kapsamındaki işletmelerin ortalama finansal esneklik değerinin pozitif bir değer 

olması, finansal esnekliğe atfedilen bir değerin olduğunu ortaya koymaktadır. 

Finansal esneklik değerinin özellikle beklenmeyen şoklar karşısında önemli olduğu göz 

önüne alınarak işletmelerin küresel kriz dönemi, kriz dönemi öncesi ve sonrası dönemde (2008-

2009) finansal esnekliklerinin nasıl değiştiği tanımlayıcı istatistikler ve bağımsız örneklem 

grubu t istatistiği ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, örneklem kapsamındaki 

işletmelerin ortalama finansal esneklik değeri kriz döneminde, kriz dönemi öncesi ve sonrasına 

göre daha yüksektir. Bağımsız örneklem grubu t istatistiği sonuçlarına göre ise kriz dönemi ve 

kriz dönemi dışında kalan yılların ortalama finansal esneklik değeri arasında istatistikî olarak 

anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç, finansal esnekliğin kriz dönemlerinde 

daha önemli hale geldiği sonucunu desteklemektedir. 

Çalışmada, Borsa İstanbul 100 Endeksine kote olan işletmelerin 2006-2015 döneminde 

hesaplanan finansal esneklik değerleri ile finansal kararları arasındaki ilişki panel regresyon 

yöntemlerinden biri olan tahmin edilen genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi (EGLS) ile 
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analiz edilmiştir. Finansal kararlar ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişkinin tespitine 

yönelik üç model kurulmuştur. Birinci modelde borçlanma kararları ile finansal esneklik değeri 

arasındaki ilişki, ikinci modelde kâr payı dağıtım kararları ile finansal esneklik değeri arasındaki 

ilişki, üçüncü modelde ise nakit varlıklar ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Finansal esneklik değeri her üç modelde bağımsız değişken olarak analizlere dâhil 

edilmiştir.  

Borçlanma oranı ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişkinin incelendiği modelden 

elde edilen sonuçlara göre, finansal esneklik değeri ile borçlanma oranı arasında 0,05 anlamlılık 

düzeyinde negatif yönde ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen korelasyon katsayıları 

incelendiğinde, finansal esneklik değerinin, aktif kârlılığı, toplam varlık büyüklüğü, yatırım 

fırsatları ve endüstri borç oranı gibi değişkenler arasında borç oranını en fazla etkileyen 

değişken olduğu saptanmıştır. Bağımsız değişkenlerden aktif kârlılığı ile borç oranı arasında 

0.05 anlamlılık düzeyinde negatif ilişki tespit edilirken, büyüklük değişkeni ile borç oranı 

arasında ise pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde; 

 Finansal esneklik değeri borçlanma oranını etkileyen faktörlerden biri olarak tespit 

edilmiştir. 

 Finansal esneklik değeri borçlanma oranını negatif yönde etkilemektedir. Finansal 

esneklik değeri artan işletmeler borçlanma oranını azaltmaktadır. 

 Tüm bağımsız değişkenler arasında finansal esneklik değeri borç oranını en güçlü 

etkileyen değişken olarak tespit edilmiştir. Bu bulgu literatürde yapılan anket 

çalışmalarının “işletmelerin borçlanma karalarını etkileyen en önemli değişken finansal 

esnekliktir” sonucunu da desteklemektedir. 

 Kârlılık oranı ile borçlanma oranı arasında tespit edilen negatif ilişki işletmelerin 

finansman seçimlerinde finansal hiyerarşi teorisinin öngördüğü hiyerarşiyi takip ettiği 

çıkarımını desteklemektedir. 

  Büyüklük değişkeni ile borçlanma oranı arasında tespit edilen pozitif ilişki temsil 

teorisini desteklemektedir.  

 Kârlılık oranı ile borçlanma oranı arasında tespit edilen ters ilişki ve finansal esneklik ile 

borç oranı arasında tespit edilen negatif ilişki birlikte değerlendirildiğinde, finansal 

esnekliğin sermaye yapısı düzeltme maliyetlerini etkileyen önemli faktörlerden biri 

olduğuna dayanan dinamik denge terosini desteklemektedir. 

Kâr payı dağıtım kararları ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişkinin incelendiği 

modelden elde edilen sonuçlara göre, finansal esneklik değeri ile nakit kâr payı dağıtım oranı 

arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde negatif ilişki tespit edilmiştir. Modele dâhil edilen bağımsız 

değişkenlerden aktif kârlılığı ile nakit kâr payı dağıtım oranı arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde, 

aktif büyüklüğü ile nakit kâr payı dağıtım oranı arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde ve öz 
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sermaye oranı ile nakit kâr payı dağıtım oranı arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif ilişki 

tespit edilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde; 

 Finansal esneklik değeri kâr payı dağıtım kararlarını etkileyen faktörlerden biri olarak 

tespit edilmiştir. 

 Finansal esneklik değeri nakit kâr payı dağıtım oranını negatif yönde etkilemektedir. 

Finansal esneklik değeri arttıkça kâr payı dağıtım oranı azalmakta, finansal esneklik 

değeri azaldıkça kâr payı dağıtım oranı artmaktadır. 

 Finansal esneklik değeri ile kâr payı dağıtım oranı arasında tespit edilen ters yönlü ilişki  

kâr payı dağıtım kararlarının hem dışsal finansal esnekliğin hem de içsel finansal 

esnekliğin önemli kaynaklarından biri olduğunu göstermektedir. 

 Finansal esneklik değeri ile kâr payı dağıtım oranı arasında tespit edilen ters yönlü ilişki 

alıkonulan karaların yarattığı nakit potansiyeli ve finansal boşluk bağlamında 

değerlendirildiğinde finansal hiyerarşi teorisini desteklemektedir. 

 Büyüklük, nakit varlık düzeyi ve öz sermaye oranı ile kâr payı dağıtım oranı arasında 

tespit edilen pozitifi ilişki temsil teorisini desteklemektedir. 

Nakit varlılar ile finansal esneklik değeri arasındaki ilişkinin incelendiği modelden elde 

edilen sonuçlara göre finansal esneklik değeri ile nakit varlık oranı arasında 0,01 anlamlılık 

düzeyinde pozitif ilişki tespit edilmiştir. Modele dâhil edilen bağımsız değişkenlerden aktif 

büyüklüğü ile nakit varlık oranı arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde pozitif, endüstri fon oranı ve 

sermaye harcamaları ile nakit varlık oranı arasında sırası ile 0,05 ve 0,01 anlamlılık düzeyinde 

negatif ilişki tespit edilmiştir. 

 Finansal esneklik değeri nakit varlıkları etkileyen faktörlerden biridir. 

 Finansal esneklik değeri nakit varlıkları pozitif yönde etkilemektedir. Finansal esneklik 

değeri artan işletmelerin nakit varlık düzeyi artmaktadır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Türkiye’de 

faaliyet gösteren işletmeler için finansal esneklik değerinin hesaplanabilir bir değer olduğu 

tespit edilmiştir. Finansal esneklik değeri borç verenler, pay sahipleri ve yöneticilere önemli 

bilgiler sunabilmektedir. Pay sahipleri için finansal esneklik değeri işletmelerin yatırım fırsatları 

karşısında ya da faaliyetlerde yaşanacak olumsuz durumlarda hazır olup olmadığı hakkında 

önemli bilgiler sunabilmektedir. Potansiyel yatırımcılar işletmelerin finansal esneklik değerine 

göre yatırım kararının rasyonel bir karar olup olmadığı hakkında karar verebilirken, borç 

verenler ise işletmelerin yakın gelecekte borç ödeyebilme gücü hususunda önemli bilgiler elde 

edebilmektedir. Yöneticiler ise finansal esneklik değeri ile beklenmeyen fırsatlar ya da şoklar 

karşısında hazır olup olmadığı konusunda önemli bilgiler elde edebilmektedir. Finansal 

esnekliğin yüksek/düşük olduğu durumlarda beklentiye uygun şekilde finansal esnekliğe 
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müdahale edebilmektedir. Çalışmadan elde edilen bir diğer önemli sonuca göre finansal 

esneklik değeri finansal kararları etkileyen önemli faktörlerden biridir. Elde edilen bu sonuç 

işletmeden doğrudan gözlemlenemeyen bir değişken olan finansal esnekliğin, finansal 

kararların alınmasında önemli bir faktör olduğunu ve işletme yöneticilerinin finansal esnekliğin 

öneminin farkında olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu sonuç literatürde yapılan ve finansal 

esnekliğin finansal kararların alınmasında önemli bir faktör olduğunu tespit eden anket 

çalışmalarının sonuçlarının Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeler için de desteklendiğini 

ortaya koymaktadır. 

Yapılan bu çalışma ile BIST 100 endeksindeki işletmelerin 2006-2015 yılları arasında 

finansal esneklik değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen finansal esneklik değerinin finansal 

kararları etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  Gelecek çalışmalarda işletmelerin finansal esneklik 

değerleri ile yatırım karaları arasındaki ilişki incelenerek bu çalışma geliştirilebilir. Çalışmada 

kriz döneminde finansal esneklik değerinin kriz dönemi dışında kalan yıllar ile 

karşılaştırılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda son yirmi yıldaki tüm krizler dikkate alınarak 

işletmelerin finansal esneklik değerleri tespit edilerek, finansal esneklik ile krizler arasındaki 

ilişki derinlemesine incelenebilir. Bunun yanı sıra yapılacak çalışmalar ile finansal esnekliğin 

olası tüm kaynakları dikkate alınarak finansal esneklik endeksi hesaplanabilir ve böylelikle 

işletme/ülke karşılaştırması yapılabilir. 
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