Önsöz

İ

şletme fonksiyonlarından birisi olan finansmanın işletmelerin günlük faaliyetleri içerisinde daha fazla yer almaya başladığını görüyoruz. İşletmecilik faaliyetlerinin uluslararasılaşmasıyla
birlikte finansal yönetim kararları da ulusal boyuttan ziyade uluslararası boyutta düşünülmeye ve
tartışılmaya başlanmıştır. Geçmişle mukayese edildiğinde işletme yöneticilerinin finansal kaynaklara ulaşmada çok sayıda alternatife sahip olduğu, özellikleri farklı kaynak türleri arasında seçim
yaptığı, yatırım kararlarında yerel faktörlerin yanısıra global faktörlerin de dikkate alındığı, nakit, alacak ve stok yönetimi kararlarında farklı bakış açılarının egemen olduğu bir süreci yaşamaktayız. Bu gelişmeler finansmanı işletmenin her kararının bir parçası haline getirmiş ve işletme
yöneticileri için finansman, derinliğine öğrenilmesi gereken bir konu haline gelmiştir.
Kitabımız finansmanın çeşitli alanlarına ait problemlerin çözümünde kullanıcılara destek
olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın ilk üç baskısı yardımcı ders kitabı işlevini görmüş, çeşitli
finansman problemlerinin algılanması ve çözümüne destek sağlamıştır. Kullanıcıların isteklerinin
de bir sonucu olarak kitabımız bu baskıyla birlikte yeni bir içeriğe sahip olmuştur. Kitapta finansmanın her alanına ait yoğun problem anlayışı korunmuş, bunun yanı sıra konu anlatımlarına da
yer verilmiştir. Öncelikle konunun kavramsal çerçevesi açıklanmış, gerekli eşitlikler tanımlanmış
ve mümkün olduğu sayıda çok problem çözümü yapılmaya çalışılmıştır.
Dördüncü baskıda kitaba yeni bölümler ilave edilmiş, bölüm sayısı artırılmıştır. Bu kapsamda Birinci Bölüm, paranın zaman değerine, İkinci Bölüm sermaye maliyetine, Üçüncü Bölüm
sermaye bütçelemesine, Dördüncü Bölüm dönen varlık yönetimine, Beşinci Bölüm sermaye yapısına, Altıncı Bölüm başabaş ve kaldıraç analizlerine, Yedinci Bölüm kâr payı politikasına, Sekizinci Bölüm tahvil, hisse senedi ve firma değerlemesine, Dokuzuncu Bölüm hisse senedi ve tahvil
yatırımlarında getiriye, Onuncu Bölüm ise portföy yatırımlarına ayrılmıştır.
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Kitap titiz bir şekilde defalarca gözden geçirilmiş, hatasız bir eser olmasına gayret gösterilmiştir. Gösterilen tüm titizliğe rağmen kitapta var olabilecek hatalar tamamen yazarlara aittir.
Okuyucudan gelecek eleştiriler gelecek baskılar için yol gösterici olacaktır.
Kitabın kontrolünde gayretli çalışmalarıyla bizlere destek olan Arş.Gör.Yasin Erdem
Çevik’e ve kitabın baskıya hazırlanmasına katkıda bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nın
değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyor, kaynakçada yer alan tüm eserlerin yazarlarına
minnet duygularımızı iletiyor ve kitabın okuyucularına yararlı olmasını diliyoruz.
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