
Paranın Zaman Değeri

G.Armağan 1

PARANIN ZAMAN DEĞERİ

Paranın z aman değeri, far klı zaman dilimleri nde

gerç ekl eşmeleri söz konus u olan nakit akıml arından

biri nin veya hepsi nin değeri ni aynı zam an noktası na

göre belirtmektir.

Paranın kullanım zamanı ndaki terci h nedeniyl e ol uşur

ve paranı n kull anım hakkından vaz geçm enin

sonucunda ortaya çıkar.

Para z aman içerisi nde daha fazla para

kazandırabilir veya kaybettirebilir.

Paranı n zaman değeri f aiz oranı ci nsinden

ölçülür.



Paranın Zaman Değeri

G.Armağan 2

Faiz; paranın kirasıdır.

Başkal arına ait sermayeni n kull anımı için

ödenen bedeldir.

Borç alan için maliyet, borç veren için ise

kazanç tır.

Faiz oranı, ödünç verilen, yatırılan veya

ödünç alınan miktarı n bir oranı olar ak ,

dönem başına ödenecek faiz miktarıdır.

Faiz ve Faiz Oranı

Basit Faiz
Yatırılan sermaye üzeri nden büt ün dönemleri

kapsayacak biçimde bir defa hesaplanan faizdir.

Basit Faiz Formülü;

! = #×%×& ile hesaplanır.

I:basit faiz tutarı

P:anapara 

i:faiz oranı 

n:vade

Bileşik Faiz/Paranın Gelecek 
Değeri

Dönem başı nda yatırılan paranı n dönem sonunda

alınan faiziyle birlikte yeni den faize yatırılm ası

sonucu (faizinde faizi) şeklinde oluşan faizdir.

Bileşik Faiz Formülü;

#' = #( ×(1 + %)'	ile hesaplanır.

Pn=dönem sonunda elde edilecek anapara + 

faiz toplamı

P0=dönem başında yatırılan para

i =faiz oranı

n=dönem sayısı
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Paranın Bugünkü Değerinin Formül 
Yolu İle Hesaplanması

Bugünkü değer hesaplam alarında n. dönem

sonundaki Pn değerini n bugünkü değeri olan P0

bulunmaya çalışılmaktadır.

#( = #'×
.

./0 1		ile hesaplanır.

Periyodik Tutarların Gelecekteki 
Değerinin Bulunması 

Gel ecekt e belirlenen tut ara ulaş acak eşit ödem elerin

belirli faiz oranı ndan bul unm asıdır. Başka bir ifade ile

dönem sonu ana ünit eleri n gelec ek değeri nin

hesaplanmasıdır.

# = 2	3 (./0)1 4.
0 			ile hesaplanır.

P:periyodik tutarların gelecekteki değeri

A:eşit taksitlerin tutarı i =faiz oranı n=dönem sayısı

Periyodik Tutarların Şimdiki Değerinin 
Bulunması

Bugün alı nan bir paranı n/borcun eşit taksitlerl e geri

ödenmesidir.

# = 2	3 (./0)1 4.
0×(. /0)1 				ile hesaplanır.

P:periyodik tutarların şimdiki değeri

A:eşit taksitlerin tutarı i =faiz oranı n=dönem sayısı
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Gelecekte Birikmesi Planlanan
Toplamın Şimdiki Değerinin Bulunması

Dönem sonunda birikm esi planl anan değeri n eşit

taksit tutarlarının şimdiki değerinin bulunmasıdır.

2 = #	3	 0
(./0)1 4. ile hesaplanır.

P:periyodik tutarların gelecekteki değeri

A:eşit taksitlerin şimdiki tutarı i =faiz oranı n=dönem sayısı

Şimdiki Toplamın Kurtarılması İçin 
Gelecekteki Taksitlerin Değerinin 
esaplanması

Bugün alı nan bir paranın/borc un eşit taksitleri nin

gelecekteki değerinin bulunmasıdır.

2 = #	3 (./0)1

(./0)1 4.			ile hesaplanır.

P:periyodik tutarların şimdiki değeri

A:eşit taksitlerin tutarı i =faiz oranı n=dönem sayısı


