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Amaç – Ülkemizde muhasebe standartlarının kullanımının zorunlu hale gelmesi ile nakit akış 
tablolarının da standartlara uygun hazırlanması gerekmektedir. Türkiye Muhasebe Standardı 7 
Nakit Akış Tablosu (TMS 7)’na göre hazırlanmış nakit akış tablolarına sahip işletmeler, işletme 
faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları modeli ile nakit akış oran analizinde kullanılan bazı oranlar 
ile analiz edilerek bu işletmelerin nakit akışlarını artıran faktörler tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Yöntem – Çalışmada öncelikle kavramsal çerçeve oluşturulmuş, sonrasında literatür çalışması 
yapılarak kullanılabilecek oranlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada detaylı anlatılacak olan 
Model 2 profile sahip işletmeler ile kâr kalitesi, varlıkların getirisi, öz kaynak getirisi ve nakit akış 
likiditesi oranları arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre Bist 100 endeksine tabi 
2009-2018 dönemlerini kapsayan 50 işletmenin nakit akış tabloları incelenmekte ve Stata-14 
kullanılarak basit lojistik regresyon modeli kullanılmıştır. 

Bulgular – Çalışmada varlık nakit getirileri ve özkaynak getirileri arasında anlamlı bir sonuç 
bulunmuştur. Bu değişkenlerin de işletmelerin esas faaliyetten doğan marjinal etkilerine 
bakılmıştır. 

Tartışma – İşletmelerin esas faaliyelerden sağladıkları nakit akışları, varlıkların ve öz kaynakların 
etkin kullanılmasında artışa sebep olmaktadır. 

 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

TAS-7 Statement of cash flows 
Ratio analysis 
Simple logistic regression 
 
Received 2 October 2019 
Revised 19 December 2019 
Accepted 25 December 2019 
 
Article Classification:  
Research Article  

Purpose – With the use of accounting standards in our country, it is necessary to prepare cash flow 
statements in accordance with the standards. Turkey Accounting Standard 7 Cash Flows (IAS 7) is 
by prepared with cash flows operating, operating cash flow model from operations was analyzed 
by some proportions used in the cash flow ratio analysis factors increasing cash flow of the 
enterprise will be initially detected. 

Design/methodology/approach – In our study, first of all, a conceptual framework was a 
established. After that, the literature review was done and the rates that could be used were 
determined.  

Findings – A significant result was found between asset cash returns and equity returns.  The 
marginal effects of these variables arising from the main activities of the enterprises are also 
examined. Accordingly, the cash flow of 50 firms covering the 2009-2018 periods subject to the Bist 
100 index are analyzed and a simple logistic regression model is used Stata-14. 

Discussion – The cash flows companies from the main operations cause an increase in the effective 
use of assets and equity. 
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