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ÖNSÖZ
TÜS‹AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve iﬂadamlar› taraf›ndan 1971 y›l›nda, Anayasam›z›n ve Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuﬂ, kamu yarar›na çal›ﬂan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.
TÜS‹AD, demokrasi ve insan haklar› evrensel ilkelerine ba¤l›, giriﬂim, inanç
ve düﬂünce özgürlüklerine sayg›l›, yaln›zca asli görevlerine odaklanm›ﬂ etkin bir
devletin varoldu¤u Türkiye’de, Atatürk’ün ça¤daﬂ uygarl›k hedefine ve ilkelerine
sad›k toplumsal yap›n›n geliﬂmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay›ﬂ›n›n yerleﬂmesine yard›mc› olur. TÜS‹AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyap›s›n›n yerleﬂmesine ve iﬂ dünyas›n›n evrensel iﬂ ahlak› ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas›na çal›ﬂ›r. TÜS‹AD, uluslararas›
entegrasyon hedefi do¤rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün art›r›larak, uluslararas› ekonomik sistemde belirgin ve kal›c› bir yer edinmesi gerekti¤ine inan›r ve bu yönde çal›ﬂ›r. TÜS‹AD, Türkiye’de liberal ekonomi
kurallar›n›n yerleﬂmesinin yan›s›ra, ülkenin insan ve do¤al kaynaklar›n›n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan›m›n›; verimlilik ve kalite yükseliﬂini sürekli k›lacak ortam›n yarat›lmas› yoluyla rekabet gücünün art›r›lmas›n› hedef alan politikalar› destekler.
TÜS‹AD, misyonu do¤rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüﬂlerini bilimsel çal›ﬂmalarla destekleyerek
kamuoyuna duyurur ve bu görüﬂlerden hareketle kamuoyunda tart›ﬂma platformlar›n›n oluﬂmas›n› sa¤lar.
Türk ekonomisinde uzun süredir devam eden makroekonomik istikrars›zl›k
ve yüksek kamu borçlanma gereksinimi reel sektörün finansman› üzerinde belirgin bir bask› ortam› oluﬂturmuﬂtur. Kamu aç›klar›n›n finansman› amac›yla devletin mali piyasalardan giderek artan ﬂekilde borçlanmas›, faizlerin yüksek seviyelerde seyretmesine, dolay›s›yla reel sektör finansman maliyetinin aﬂ›r› derecede yükselmesine yol açm›ﬂt›r. Yine bu politik ve ekonomik istikrars›zl›k dolay›s›yla yurt içinden ve d›ﬂ›ndan uzun vadeli fon bulmak ﬂirketler aç›s›ndan imkans›z bir hale gelmiﬂtir.

Son dönemde, politik alanda sa¤lanan istikrar, ekonomik parametrelerdeki
h›zl› iyileﬂme, enflasyondaki azalma, Avrupa Birli¤i’nden müzakere tarihi al›nmas› ve benzeri olumlu göstergeler neticesinde ekonomik yap›da önemli geliﬂmeler yaﬂanmaktad›r. Büyüme, artan üretim ve zorlaﬂan rekabet koﬂullar›, tüketici
beklentilerindeki de¤iﬂim gibi faktörler ﬂirketlerin finansman ihtiyaçlar›n›n da
de¤iﬂmesine ve yeni finansman modelleri aray›ﬂ›na girmelerine yol açm›ﬂt›r.
Her ﬂirketin hedefleri, büyüklü¤ü, ortakl›k yap›s› ve faaliyet gösterdi¤i sektör
gibi kendine özgü unsurlar› do¤rultusunda ortaklar› ve üst yönetimi taraf›ndan
belirlenecek bir stratejisi olmal›d›r. ﬁirket, stratejisini uygularken ortaklar›na ve
pay sahiplerine en fazla de¤eri yaratacak ﬂekilde "örnek ﬂirket" uygulamalar›n›
takip ederek ilerler. ﬁirketin baﬂar›s›, iyi oluﬂturulmuﬂ iﬂ stratejileri ve planlama
süreciyle sa¤lanabilir.
Bu rapor, dünya ﬂirketleri ile rekabet edecek olan Türk ﬂirketlerinin sa¤l›kl›
bir yap›ya kavuﬂmas› ve global finans kaynaklar›ndan faydalanabilmeleri için
kendilerinden beklenenleri kredi verenler gözüyle incelemekte ve bu alandaki
ana konular› özetlemektedir. Çal›ﬂman›n temel amac› Türk ﬂirketlerine global rekabet gücü kazand›rabilmek amac›yla iyi kurumsal yönetim ilkelerini tan›tmak
ve ﬂirketlerin büyüme ve uzun vadeli baﬂar› için ihtiyaç duyduklar› fon kaynaklar›n›n beklentilerini daha iyi anlamalar›n› sa¤lamak olarak özetlenebilir. Rapor
bu amaçla haz›rlanm›ﬂ ve bu ilkelerin ve beklentilerin tan›m›n› yapan, konu
baﬂl›klar› ile bunlar›n ne oldu¤unu k›saca özetleyen bir k›lavuz olarak düﬂünülebilir. Ancak ﬂirketlerin bu araçlar› etkin bir biçimde kullanmalar› için bu raporda belirtilen her bir iyi kurumsal yönetim arac›n› daha detayl› bazda incelemesi ve uygulamaya yönelik ilave destek almas› gerekebilecektir.
TÜS‹AD Sanayi, Hizmetler ve Tar›m Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren,
baﬂkanl›¤›n› Komisyon Baﬂkan› Agah U¤ur’un sürdürdü¤ü Finansman Modelleri
Çal›ﬂma Grubu taraf›ndan yürütülen “Sermaye Piyasalar› ‹çin Örnek ﬁirket
Yap›s›” baﬂl›kl› rapor, Finansman Modelleri - Sermaye Piyasalar› ‹çin Örnek
ﬁirket Yap›s› Alt Çal›ﬂma Grubu Baﬂkan› Dilek Yard›m ve Alt Çal›ﬂma Grubu
Üyeleri Özlem Ataünal, Özgür Canbaﬂ, Erkin Erimez, Fahrettin Ertik, Pelin
Kubilay, Nedim Ölçer, Hande ﬁenova, Gökhan Tezel, Erol Ulukutlu, Alp Yörük ve
Yasemin Zeybek taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.
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YÖNET‹C‹ ÖZET‹
Örnek ﬁirket
Her ﬂirketin hedefleri, büyüklü¤ü, ortakl›k yap›s› ve faaliyet gösterdi¤i sektör
gibi kendine özgü unsurlar› do¤rultusunda ortaklar› ve üst yönetimi taraf›ndan belirlenecek bir stratejisi olmal›d›r. ﬁirket, stratejisini uygularken ortaklar›na ve pay sahiplerine en fazla de¤eri yaratacak ﬂekilde "örnek ﬂirket" uygulamalar›n› takip ederek ilerler. ﬁirketin baﬂar›s›, iyi oluﬂturulmuﬂ iﬂ stratejileri ve planlama süreciyle sa¤lanabilir. Stratejileri oluﬂturman›n yan› s›ra uygulama aﬂamas› da önemlidir. Baﬂtan
iyi oluﬂturulmam›ﬂ stratejilerin uygulamas›nda aksakl›klar görülmekte, iyi stratejilerin uygulamas› ölçüm yap›larak takip edilmesini gerektirmektedir. ‹ﬂ ve yönetim süreçlerinin verimlilik ve etkinli¤inin, belirlenen performans kriterleri do¤rultusunda
sürekli olarak ölçülmesi, iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› ve bu iyileﬂtirmelerin
tedarikçi performans›, müﬂteri gereksinimleri ve tatmini ve rakip/k›yaslama verileri
gibi sonuçlara yans›mas› kalite çal›ﬂmalar› ile sa¤lanabilmektedir. Artan rekabet koﬂullar›nda ﬂirketler ortaklar›na ve çal›ﬂanlar›na de¤er yaratman›n haricinde ayr›ca
daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katk›da bulunmak durumundad›rlar.
ﬁirketlerin bütçe, planlama, yönetim iletiﬂim sistemleri, risk yönetimi, kurumsal
yönetim gibi kavramlar› benimseyip kendi bünyelerinde geliﬂtirmeleri hedeflenen
baﬂar› için önemli rol oynar. Bu kavramlar› iyi uygulayan ﬂirketler, operasyonel performans art›ﬂ›n›n yan› s›ra finansal kaynaklar› daha kolay ve daha ucuza kullanma
ola¤›na sahip olurlar. Artan karl›l›k, sa¤l›kl› büyüme, yüksek piyasa de¤eri ya da
kredi notu, güvenilirlik, çal›ﬂan memnuniyeti gibi sonuçlarla tüm paydaﬂlar› ve kamuoyu taraf›ndan ödüllendirilirler.
ﬁirketin orta ve uzun vadede ulaﬂmak istedi¤i hedefleri tespit etmesi ve bu hedeflere ulaﬂmak için izlenecek yollar› belirlemesi için bütçe ve planlama yapmas›
gerekmektedir. Öncelikle hedeflerin belirlenmesi, buna göre kritik baﬂar› faktörlerinin tespiti ve rekabet avantajlar›n›n ortaya konulmas› planlama sürecinin gereklerindendir. Genel ekonomik koﬂullar›n izlenmesi ve istatiksel analizi, sektör koﬂullar›n›n takibi ve rekabet ortam›n›n belirlenmesi genel olarak d›ﬂ etkenlerin analizi ile
mümkündür. Ayr›ca ﬂirket içi faktörlerin incelenmesi planlama baﬂar›s›n› olumlu etkileyecektir. Tüm bu analiz ve inceleme sonuçlar› do¤rultusunda gelecek y›llara yönelik detayl› projeksiyonlar›n oluﬂturulmas›yla planlama süreci tamamlan›r. Sonras›nda periyodik revizyon yerine olaylar baz›nda gerekli durumlarda revizyon yap›l-
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mas› yeterli olacakt›r. Bütçe ise uzun vadeli planlama ›ﬂ›¤›nda önümüzdeki bir y›ll›k sürecin rakamsal tahminlerini içermektedir. ﬁirketin süreklili¤i ve hedeflerini uygulama baﬂar›s› aç›s›ndan sistem alt yap›s›n›n uygunlu¤u ve yönetimsel kontrolün
sa¤lanmas› önemlidir.
‹yi bir kurumsal yönetim rejimi, ﬂirketlerin sermayeyi verimli bir ﬂekilde kullanmalar›n› garanti etmelerini sa¤lar. Kurumsal yönetim ile ﬂirket performans› ve karl›l›¤› aras›nda belirli bir iliﬂki kurulmaktad›r. ‹yi kurumsal yönetim uygulamalar›n›n
temelinde, yönetimde ve karar alma süreçlerinde nitelikli ve yetkin bireylerin görev almas› (profesyonel yönetim) ve bu bireylerin her türlü ç›kar çat›ﬂmas›ndan
uzak, ba¤›ms›z bir ﬂekilde karar alabilmelerinin sa¤lanmas› yatmaktad›r. ﬁirketin
sayg›nl›¤›n›, güvenilirli¤ini ve devaml›l›¤›n› sa¤layarak piyasalara ve yat›r›mc›lara
güven vermek ve bunun yan›nda tüm hissedarlar›n ç›karlar›n› eﬂit gözetmek ve sahip olduklar› de¤eri en üst düzeye ç›karmak kurumsal yönetimin en önemli amaçlar›ndand›r.
Günümüzde ﬂirketlerin ülke, ekonomi ve sektörel koﬂullar alt›nda tüm riskleri
izleyip olumsuz etkilerine karﬂ› önlemler almas› risk yönetimi alt›nda kontrol edilmektedir. Risk yönetiminin temel amac› getiri/risk optimizasyonu problemini çözmek say›labilir, bu da riski getiri ile karﬂ›laﬂt›rmay› sa¤layacak ﬂekilde bir risk maliyeti hesaplanabilmesini sa¤lamakt›r. ﬁirketin hedefleri do¤rultusunda risk düzeyini
belirlemesi ve risk çeﬂitlerine (piyasa, kredi ve operasyonel riskler) göre yönetim
stratejisini ve organizasyonunu oluﬂturmas› beklenmektedir. Model seçimi ve risk limitlerinin belirlenmesi de önemlidir. ﬁirketlerin risk yönetimi amac›yla, yüksek likidite tutma, vade yap›s› matching’i ve "sepet yapma" gibi klasik yöntemleri tercih ettikleri, türev enstrümanlar›ndan ise en fazla TL/döviz forward iﬂlemlerinin gerçekleﬂtirildi¤i görülmektedir.

Finansman ‹htiyac›n›n Belirlenmesi
ﬁirketlerin iﬂleyiﬂlerinde en önemli unsurlardan biri de finansmand›r. ﬁirketin,
finansman aray›ﬂ›na girmeden önce ihtiyac›n› do¤ru belirlemesi önemlidir. Bu süreçte ﬂirketin finansal durumu ve hedefleri gibi iç faktörler kadar makroekonomik
koﬂullar ve mali piyasalar›n durumlar›n›n da derinlemesine incelenmesi, do¤ru analiz edilmesi gereklidir.
Finansal durumun de¤erlendirilmesinde; ciro, nakit ak›mlar›, likidite, toplam
varl›klar ve borçlar ile karl›l›k gibi konularda sürekli bilgi ak›ﬂ› sa¤layacak ﬂekilde
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standart raporlamalara (bilanço, gelir tablosu, nakit ak›m tablosu vb. ana finansal
tablolara) ve bu verilerin birbirleriyle ve önceki dönemlerle karﬂ›laﬂt›r›lmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Mevcut finansal durumun do¤ru analiz edilmesi, iﬂletmenin ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi ve bunlar için zaman›nda hareket edilmesini sa¤lamaktad›r. Veri bulunabilmesi halinde, ﬂirketin sektördeki di¤er ﬂirketlerle karﬂ›laﬂt›rmal›
olarak incelenmesi de yönetime önemli bilgiler sunacakt›r. Finansal durum de¤erlendirmesinde, ana performans göstergelerinden faydalan›lmaktad›r. Bu göstergeler,
operasyonel verilerle desteklenerek kullan›lmal›d›r. Sektör ve iﬂ koluna özgü analizlerin yap›lmas› önem kazanmaktad›r; örne¤in telefon operatörü için abone baﬂ›
karl›l›k veya sat›ﬂ analizleri gibi. Özellikle karl›l›k analizleri, iﬂletme sermayesi ihtiyac› ve nakit ak›m› tablolar› ﬂirket içi kaynaklar›n de¤erlendirilmesinde yön gösterecektir. Büyüme oranlar›, enflasyon/devalüasyon oranlar› ise makroekonomik geliﬂmelerin izlenmesinde faydal› olacakt›r.
ﬁirketlerin hedef ve stratejileri finansman kararlar›nda etkili olmaktad›r. Belirlenen strateji do¤rultusunda detayl› yat›r›m fizibilite çal›ﬂmas› yap›lmal› ve böylelikle
do¤ru finansman›n kullan›lmas› sa¤lanmal›d›r. Örne¤in yak›n sektör iﬂ kollar›na girmeyi hedefleyen bir ﬂirket stratejik veya finansal ortakl›klar kanal›yla veya kendi yat›r›m yaparak bu hedefi gerçekleﬂtirebilir. Yat›r›m durumunda detayl› maliyet analizleri, iﬂ plan› (business plan), maliyetlerin yan› s›ra gelecekte bu yat›r›m›n getirece¤i getiri ve kolayl›klar›n ç›kar›lmas›, k›saca bunlar› kapsayan bir yat›r›m fizibilitesi yap›lmas› gerekmektedir.
Büyüme odakl› stratejilerde, ﬂirket ihtiyaç duydu¤u finansman›n›n büyüklü¤üne, sa¤lanacak kayna¤›n geri dönüﬂ vadesine, ﬂartlar›na, piyasa ﬂartlar›na ve kendi
mali durumuna bakarak uzun vadeli bir finansman kayna¤› kullanmaya yönelmelidir. Kaynak seçimi uzun vadeli finansal kredi, ortakl›klar, sermaye piyasas› araçlar›
veya özsermaye kullan›m›, özsermayenin yetmedi¤i durumlarda sermaye artt›r›m›
ﬂeklinde olabilmektedir.

Uygun Finansman Modeline Ulaﬂ›lmas›
Finansman›n kullan›m amac› finansman türünün belirlenmesinde etkileyici rol
oynayacakt›r. ‹ﬂletme sermayesi ve ara finansman ﬂirketlerin süregelen faaliyetleriyle ilgili sürekli ya da bir kereye mahsus ihtiyaçlar›n finansman› için gereklidir. Yeni
bir pazara ya da iﬂ koluna girmek, kapasite artt›r›m›, yeni sabit varl›k yat›r›m projeleri ya da ﬂirket sat›n almalar› gibi normal ﬂirket faaliyetlerinin d›ﬂ›ndaki ihtiyaçlar›n finansman› için köprü ya da yat›r›m finansman› kullan›l›r.
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ﬁirketler finansman›n ne kadar›n›n özkaynaktan ne kadar›n›n d›ﬂ kaynakdan
karﬂ›lanaca¤›na karar verirken d›ﬂ kaynaktan sa¤lanacak finansman alternatiflerinin
ve özkayna¤›n›n maliyetini dikkatle hesaplamak durumundad›r. Serbest nakit ak›m›
tablolar›n› hesaplayarak ne kadar fon yaratt›¤›n› ve bunlar› de¤iﬂik ﬂekillerde de¤erlendirdi¤inde nas›l borç servisi yap›labilece¤inin planlamas›n› yapmal›d›r. Yat›r›m finansmanlar›nda, sermaye, riski ve getirisi aç›s›ndan daha pahal› say›ld›¤›ndan, özkaynak/d›ﬂ kaynak oran›n›n düﬂük/optimum olmas› tercih edilir. ﬁirketler yat›r›mlar›n› mevcut ve mümkün en ucuz d›ﬂ borçlanma yoluyla finanse ederler.
ﬁirketin tüm finansman türlerinden haberdar olmas›, bu finansman türlerinin
maliyetlerini incelemesi ve koﬂullar›n› gözden geçirmesi do¤ru finansmana ulaﬂ›lmas›n› sa¤layacakt›r. D›ﬂ kaynak olarak banka kredileri ve di¤er finansal kuruluﬂlar›n yan› s›ra çok tarafl› uluslararas› fonlar›n ürünleri de incelenmelidir. Ülkemizde
ço¤unlukla d›ﬂ kaynakl› finansman sa¤lanmas›na ra¤men sermaye piyasas› araçlar›ndan faydalanmak üzere bunlar›n da incelenmesi do¤ru olacakt›r. Borçlanma senetlerinden finansman bonosu, hisse senedine çevrilebilir tahvil ve menkul k›ymetleﬂtirme az kullan›lmalar›na ra¤men teﬂviklerle birlikte alternatif finansman kayna¤›
olabilmektedir. Ayr›ca halka arz ve ortakl›k çeﬂitleri de finansman kullan›m amac›na göre do¤ru finansman kayna¤› olabilecektir.
Nakit ak›ﬂ› tablolar› finansman türünün belirlenmesinde araç olarak kullan›labilir. ﬁirketin serbest nakit ak›mlar› üzerine, kullan›lmas› planlanan finansman türünün maliyet ve getirilerinin (vergi, teﬂvik, vb.) eklenmesiyle elde edilecek net durum, ﬂirketin ödeme kabiliyeti ve finansman kayna¤›ndan sa¤layaca¤› yararlar›n belirlenmesinde faydal› olacakt›r.
Baz› finansman türlerinde miktar›n uygulama s›n›rlamalar› getirmesi finansman
ihtiyaç tutar›n›n net belirlenmesini gerektirmektedir. Ayr›ca ihtiyaç duyulan vade yap›s› da finansman türü belirlenmesinde seçici rol oynayacakt›r. Geri ödeme özkaynak, halka arz ve ortakl›k gibi finansman türlerinde fiili olarak söz konusu de¤ilken
d›ﬂ borçlanmalarda dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Faiz ve maliyet tüm finansman türleri için karﬂ›laﬂt›rmal› de¤erlendirilmelidir.
Mevcut tüm finansman türleri maliyet, uygunluk, ulaﬂ›labilirlik aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelenmeli, finansman türünün miktar, vade yap›s›, faiz cinsi gibi
önemli bileﬂenleri de¤erlendirilmelidir. Finansman türünün do¤ru belirlenmesi kullan›m amac›n›n (örne¤in yat›r›m projesi ya da iﬂletme sermayesi gibi) baﬂar›ya ulaﬂmas› için önemlidir.
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I. Örnek ﬁirket
1. Hedef ve Vizyon
1.1 ﬁirket Kültürü
1.1.1. Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi
ﬁirket vizyonu, bir ﬂirketin orta ve uzun vadede, ﬂirketin kültürü ve stratejileri
do¤rultusunda bulunmay› planlad›¤› yer olarak tan›mlanabilir.
ﬁirket misyonu ise, bir kurumun k›saca varolma sebebi olarak özetlenebilir. ﬁirket vizyonunun, ilke ve de¤erlerinin de ﬂirket misyonu ile uyumlu ve ayn› do¤rultuda olmas›, stratejilerin uygulanabilirli¤ini ve hedefe ulaﬂabilirli¤ini sa¤lar.
ﬁirket misyon ve vizyonunun tespit edilmesi; ﬂirket kültürünün ve de¤erlerinin
yarat›lmas›, yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve geliﬂtirilen çeﬂitli politika ve stratejilerle uygulamaya geçirilebilmesi aç›s›ndan temel bir gerekliliktir.
1.1.2. Vizyon ve Misyonun Benimsetilmesi ve Yayg›nlaﬂt›r›lmas›
ﬁirketin uzun vadede devam eden büyüme ve baﬂar› sa¤lamas› için ﬂirket vizyon ve misyonunun, aktiviteye dönüﬂtürülmesi, bu vizyon ve misyon do¤rultusunda oluﬂturulan do¤ru politika ve stratejilerin yaﬂama geçirilmesi gerekmektedir. Bu
noktada öncelikle vizyon ve misyon ﬂirket içinde yayg›nlaﬂt›r›lmal› ve ﬂirket çal›ﬂanlar›yla paylaﬂ›lmal›d›r. Ayn› ﬂekilde ﬂirket taraf›ndan verilen, ﬂirket kültürünü yans›tan ve destekleyen çeﬂitli mesaj ve aktivitelerle vizyon ve misyonunun çal›ﬂanlara
benimsetilmesi, çal›ﬂanlar›n kendi aç›lar›ndan ﬂirketin vizyon, misyon ve stratejilerine ne ﬂekilde katk›da bulunabileceklerini bilmeleri ve uygulamalar› aç›s›ndan
önemlidir.

1.2. ﬁirket Stratejisi Ve Stratejik Planlama Süreci
ﬁirketlerin vizyonlar›nda belirttikleri orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaﬂabilmeleri için ﬂirket kültürlerini destekleyecek politika ve stratejiler ("ﬁirket Stratejisi") belirlemeleri gerekmektedir. Bu stratejiler ekonomik alandaki stratejilerin yan›nda günümüzde toplumsal alanda da kendini göstermek durumundad›r. Çünkü art›k günümüzde özellikle büyük ve orta ölçekli ﬂirketler için sürdürülebilir baﬂar›n›n ölçümü için ekonomik baﬂar›lar›n›n yan›nda topluma sa¤lad›klar› katk›lar da kriter olmaya baﬂlamaktad›r. Art›k ﬂirketler iyi bir vatandaﬂ olma, kazançlar› ölçüsünde toplumun farkl› alanlar›na da katk›da bulunma misyonunu taﬂ›ma durumundad›rlar.
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ﬁirket stratejilerinin yan› s›ra ﬂirketler toplulu¤una sahip organizasyonlar›n/holdinglerin, ayr›ca Grup Stratejilerinin olmas› yararl› olacakt›r. Grup içindeki ﬂirketlerin fonksiyonlar›n›n ve stratejilerinin birbirinden ayr› olarak tan›mlanmas› ilerideki
bölümlerde detayland›raca¤›m›z konularda önem kazanmaktad›r (Bkz. I. 2 Bütçe,
Planlama ve Yönetim ‹letiﬂim Sistemleri ve II. 1 ‹ç Faktörlerin Analizi).
ﬁirketlerin belirlenen ﬂirket stratejisine ve sosyal hedeflere ulaﬂmalar› ve bu hedeflerin uzun vadeli sürdürülebilirli¤i için belli bir "Stratejik Planlama Süreci"
oluﬂturulmak ve uygulanmak durumundad›r. Öncelikle ﬂirketin ölçe¤i do¤rultusunda ne ﬂekilde bir stratejik planlama sürecinin uygulanaca¤›n›n, bu sürecin nas›l iﬂleyece¤inin tespit edilmesi, daha sonra uygulanan bu süreç içinde hangi araç ve
teknolojilerin kullan›laca¤›n›n, sürecin hangi organizasyonel birimler içinde yürütülece¤inin belirlenmesi gerekmektedir. Ayn› zamanda Stratejik Planlama Sürecinin
ﬂirketin di¤er iﬂ süreçleriyle ve bu süreçlerde kullan›lan araçlarla entegrasyonunun
sa¤lanmas›, operasyonel alanda hayata geçirilmesi aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
Genel olarak incelendi¤inde, stratejik planlama süreci üç ana aﬂamadan oluﬂmaktad›r:
• Strateji belirleme / stratejik pozisyonlama,
• Stratejinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve uygulanmas›,
• Stratejilerin gözden geçirilmesi, güncellenmesi
1.2.1. ‹ﬂ Stratejilerinin Oluﬂturulmas›
ﬁirketin, vizyonu ve misyonu do¤rultusunda kendine k›sa, orta ve uzun vadeli
iﬂ hedefleri koymas› ve bu hedeflere ulaﬂmak için çeﬂitli operasyon alanlar›nda politika ve stratejiler belirlemesi gereklidir. Belirlenen iﬂ hedefleri, ﬂirket kültürünü
destekleyecek ve uygulama alan›nda yans›tacak nitelikte olmal›d›r.
Stratejik planlar sadece gelece¤in öngörüsü olarak de¤il, ayn› zamanda gelecekte hedeflenen sonuçlara ulaﬂabilmek için bugünden yap›lmas› gerekenlerin bir
planlamas› olarak kabul edilmelidir.
‹ﬂ stratejilerinin belirlenmesinde ﬂirketin vizyon, misyon ve kültürü temel teﬂkil
ederken iç ve d›ﬂ faktörlerin iyi analiz edilmesi gerekmekte, dolay›s›yla ﬂirketlerin
kendi iç kaynaklar›, güçlü / zay›f yönleri ile d›ﬂ çevre, endüstri ve rekabet koﬂullar› hakk›nda yap›lacak detayl› analizlerin neticeleri üzerine inﬂa edilmelidir. Öncelik-
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le ﬂirket içinde stratejileri uygulamaya geçirecek bir stratejik liderlik anlay›ﬂ›n›n
oluﬂturulmas› ve bu do¤rultuda çal›ﬂacak uygun bir ﬂirket organizasyonunun yap›land›r›lmas›, motive edilmesi ve gerekli bilgi paylaﬂ›m› ve ak›ﬂ›n› sa¤layacak bilgi
ve iletiﬂim gerekmektedir.
ﬁirket Kültürü

Stratejik Planlama
Süreci

Vizyon ve Misyon

Stratejiler
- ‹ﬂ Stratejileri
- Toplumsal Sorumluluk

‹ﬂ Plan›

Strateji oluﬂturulmas›nda aﬂa¤›daki faktörlerin belirlenmesi de önem kazanmaktad›r.
• ﬁirketin ürün ve hizmet yelpazesi ve sektörler
• ﬁirketin ürün ve hizmet yelpazesine göre hedef kitlesi
• ﬁirketin rekabet stratejileri,
• De¤iﬂen pazar koﬂullar›n›n takibi
• ﬁirketin rekabet stratejileri ve de¤iﬂen pazar koﬂullar› do¤rultusunda büyüme
planlar›n›n belirlenmesi,
• ﬁirketin faaliyet gösterdi¤i iﬂ alanlar›n›n çeﬂitlili¤i konusunda kararlar›n verilmesi.
Yap›lan bu analizler sonucunda ortaya ç›kan d›ﬂ faktörlere ve ﬂirket iç imkan
ve kaynaklar›na uygun olarak ﬂirketin pazardaki pozisyonlamas› yap›l›r ve gerçekçi de¤erlendirmeler ›ﬂ›¤›nda uzun vadede gidilmesi gereken yön ve ulaﬂ›lmak istenen nokta tespit edilir.
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Strateji belirleme aﬂamas›n›n ana amac›:
- ﬂirketleri vizyonlar›na ulaﬂt›racak olan stratejik alanlar›n tespit edilmesi,
- bu alanlara yönelik hedeflerin belirlenmesi,
- hedeflere ulaﬂmak için "olmazsa olmaz" kritik baﬂar› faktörlerinin tan›mlanmas›,
- bu kritik baﬂar› faktörlerine ulaﬂmadaki ﬂirket performans›n› ölçmek üzere
kullan›lan kilit performans göstergelerinin ve bunlara ait uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve,
- tüm bunlara dayanarak kritik baﬂar› faktörlerine yönelik uzun vadeli stratejik
aksiyon planlar›n›n oluﬂturulmas›d›r.
Bunu takiben, ﬂirketler o y›la ait iﬂ planlar›n›n da uzun vadeli stratejik planlar›
ve kritik baﬂar› faktörleri ile uyumunu sa¤lamal›d›r. Ayr›ca, stratejik planlar›n mali
aç›dan nas›l bir de¤er ifade etti¤i, mali tablolar ve analizler neticesinde hesaplanmal›d›r.
1.2.2. ‹ﬂ Stratejilerinin Yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve Uygulanmas›
Belirlenen iﬂ stratejileri hayata geçirilirken hangi aksiyon ve planlar›n uygulanaca¤›n›n, hangi iﬂ süreçlerinin iﬂlemesi gerekti¤inin tespit edilmesi gerekmektedir.
Örne¤in:
• ﬁirket iﬂ alanlar›n› ne ﬂekilde, hangi sektörlerde, hangi yöntem ve aksiyonlarla geniﬂletmeyi planlamaktad›r?
• ﬁirket müﬂteri beklentilerini hangi aksiyon ve planlamalarla karﬂ›lamay› hedeflemektedir?
• ﬁirketin de¤iﬂen pazar koﬂullar›na uyum sa¤lamak için uygulayaca¤› strateji
ve yöntemler nelerdir?
• ﬁirket, belirledi¤i iﬂ stratejileri do¤rultusunda birimlerini ne ﬂekilde yönetmekte ve verimlili¤in art›ﬂ› için ne gibi yöntemler uygulamaktad›r?
ﬁirket stratejik planlar›n›n ana mesajlar›, gizlilik esaslar› dahilinde, tüm ﬂirket çal›ﬂanlar› ile çeﬂitli seviyelerde paylaﬂ›lmas› stratejilerin benimsenmesi ve uygulanmas› aç›s›ndan kritiktir. ﬁirketlerin stratejik planlar›n› uygulamadaki baﬂar›lar›, belirlemiﬂ olduklar› kilit performans göstergeleri hedeflerine uyum ile ölçülür. ﬁirketlerin
y›ll›k iﬂ plan› ve bütçeleri oluﬂturulurken güncel stratejik planlar baz al›nmal› ve referans kabul edilmelidir.
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ﬁirketler stratejilerini "tarih bazl›" olarak de¤il ancak "olay bazl›" olarak revize
etmelidirler. Yani ﬂirketlerin uzun vadeli stratejik aksiyon planlar›n›n her y›l de¤iﬂmesi gerekmeyebilir. Buna karﬂ›n ﬂirketin pazar ve rekabet koﬂullar›ndaki de¤iﬂiklikler ﬂirketin rekabet yeri ve koﬂullar›n› de¤iﬂtirecek önemdeyse bu durumda y›l
sonunu beklemeden strateji revizyonu gerekebilir.
ﬁirketler, de¤iﬂen koﬂullara göre yeni analizler yaparak ve ﬂirket konumlamas›n› gözden geçirerek stratejik aksiyon planlar›n› ve kilit performans göstergeleri hedeflerini güncellemelidir. Ayr›ca, strateji revizyonu ihtiyac› olmasa bile, y›l sonlar›nda iﬂ planlar› ile birlikte stratejik planlar›n da gözden geçirilmesi, gelecek y›lki iﬂ
planlar›n›n stratejik plana entegrasyonu ve çok önemli de¤iﬂiklikler do¤rultusunda
stratejik planlar›n güncelleﬂtirilmesi, planlar›n sürekli olarak yaﬂamas› ad›na faydal›
olacakt›r.
1.2.3. ﬁirketin Toplumsal Sorumluluk Stratejileri
"Kurumsal Sosyal Sorumluluk" kavram›, ﬂirketlerin daha iyi bir toplum ve daha
iyi bir çevre için gönüllü olarak katk›da bulunmas› anlam›na gelmektedir. Bu kavram günümüzde ﬂirketler için giderek daha fazla önem kazanmakta, yaln›zca bir zorunluluk ve sorumluluk de¤il; ayn› zamanda uzun vadeli bir yat›r›m ve rekabet
avantaj› olarak kendini göstermektedir. Sosyal sorumluluk kavram› içinde, ﬂirketlerin öncelikle daha iyi ve yaﬂan›labilir bir çevre sa¤lamak ve içinde bulunduklar› toplumun yaﬂam kalitesini yükseltmek için bilgi, deneyim ve çözümlerini kullanmalar› ve bunu çevreyi koruma, kültür ve sanata destek olma, e¤itim ve araﬂt›rmaya yönelik çal›ﬂmalar› teﬂvik etme, toplumla ilgili etkinliklere aktif olarak katk›da bulunma gibi faaliyetlerle hayata geçirmeleri vazgeçilmez hale gelmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu
noktada ﬂirketlerin sosyal sorumluluk bilincini; toplumun beklentileri ve ihtiyaçlar›yla örtüﬂecek ﬂekilde, vizyon ve misyonlar› do¤rultusunda ve süreklilik ilkesi çerçevesi içinde gerçekleﬂtirdikleri faaliyetlerle geliﬂtirmeleri, topluma ve di¤er ﬂirketlere de bu konuda örnek teﬂkil etmeleri bundan sonraki önemli bir ad›md›r.
Rekabet platformunda, rekabet mevzuat›na uygun hareket edilmesi, kanuni ve
mali (vergi ve borçlar) tüm yükümlülüklerin zaman›nda ve sürekli olarak yerine getirilmesi, ürün, hizmet ve çözüm kalitesinin TSE standartlar›na uygun olmas›, ISO
9000-14000 gibi kalite ve çevre standartlar›na uygun davran›lmas›, çocuk iﬂçi çal›ﬂt›r›lmamas› ve tüketicinin bilinçlendirilmesi konusunda çeﬂitli aktivitelerin gerçekleﬂtirilmesi ﬂirketlerin iyi ve dürüst vatandaﬂ olma yolunda gerçekleﬂtirmeleri gereken önemli noktalardan baz›lar›d›r.
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Ayr›ca, ﬂirketler toplumsal sorumluluk faaliyetleri do¤rultusunda aﬂa¤›daki faaliyetlere de yönelebilmektedirler. Bu ﬂekilde ﬂirket sosyal anlamda topluma katk›da
bulunurken ayn› zamanda ﬂirketin bilinirli¤ini art›rm›ﬂ, strateji ve vizyonun kitlelere ulaﬂt›r›lmas›n› sa¤lam›ﬂ olacakt›r.
• Kültür ve Sanata Destek
Bir toplumun kültür ve sanatta nerede oldu¤u, o toplumun hangi geliﬂim düzeyinde oldu¤unun en önemli göstergelerinden biridir. Dolay›s›yla toplumsal sorumlulu¤unun bilincinde olan ﬂirketlerin kültür ve sanat›n çeﬂitli dallar›nda verdikleri destekler o toplumun kültürel olarak geliﬂimine katk› sa¤layacakt›r.
• E¤itim ve Araﬂt›rmaya Destek
Daha bilinçli bir toplum yaratman›n en kritik noktas› hiç ﬂüphesiz ki e¤itim ve
gençlerdir. Bu nedenle özellikle büyük ve orta ölçekli ﬂirketler taraf›ndan okullar›n,
üniversitelerin ve araﬂt›rma kuruluﬂlar›n›n bilimi ve ö¤renimi teﬂvik etmek amac›yla desteklenmesi ﬂirketlerin toplumsal sorumluluk bilincini yans›tan en önemli göstergelerden biridir.
• Çevre Koruma
‹ﬂ hayat›nda baﬂar›l› bir ﬂirket olman›n yan›nda, iyi ve sorumlu bir vatandaﬂ olarak ﬂirketlerin sadece çevreye duyarl›l›k göstermeleri bugün yeterli olmamaktad›r.
Bunun yan›nda ﬂirketler çevrenin ve do¤al kaynaklar›n korunmas›, alternatif kaynaklar›n geliﬂtirilmesi için de aktif olarak faaliyet göstermek durumundad›rlar.
• Toplum Refah›na Katk›
ﬁirketler için sel, deprem vb. gibi toplumun ihtiyac› oldu¤u durumlarda gereken özveriyi göstererek katk›da bulunmak toplumsal sorumluluk bilincinin hayata
geçirildi¤inin göstergesidir.
ﬁirketlerin ayn› zamanda faaliyetlerini sürdürürken içinde yaﬂad›klar› topluma
karﬂ› iyi ve dürüst bir vatandaﬂ olmalar›, di¤er ﬂirketlere ve toplumsal örgütlere örnek olmalar› ve bunun uygulamalar›n› yerine getirmeleri gerekmektedir.

1.3. De¤er Bazl› Yönetim
Dünya çap›nda yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalar, stratejik planlar ile ilgili yaﬂanan en önemli sorunlar›n bu planlar›n uygulamas› ve hayata geçirilmesi konusunda oldu¤unu or-
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taya koymuﬂtur. Her 10 ﬂirketten 9’u stratejilerini planlad›klar› ﬂekilde uygulayamamaktad›r.
Yine bu araﬂt›rmalar, stratejilerini ölçülebilir hedefler halinde tan›mlamayan ve
performans› düzenli olarak ölçerek takip etmeyen ﬂirketlerin stratejik planlar›n› uygulamaya geçiremediklerini göstermiﬂtir. "Ölçülemeyen yönetilemez" prensibinden
hareketle, stratejilerin do¤ru yönetilebilmesi için de ölçüm en önemli baﬂar› faktörü konumundad›r.
De¤er bazl› yönetim, ﬂirketlerin de¤er yaratan kilit süreçlerinin ve stratejik hedeflerinin analiz edilerek her birisi için bir ölçüm parametresi (kilit baﬂar› göstergesi) geliﬂtirilmesi ve bu parametreler için tan›mlanan hedefler ile fiili performans›n
düzenli olarak ölçülerek karﬂ›laﬂt›r›lmas› esas›na dayan›r. Bu sayede ﬂirketler de¤er
yaratan süreçlerindeki ve stratejik hedeflerine ulaﬂmadaki performanslar›n› sürekli
olarak kontrol alt›nda tutabilmekte ve gerekli aksiyonlar› zaman›nda alabilmektedir.
De¤er bazl› yönetim uygulamas›n›n takip sistemi, ﬂirketlerde "Dengeli ﬁirket
Karneleri (Balanced Scorecards)" oluﬂturularak sa¤lan›r. Bu sistemde ﬂirket performans› sadece mali göstergeler ile de¤il;
• Operasyonel boyut,
• Müﬂteri ve çevre boyutu,
• Finansal boyut ve
• Ö¤renme ve geliﬂtirme boyutu
olmak üzere bir denge dahilinde dört ayr› bak›ﬂ aç›s›nda incelenir. K›saca ﬂirketin kilit performans göstergeleri bu dört ana baﬂl›k alt›na grupland›r›l›r ve takip
edilir. Böylece ﬂirketin baﬂar›s›nda etmen olarak en kritik önem taﬂ›yan bu dört
perspektifin tamam›na yönelik olarak takip parametreleri geliﬂtirilmesi garanti alt›na al›nm›ﬂ olur.

1.4. Kalite Çal›ﬂmalar›
ﬁirketlerin vizyon ve misyonlar› do¤rultusunda belirledikleri ve uygulad›klar› iﬂ,
yönetim ve stratejik planlama süreçlerinin daha verimli ve hedefe yönelik olarak iﬂlemeleri, iyileﬂtirilmeleri ve sa¤lad›klar› katma de¤erin artt›r›lmas› için kalite çal›ﬂmalar›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Uygulanan kalite çal›ﬂmalar›n›n ﬂirket içinde ne ölçüde yayg›nlaﬂt›r›ld›¤›, bu çal›ﬂmalar›n sadece teorik anlamda de¤il, pratik anlamda
da hayata geçirildi¤inin en önemli göstergesidir.
23

‹ﬂ ve yönetim süreçlerinin verimlik ve etkinli¤inin, belirlenen performans kriterleri do¤rultusunda sürekli olarak ölçülmesi, iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›
ve bu iyileﬂtirmelerin tedarikçi performans›, müﬂteri gereksinimleri ve tatmini ve rakip/k›yaslama verileri gibi sonuçlara yans›mas› kalite çal›ﬂmalar›n›n ana hedefidir.
ﬁirket çal›ﬂanlar›n›n da kalite çal›ﬂmalar›n›n bilincinde ve sorumlulu¤unda olmalar›, aktif olarak çal›ﬂmalara kat›lmalar› bunun yan›nda finansal kaynaklar›n ve
di¤er kaynaklar›n stratejik hedefler do¤rultusunda kullan›lmas›, teknolojilerin, entelektüel sermayenin ve bilginin ürünlerde ve hizmetlerde avantaj elde edilecek ﬂekilde en iyi biçimde kullan›lmas›n› sa¤layacak sistematik bir yöntem uygulanmas›,
kalite çal›ﬂmalar›n›n hedefine ulaﬂmas›nda önemli rol oynamaktad›r.

2. Bütçe, Planlama ve Yönetim ‹letiﬂim Sistemleri
2.1. Planlama
Planlama süreci ﬂirketin orta ve uzun vadede ulaﬂmak istedi¤i hedefleri tespit etmek ve bu hedeflere ulaﬂmak için izlenecek yollar› belirlemek için kullan›lan bir süreçtir. Söz konusu süreç 2 - 5 y›ll›k dönemi (baz› durumlarda 10 y›ll›k dönemi) içerir ve daha çok vizyon ve hedef tespiti temeline dayan›r. Ayr›ca al›nan kararlar›n say›sal etkileri bu dönemi içeren projeksiyonlar haz›rlan›r. Böylelikle izlenen stratejinin say›sal büyüklüklere etkisi ve yap›lmas› gereken yat›r›mlar tespit edilir. Yat›r›mlar›n hangi finansman yöntemleri ile finanse edilece¤i konusunda kararlar verilir.
Özellikle uzun vadeli borçlanmak isteyen ﬂirketler aç›s›ndan kritik bir süreçtir.
Bu ﬂekilde ﬂirket yat›r›mc›lar›na nerede oldu¤unu, nerede olmay› planlad›¤›n› aktarm›ﬂ olur. Yat›r›mc›larda kendi verdikleri fonlar›n nerelerde kullan›laca¤›n› ve sonuçlar›n› detaylar›yla görebilirler.
Planlama çal›ﬂmas› yap›l›rken aﬂa¤›daki temel konular üzerinde çal›ﬂ›l›r.
• Hedeflerin Belirlenmesi
ﬁirket planlama dönemi sonunda nerede olmak istedi¤ini, hangi iﬂ alanlar›nda
çal›ﬂaca¤›n› tan›mlar. K›sacas› hedeflerini belirler (Bkz. I. 1.2 ﬁirket Stratejisi ve Stratejik Planlama Süreci).
• Kritik Baﬂar› Faktörlerinin Belirlenmesi
Bir ﬂirket aç›s›ndan en önemli kriterler o ﬂirketin hedeflerine ulaﬂmas›nda kritik rol oynayan etkenlerdir (kritik baﬂar› faktörleri). Bu alanlar tespit edildikten son24

ra, söz konusu alanlar ile ilgili geliﬂim stratejileri oluﬂturulur. Ayr›ca uygulanacak
stratejilerin baﬂar›yla uygulan›p uygulanmad›¤›n› anlamak için kilit performans göstergeleri tespit edilir.
• Rekabet Avantajlar›n›n Belirlenmesi
ﬁirketin bu hedeflere ulaﬂmak için sahip oldu¤u rekabet avantajlar› tespit edilir, ayr›ca ileride geliﬂmeyi planlad›¤› alanlar ve bunlar ile ilgili stratejiler belirlenir.
Hedeflere ulaﬂmak için kullan›lacak stratejiler bunlar etraf›nda oluﬂturulur.
• D›ﬂ Etkenlerin Analizi
Söz konusu hedeflere ulaﬂmak için ﬂirketin sahip oldu¤u rekabet avantajlar› yan›nda, d›ﬂ etkenleri ve bu d›ﬂ etkenlerin söz konusu planlama sürecine etkisini analiz etmesi gerekir. (Bkz. II. 2 D›ﬂ Etkenlerin Analizi) De¤iﬂik geliﬂmelere göre de¤iﬂik senaryolar›n haz›rlanmas› faydal› olacakt›r.
- Genel ekonomik çevrenin incelenmesi
Böyle bir çal›ﬂmada bak›lmas› gereken d›ﬂ etkenler; politik geliﬂmeler, ekonomik geliﬂmeler (enflasyon, devalüasyon, büyüme), sosyal geliﬂmeler (demografik
de¤iﬂiklikler, ﬂehirleﬂme, yaln›z yaﬂama, kad›n-erkek dengesi, vb.), teknolojik geliﬂmeler, çevre ile ilgili konular, yasal çerçeve ile ilgili geliﬂmeler olarak örneklendirilebilir.
‹statiksel verilerin incelenmesi: Ekonomik de¤iﬂkenlerin (enflasyon, büyüme
oran›, ithalat-ihracat rakamlar›, kur tahminleri) istatiksel verileri hem mevcut durumun belirlenmesinde hem de gelece¤e yönelik tahminlerin yap›lmas›nda yard›mc›
olacakt›r. ﬁirketin büyüme oran› enflasyon, sanayi ve üretim tahminleri ve ülke riskinden ba¤›ms›z düﬂünülmemelidir. Gelecek ile ilgili tahminleri yaparken piyasan›n
geçmiﬂ dinamiklerini incelenir ve bu dinamiklerden etkili faktörler tespit edilir. Temel ekonomik göstergeler (enflasyon, devalüasyon, büyüme) ile ilgili gelecek tahminleri de göz önüne al›narak piyasa/sektör ﬂartlar› do¤rultusunda model dinamikleri belirlenir.
- Sektörün incelenmesi
Sektörün Analizi: ﬁirketler planlama süreci içinde çal›ﬂt›klar› ve olmay› planlad›klar› sektörler ile ilgili analiz yaparlar. Bu çal›ﬂmada temel inceleme alanlar›; tedarikçiler (ﬂirketin tedarikçiler karﬂ›s›ndaki gücü, tedarikçilerin gücündeki olas› de-
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¤iﬂiklikler incelenir), piyasaya girme ile ilgili s›n›rlamalar/yapt›r›mlar (içinde bulunulan piyasan›n ne kadar korundu¤u, yeni oyunculara aç›kl›¤›, da¤›t›m kanallar›na
ulaﬂ›labilirli¤i, marka pozisyonu, sermaye yo¤unlu¤u, vb.), al›c›lar (al›c›lar›n pazarl›k ve al›m gücü, sat›ﬂ hacimleri, fiyat de¤iﬂimlerine duyarl›l›k, marka imaj›, dikey
entegrasyon imkanlar› vb.), ikame mallar (de¤iﬂtirme maliyetleri, fiyat performans
dinamikleri, vb.), olacakt›r.
Piyasan›n Büyüme Dinamikleri: Hedeflenen iﬂ alan› için Pazar büyüklü¤ü ve
piyasa büyüme dinamikleri araﬂt›r›l›r. Bu araﬂt›rma sonuçlar›, hedefe ulaﬂmak için
uygulanacak politikalar› (yat›r›m yapmak, rekabet stratejilerini gözden geçirmek,
vb.) tespit eder.
- Rekabetin incelenmesi
Rekabet Avantaj›n›n Belirlenmesi: ﬁirket planlama sürecinin baﬂ›nda kendi güçlü ve zay›f yönleri ile ilgili bir çal›ﬂma yapar. Bu çal›ﬂmada kendi için f›rsat ve tehdit alanlar›n› tespit eder. Bu alanlar ile ilgili izleyece¤i stratejileri tespit eder.
Piyasa rekabet koﬂullar› ve rakiplerin incelenmesi: Hedeflenen alan ile ilgili rekabet koﬂullar› ve rakiplerin durumu ile ilgili analizler yap›l›r ve bu analizler çerçevesinde ﬂirket politikalar› tespit edilir. Bu analiz s›ras›nda; piyasadan ç›k›lmas› ile ilgili s›n›rlar, yat›r›m tutarlar›, marka imaj›, de¤iﬂtirme maliyetleri, büyüme, at›l kapasite pozisyonu, talep ve fiyat aras›ndaki iliﬂki, sabit maliyetler, stok maliyetleri konular› incelenir.
• ﬁirket ‹çi Etkenlerin Analizi
D›ﬂ etkenler ile ilgili analizlerin yan›nda ﬂirketin kendi iç imkanlar›n›n da incelenerek hedeflenen noktalara ulaﬂmak için yap›lmas› gerekenler tespit edilir. (Bkz.
II. 1 ‹ç Faktörlerin Analizi) Aﬂa¤›daki konularda analizler yap›l›r.
- Kaynaklar: ﬁirketin sahip oldu¤u insan kayna¤›, bilgi birikimi, sahip oldu¤u
kabiliyetler, finansal kaynaklar
- Stratejik Kabiliyetler: ﬁirketin sahip oldu¤u piyasa de¤iﬂimlerine h›zl› yan›t verebilme, esneklik, esnek organizasyon yap›s›
- Finansal Yap›: ﬁirketin finansal yap›s›, hedefe ulaﬂmak için izlenecek yolun finansal yap›ya etkileri, yap›lan yat›r›mlar›n geri dönüﬂü ile ilgili beklentiler, nakit yaratma kabiliyeti, ekonomik karl›l›k, yat›r›lan sermaye karl›l›¤›
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- ﬁirket Kültürü: ﬁirketin sahip oldu¤u de¤er yarg›lar›, kontrol sistemleri, organizasyon yap›lar›, iletiﬂim kanal ve ﬂekilleri, kültürün liderlik özellikleri, kültür de¤iﬂiminin kolay olup olmad›¤›
- De¤er Zincirlerinin Analizi: ﬁirketin de¤er zincirinin incelenmesi, inceleme
sonucunda hedefe ulaﬂmak aç›s›ndan en önemli noktalar›n tespiti, bu noktalar ile ilgili uygulanacak strateji ve politikalar›n belirlenmesi
- Güç Sahipleri Analizi: Güç sahiplerinin beklentileri, etki alanlar›, de¤iﬂime
olan tepkiler, iﬂbirli¤i ihtiyaçlar›
• Hedeflerin Netleﬂtirilmesi
Yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda gelinen noktada baﬂta belirlenmiﬂ hedeflerin netleﬂtirilmesi ve revizyonu yap›l›r.
• Plan Varsay›mlar›n›n Oluﬂturulmas›
Yukar›da bahsedilen temel ekonomik göstergeler ile ilgili varsay›mlar›n yan›nda yap›lan iﬂlerle ilgili olarak sat›ﬂlar, iﬂletme sermayesi, fonlama, karl›l›k, genel yönetim giderleri konular› için ﬂirket politikalar› baz al›narak planlama dönemi varsay›mlar› haz›rlan›r.
• Projeksiyonlar›n Haz›rlanmas›
Belirlenen hedefler, temel ekonomik göstergeler ve varsay›mlar çerçevesinde
aﬂa¤›daki projeksiyonlar haz›rlan›r.
- Sat›ﬂ projeksiyonlar› (birim, fiyat, vb.)
- Sat›n alma projeksiyonlar›
- Maliyet projeksiyonlar› (hammadde maliyetleri, brüt kar, vb..)
- ‹ﬂletme Sermayesi projeksiyonlar› (alacak, stok, ticari borç devir h›zlar›, vb)
- Genel Yönetim Giderleri projeksiyonlar›
- Yat›r›mlar ile ilgili projeksiyonlar
- Finansman ile ilgili projeksiyonlar
- Kar/Zarar projeksiyonlar›
- Bilanço projeksiyonlar›
- Nakit Ak›ﬂ projeksiyonlar›
Böylelikle ﬂirketin uzun vadeli planlar› say›sal bir yap›ya dönüﬂtürülmüﬂ olur.
Her bütçe döneminde bu projeksiyonlar üzerinden gerçekleﬂmeler tespit edilir ve
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yine ayn› plan çerçevesinde plan dönemi içinde, yeni bütçe döneminde yap›lacak
olan çal›ﬂmalar belirlenir.
Çok önemli bir de¤iﬂiklik olmad›¤› sürece uzun vadeli planlarda ciddi revizyonlar yap›lmamal›d›r. Önemli de¤iﬂiklikler olmas› durumunda yeni ﬂartlar›n gere¤i olarak revizyonlar yap›lmal› ve yeni hedefler belirlenmelidir (Bkz. I. 1.2.2 ‹ﬂ Stratejilerinin Yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve Uygulanmas›).
Grup ﬂirketleri olarak daha yukar›dan bak›ld›¤›nda planlama oldukça kritiktir.
Grup stratejileri do¤rultusunda belirlenen hedeflere ulaﬂ›lmas› için yap›lmas› gerekenler, bireysel bazda ﬂirket stratejileriyle çak›ﬂmamal›d›r. Örnek vermek gerekirse Grup
stratejisi gere¤i yap›lmas› planlanan yeni al›ﬂveriﬂ merkezi, s›rf bilanço görünümü uygunlu¤u aç›s›ndan Grubun baﬂka bir alanda üretim yapan bir ﬂirketi üzerinden planlanmamal›d›r. Grup stratejileri do¤rultusundaki yeni yat›r›mlar ba¤›ms›z olarak düﬂünülmeli, detayland›r›lan planlama do¤rultusunda finansman ﬂekli ve modeli belirlenmeli ve Grubun hangi çat›s› alt›nda yap›land›r›laca¤›na bunlar›n sonucunda karar verilmelidir. Grup yat›r›mlar›n›n farkl› ﬂirketlerde yap›land›r›l›p finanse edilmesi, hatta
ﬂirketler aras› çapraz yat›r›mlar, yap›lan yat›r›m›n geri dönüﬂünün hesaplanmas›nda ve
faaliyet baz›nda karl›l›¤›n takip edilmesinde büyük zorluklar ç›karacakt›r.

2.2. Bütçe
Bütçe, takip eden bir y›l için yap›l›r. ‹ﬂ planlar›, ﬂirketlerin stratejik planlar›nda
yer alan uzun vadeli hedeflerinin gerçekleﬂmesi için öngörülen planlar›n ilk y›l›n›n
detayland›r›lm›ﬂ ve fonksiyonel baza indirgenmiﬂ ﬂeklidir. ﬁirket bünyesindeki tüm
birimler ve departmanlar için somut hedefler içerir.
Bütçe ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalar aﬂa¤›dad›r.
• ‹statistik Verilerin ‹ncelenmesi
Bütçe dönemi için temel ekonomik gösterge (enflasyon, devalüasyon, büyüme)
tahminleri incelenerek bütçe kabulleri haz›rlan›r.
• Bütçe Varsay›mlar›n›n Oluﬂturulmas›
Yukar›da bahsedilen temel ekonomik göstergeler ile ilgili varsay›mlar›n yan›nda yap›lan iﬂlerle ilgili olarak sat›ﬂlar, iﬂletme sermayesi, fonlama, karl›l›k, genel yönetim giderleri konular› için ﬂirket politikalar› baz al›narak bütçeleme dönemi varsay›mlar› haz›rlan›r, finansman politikalar› belirlenir.
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• Bütçenin Haz›rlanmas›
Belirlenen hedefler, temel ekonomik göstergeler ve varsay›mlar çerçevesinde
aﬂa¤›daki bütçeler haz›rlan›r.
- Sat›ﬂ bütçesi ( birim, fiyat, vb..)
- Sat›n alma bütçesi
- Maliyet bütçesi (hammadde maliyetleri, brüt kar,vb..)
- ‹ﬂletme Sermayesi kabulleri (alacak, stok, ticari borç devir h›zlar›,vb)
- Genel Yönetim Giderleri bütçesi
- Yat›r›mlar bütçesi
- Finansman tablosu
- Kar/Zarar
- Bilanço
- Nakit Ak›ﬂ
Yukar›da bahsi geçen bütçeler ve tahminler ayl›k bazda haz›rlan›r.
• Bütçe/Fiili Takibi
ﬁirketler her ay fiili sonuçlar ile bütçe hedeflerini karﬂ›laﬂt›r›rlar. Bu karﬂ›laﬂt›rmalar sonucunda ortaya ç›kan pozitif ve negatif yönlü sapmalar incelenir, sebepleri hakk›nda analizler yap›l›r. Ortaya ç›kan sonuçlara göre önlemler al›n›r. Ayr›ca sonuçlar ﬂirket üst yönetimi ile paylaﬂ›l›r.
• Bütçe Revizyonu
Makroekonomik büyüklüklerin ya da ﬂirketlerin yer ald›¤› sektörlere özgü
önemli de¤iﬂiklerin yap›lan bütçelerdeki varsay›mlar› geçersiz k›lmas› halinde bütçeler revize edilir. Bütçelerin çok s›k revize edilmeleri uygun de¤ildir. Bütçeler çok
özel durumlar d›ﬂ›nda bir kereden fazla revize edilmemelidir.
• Bütçe Haz›rlama Süreci
ﬁirket içindeki her departman kendi konusu ile ilgili gelir/gider bütçeleri haz›rlar (sat›ﬂ departman› sat›ﬂ bütçesini, sat›n alma departman› sat›n alma bütçesini, üretim departman› üretim bütçesini, vb.). Haz›rlanan tüm bütçeler ﬂirketin mali grubuna gönderilir ve burada son kontrolden geçirildikten sonra konsolide edilerek tüm
bütçeler ve kar/zarar, fon ak›m ve nakit ak›m tablolar› oluﬂturulur.
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Yine grup ﬂirketleri olarak bütçe konusu ele al›nd›¤›nda grup konsolide bütçesi bireysel bazda ayr› ayr› haz›rlanm›ﬂ ﬂirketler bütçelerinin konsolidasyonundan
oluﬂmal›d›r. Grup konsolide bütçesi ﬂirketler aras› borç alacak iliﬂkilerini düzenlemeli, denetime aç›k, ﬂeffaf ve takip edilebilir bir yap› alt›nda ﬂirketlerin birbirleri
aras›ndaki faaliyetleri yönlendirmelidir. ﬁirketlerin strateji oda¤›na dikkat edilerek
uzun vadeli kontrat veya yönetim kurulu kararlar›yla iliﬂkiler düzenlenmeli, sermaye yap›lar›n›n aç›k ve yal›n olmas›na özen gösterilmelidir.

2.3. ‹letiﬂim ve Kontrol Mekanizmalar›
2.3.1. Sistem Alt Yap›s›
ﬁirket ile ilgili verilerin düzenli ve güncel takip edilebilmesi için entegre bir bilgi sistemleri alt yap›s›n›n (SAP, Oracle, vb..) olmas› önemlidir. Alt yap›n›n WEB tabanl› olarak çal›ﬂt›r›lmas› sisteme bir çok noktadan ulaﬂmay› ve birçok noktadan veri beslemeyi kolaylaﬂt›racakt›r. Burada kritik nokta verilerin süreç sahipleri taraf›ndan girilmesi ve mali grubun veri giren bir grup yerine verileri yorumlayan, rapor
üreten, analizler yapan bir grup haline dönüﬂmesinin sa¤lanmakt›r.
Söz konusu alt yap› asl›nda bir MIS (Yönetim Bilgilendirme Sistemi) alt yap›s›
olarak düﬂünülmelidir. Bu yolla sisteme girilen verilerden bir çok rapor üretilebilir,
kritik verilerin güncel takibi sa¤lanm›ﬂ olur. Ayr›ca iyi bir raporlama alt yap›s› ile sistemde bulunan verilerden kiﬂiye özel raporlar›n üretilmesi sa¤lanabilir. Bu esneklik
sayesinde karar süreçleri h›zlan›r ve verilere ba¤l› analiz sonuçlar›na dayanan sa¤l›kl› kararlar al›nabilir.
ﬁirket aç›s›ndan kritik olan baﬂar› faktörleri tespit edilerek, bu faktörler ile ilgili veriler güncel olarak takip edilebilir. Böylelikle ﬂirketin hedeflere ulaﬂmaktaki
performans› izlenir, sapmalar olmas› halinde h›zl› önlemler al›nabilir.
2.3.2. ‹letiﬂim ve Kontrol Mekanizmas›
ﬁirkette iﬂlerin genel gidiﬂat› ile ilgili haftal›k bazda üst yönetimin (gereken durumlarda yönetim grubunun) kat›ld›¤› bir toplant› yap›lmas› faydal›d›r. Toplant›da
tüm ilgili birimler kendi iﬂleri ile ilgili bilgi verirler ve veriler ›ﬂ›¤›nda kararlar tart›ﬂ›larak al›n›r. Bir ölçüde koordinasyon sa¤lanm›ﬂ olur.
Ayr›ca her çeyrek baz›nda iﬂ ile ilgili geliﬂmelerin de¤erlendirildi¤i Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n yap›lmas› faydal›d›r. Yönetim Kurulu toplant›lar›nda ﬂirket üst
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yönetimi de haz›r bulunur. Bu toplant›larda iﬂin genel durumu ve gelece¤i ile ilgili
de¤erlendirmeler yap›l›r. ﬁirket yönetimi yönlendirilir.
Yönetim Kurullar›n›n objektif olmas› ve iﬂler ile ilgili do¤ru yönlendirmeler yapabilmesi için ﬂirket d›ﬂ›ndan ba¤›ms›z üyeleri bulundurmalar› kritiktir. (Bkz. I. 3 Etkili Kurumsal Yönetim)
Holdinglerin ve/veya ﬁirketler Topluluklar›n›n yönetimi aç›s›ndan iletiﬂim ve
kontrol mekanizmalar› oldukça önemlidir. Grup ﬂirketleri aras›ndaki yap›n›n ﬂeffaf
ve yal›n olmas› (Bkz. I. 2.2 Bütçe) iletiﬂimin kolayl›¤›n› sa¤lar, kontrol mekanizmanlar›n›n düzgün çal›ﬂmas›na yard›mc› olur.

3. Etkili Kurumsal Yönetim
3.1. Kurumsal Yönetim Nedir?
Kurumsal yönetim (corporate governance) en geniﬂ tan›m›yla insanlar›n modern yaﬂamda bir amaca ulaﬂmak için oluﬂturdu¤u herhangi bir kurumun yönetiminin düzenlenmesidir. ‹yi bir kurumsal yönetim rejimi, ﬂirketlerin sermayeyi verimli
bir ﬂekilde kullanmalar›n› garanti etmelerini sa¤lar. Hisse de¤erini maksimize etmeyi ilke edinmiﬂ ﬂirketlerin daha iyi yönetilmesi ve daha yüksek getiriler elde etmesi beklenir. Kurumsal yönetim ile ﬂirket performans› ve karl›l›¤› aras›nda belirli bir
iliﬂki kurulmaktad›r. ‹yi kurumsal yönetim uygulamalar›n›n temelinde, yönetimde
ve karar alma süreçlerinde nitelikli ve yetkin bireylerin görev almas› (profesyonel
yönetim) ve bu bireylerin her türlü ç›kar çat›ﬂmas›ndan uzak, ba¤›ms›z bir ﬂekilde
karar alabilmelerinin sa¤lanmas› yatmaktad›r. Kurumsal yönetim hissedarlar ve çal›ﬂanlar d›ﬂ›nda ﬂirketin nas›l yönetildi¤iyle ilgili tüm kreditörler, yat›r›mc›lar, tedarikçi ve müﬂteriler aç›s›ndan da önemlidir.
Kurumsal yönetimin en önemli amaçlar› kurumun sayg›nl›¤›n›, güvenilirli¤ini ve
devaml›l›¤›n› sa¤layarak piyasalara ve yat›r›mc›lara güven vermek ve bunun yan›nda tüm hissedarlar›n ç›karlar›n› eﬂit gözetmek ve sahip olduklar› de¤eri en üst düzeye ç›karmakt›r. Ayr›ca aile ﬂirketlerinde, bir baﬂka amaç olarak, aile içi dinamikleri rasyonel kurallara dayand›rarak kurumun süreklili¤ini sa¤lamak say›labilir.
ﬁirketler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, kurumsal yönetim kalitesinin yüksek olmas›; kurumsallaﬂma, üretkenlik, verimlilik, büyüme ve bunlarla birlikte düﬂük sermaye maliyeti, finansman imkanlar›n›n ve likiditenin artmas›, krizlerin daha kolay atlat›lmas› ve iyi
yönetilen ﬂirketlerin sermaye piyasalar›n›n d›ﬂ›nda kalmamas› anlam›na gelmektedir.
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3.1.1. Kurumsal Yönetim Esaslar›
Kurumsal yönetimin evrensel kabul görmüﬂ ve geçerlili¤i olan ana ilkeleri adillik, hesap verebilirlik, ﬂeffafl›k ve sorumluluktur. Bu ilkeler ›ﬂ›¤›nda kurumsal yönetim, kurumun en yüksek performans› göstermesini, en karl›, en baﬂar›l› ve en rekabetçi olmas›n› hedefler. Kurumsal yönetim etik kurallar, kanunlara uyma, çevrenin
korunmas› gibi bir dizi alanla örtüﬂen genel bir yaklaﬂ›md›r. Bir kurumun en üstün
performansa ulaﬂarak baﬂar›l› olmas›n› amaçlayan kurumsal yönetim ilkeleri, bu anlamda yukar›da bahsi geçen yaklaﬂ›mlar›n birleﬂtirici çat›s›d›r. Bu çat› olmadan, ne
iyi ahlakl› yaklaﬂ›m ne de çevreye duyarl›l›k tek baﬂ›na bir kurumu baﬂar›l› k›lmaya yeterli de¤ildir.
• Adillik (güvenilirlik): Az›nl›k ve yabanc› hissedarlar dahil olmak üzere tüm
hissedar haklar›n›n korunmas› ve ç›karlar›n›n eﬂit gözetilmesi,
• Hesap Verebilirlik: Yönetime iliﬂkin kural ve sorumluluklar›n aç›k bir ﬂekilde
tan›mlanmas›, ﬂirket yönetimi ve hissedar ç›karlar›n›n paralelli¤inin yönetim
kurulu taraf›ndan gözetilmesi, ﬂirket içindeki birimler aras›nda rol da¤›l›mlar›, karar verme yetkileri ve performans sorumlulu¤u
• ﬁeffafl›k: Mali ve operasyonel performans›n, kurumsal yönetim ve hissedarl›k
yap›s›yla ilgili yeterli, do¤ru ve k›yaslanabilir bilginin zamanl› bir ﬂekilde aç›klanmas›, raporlanmas› ve tart›ﬂ›lmas›
• Sorumluluk (performans olgusu): ﬁirket faaliyeti ve davran›ﬂlar›n›n ilgili mevzuata, toplumsal ve etik de¤erlere uygunlu¤unun sa¤lanmas›, yöneticilerin
hissedarlar için de¤er yaratmak amac›yla çal›ﬂmalar› ve bu do¤rultuda ödüllendirilmeli ya da cezaland›r›lmalar›.
Türkiye’de ve dünyada son yollarda yaﬂanan ekonomik ve mali krizler birçok
ﬂirketin yap›lar›n› ve yönetim biçimlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekti¤ini ortaya ç›kartm›ﬂt›r. Bunun yan›nda yönetim kurullar› üzerindeki performans bask›s›
da sürekli artmaktad›r. Kurumsal yönetim ilkeleri dünyada her geçen gün daha fazla önemsenmektedir. Bu ilkelerin uygulanmas› özellikle geliﬂmekte olan piyasalarda yat›r›mc› tercihlerinde en önemli kriterlerden birini oluﬂmaktad›r.

3.2. Kurumsal Yönetim Aç›s›ndan Organizasyon
Bir ﬂirketin en önemli stratejik organ› olarak yönetim kurulu ﬂirketi idare ve
temsil eder, uzun ve k›sa vadeli hedefleri belirler ve bu hedeflere ulaﬂmak için stra-

32

tejileri oluﬂturur. Yönetim kurulu ve sorumluluklar›n›n belirlenmesi, üyelik kriterleri, ba¤›ms›z üyelerin kat›l›m›, yönetim kurulunun oluﬂturulmas›, toplant› s›kl›klar›,
üyelerin; seçimi, görev tan›mlar›, görev süreleri, performanslar›n›n de¤erlendirilmesi, baﬂar›lar›n ödüllendirilmesi önemli kurumsal yönetim konular›d›r.

3.2.1. Yönetim Kurulu Yap›s›
Kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilen ﬂirket ve kurumlarda yönetim kurulu gerekli deneyim, beceri ve farkl› bilgi birikimleri getiren üyelerden oluﬂmal›d›r. Ba¤›ms›z üyelerin yönetim kurulunda ço¤unlukta bulunmas›, bir ﬂirkette kurumsal yönetimin do¤ru ve tarafs›z uygulamalar› sa¤layabilmesi için ön koﬂuldur.
Yönetim kurulu bir ﬂirkette icran›n irdelendi¤i, eleﬂtirildi¤i en önemli organd›r.
Yönetim kurulu üyeleri, her hissedar›n bilgisine aç›k bir prosedüre göre ve de¤iﬂik
hissedarlar›n görüﬂlerini yans›tabilecek ﬂekilde genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu baﬂkan› di¤er yönetim kurulu üyeleri ile ayn› olan görevlerine ek olarak, icra baﬂkan› (chief executive officer -CEO) ile yönetim kurulu toplant›lar›n›n gündemini
oluﬂturur, kurumsal yönetim komitesi ile birlikte yönetim kurulunun iﬂleyiﬂini organize eder, iyileﬂtirici önlemler al›r. Yönetim kurulu üye say›s›, ﬂirketin ihtiyaçlar›na
göre kurumsal yönetim komitesi taraf›ndan belirlenir. Yönetim kurulunun performans odakl› tarafs›zl›¤›n›n sa¤lanmas› için her üyenin, ço¤unluk hissesine bak›lmaks›z›n, tek oy hakk› vard›r. Kararlar, toplant› yeter say›s› sa¤lanm›ﬂsa, toplant›ya
kat›lan üye say›s›n›n ço¤unlu¤u ile al›n›r.
Yönetim kurulu ﬂirket ile pay sahipleri aras›nda yaﬂanabilecek anlaﬂmazl›klar›n
giderilmesinde ve çözüme ulaﬂt›r›lmas›nda öncü rol oynar. Kurumsal yönetim ilkeleri do¤rultusunda sorumluluklar›n› yürütür. Mevzuat, esas sözleﬂme ve genel kurulun yönetim kuruluna yükledi¤i görevleri kasten veya ihmalen yerine getirmemeleri halinde müteselsilen sorumludurlar.
3.2.2. ‹cra Baﬂkan› ve Yönetim Kurulunda Oluﬂturulan Komiteler
Yönetim kurulu bir ﬂirkette icran›n irdelendi¤i, eleﬂtirildi¤i en önemli organd›r.
‹cra baﬂkan› ﬂirketin ana sözleﬂmesinde belirtilen uygulaman›n en üst noktas›nda
sorumlu kiﬂidir. E¤er ﬂirket yap›s›nda icra baﬂkan› yoksa ayn› iﬂlev genel müdür taraf›ndan yerine getirilir. ‹cra baﬂkan› yönetim kuruluna ba¤l›d›r. ﬁirketin ve bireylerin performanslar›n›n objektif olarak irdelenmesi ve de¤erlendirilmesi için yönetim
kurulu baﬂkan› ve icra baﬂkan› mutlaka ayr› kiﬂiler olmal›d›r. Ancak böylelikle muh-
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temel ç›kar çat›ﬂmalar› önlenebilir ve ﬂirketin ihtiyac› olan ba¤›ms›z görüﬂ getirilebilir.
Komiteler, yönetim kurulunun profesyonel bir yaklaﬂ›mla çal›ﬂmas›n› ve böylelikle kurumsal yönetim ilkelerine uyumu sa¤lar. Her komite için, üyelerin ço¤unun
ba¤›ms›z olmas›, ﬂeffaf bir ﬂekilde seçilmesi kurumsal yönetimin iﬂlemesi aç›s›ndan
zorunludur. Yönetim kurulunun iyi çal›ﬂmas› için gerekli komitelerin say›s› ﬂirketin
içinde bulundu¤u durum ve gereksinimlere göre ﬂirketten ﬂirkete de¤iﬂiklik gösterebilir.
Denetleme Komitesi kurumsal yönetim ilkelerine göre ﬂirket performans› ile ilgili her türlü iç ve d›ﬂ denetimin yeterli ve ﬂeffaf bir ﬂekilde yap›lmas›n› sa¤lar.
Kurumsal Yönetim Komitesi yönetim kuruluna uygun adaylar›n saptanmas›, de¤erlendirilmesi, e¤itilmesi ve ödüllendirilmesi konular›nda hissedarlar ile yönetim
kurulu üyeleri aras›nda kurumsal yönetimin iﬂleyiﬂi amac›yla görev al›r.

3.3. ﬁeffafl›k Ve Kamuyu Ayd›nlatma
ﬁirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde ve/veya ortakl›k yap›s›nda
önemli bir de¤iﬂiklik olmas› halinde veya yak›n bir gelecekte önemli bir de¤iﬂiklik
beklentisi durumunda, kamuoyu ticari s›r ve etik kurallar çerçevesinde bilgilendirilir. Kar pay› da¤›t›m politikas›, mali tablolar ve raporlar faaliyet raporu ve ﬂirketin
internet sitesi arac›l›¤›yla anons edilebilir. ﬁirket mevzuat gere¤i aç›klama zorunlulu¤u gerektiren durumlarla s›n›rl› kalmay›p pay sahiplerinin ve di¤er menfaat sahiplerinin karar mekanizmalar›n› etkileyecek önemli bilgileri paylaﬂmal›d›r.
Periyodik mali tablo ve mali tablo dip notlar› ﬂirketin gerçek finansal durumunu gösterecek ﬂekilde haz›rlanmal› ve aç›klanmal›d›r. Ba¤›ms›z denetim faaliyetleri
ile dan›ﬂmanl›k faaliyetlerinin birbirinden ayr›lmas› ç›kar çat›ﬂmalar›n› önleyecektir.
ﬁirket, finansal durumu, yönetim ve faaliyetleriyle ilgili önemli bilgilerin düzenli olarak gerek ﬂirket içi organizasyonlarda gerekse hissedarlar, pay sahipleri ve
menfaat sahipleriyle paylaﬂ›lmas› ﬂirket yönetiminin geliﬂtirilmesi ve iyi kurumsal
yönetim için gereklidir.

3.4. Pay ve Menfaat Sahipleri
Kurumsal yönetim hissedar haklar›n› korumaya yönelik çal›ﬂmalara yer verir.
Pay sahiplerinin bilgi alma hakk›n›n kapsam› geniﬂletilerek ticari s›r ve ﬂirket men-
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faati d›ﬂ›nda bu hakk›n daha etkin hale getirilebilmesi amac›yla esas sözleﬂmeye hüküm konulmas› tavsiye edilmektedir. Oy hakk› vazgeçilmez nitelikte bir hak olup
esas sözleﬂme ile kald›r›lamaz ve oy hakk›n›n özüne dokunulamaz. Oy hakk›n›n
kullan›lmas›n› zorlaﬂt›r›c› uygulamalardan ve imtiyaz tan›nmas›ndan kaç›n›lmal›d›r.
‹yi kurumsal yönetimin esas›nda az›nl›k haklar›n›n kulland›r›lmas›na azami
özen gösterilmelidir. Az›nl›k pay sahiplerinin yönetim kuruluna temsilci göndermelerini teminen esas sözleﬂmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmelidir.
Az›nl›k haklar›n›n kapsam›n›n esas sözleﬂmede düzenlenerek geniﬂletilmesi önemlidir. Az›nl›k ve yabanc› hissedarlar dahil tüm pay sahiplerine eﬂit muamele uygulanmal›d›r.
Pay sahiplerinin paylar›n› serbestçe devretmesini zorlaﬂt›r›c› uygulamalardan
kaç›n›lmal›d›r. Esas sözleﬂmede pay devrini zorlaﬂt›r›c› düzenlemeler yer almamal›d›r.

3.5. Kurumsal Yönetimin Maliyetleri
Kurumsal yönetimin uygulanmas› s›ras›nda hissedarlara ve ﬂirket yönetimine
çeﬂitli maliyetler ortaya ç›kar. De¤iﬂim için zaman ve çaba gereklidir. Özellikle aile
ﬂirketlerinde, yeni ba¤›ms›z yönetim kurulunun hayat geçirilmesi iki üç y›l alabilir.
Fedakarl›k yapmak istemeyen aile üyeleri bask› ve huzursuzluk yaratabilirler. Ço¤unluk hissedarlar›n›n kontrollerinin azalmas›n›, yönetim kurullar›nda ba¤›ms›z
üyelerle birlikte çal›ﬂmay› benimsemeleri beklenir. Her üyenin tek bir oya sahip oldu¤u kat›l›mc› bir yönetim kurulu oluﬂturulur. Yüksek beceride, baﬂar›l› ve ba¤›ms›z yönetim kurulu üyeleri masrafl› olabilir. (Daha detayl› bilgi için Bkz. TÜS‹AD,
Kurumsal Yönetim Çal›ﬂma Grubu 2002 Raporlar›)
Hem iyi hem kötü performans›n ﬂeffaf biçimde herkes taraf›ndan bilinmesi kabullenilmelidir. Geliﬂmekte olan piyasalara yat›r›m yapan yat›r›mc›lar yönetim riskini göz önünde bulundurarak ve ço¤unlukla bir iskonto vererek ﬂirket de¤erlerini
hesaplarlar. Bu noktada kurumsal yönetim do¤rudan ﬂirket de¤erini etkileyen bir
faktör konumuna gelmektedir. ﬁirket karl›l›¤›n›n ve baﬂar›l› bir performans›n yakalanmas› ve ﬂirket süreklili¤inin sa¤lanmas› ad›na kurumsal yönetim uygulamas›
önem kazanmaktad›r. Organizasyon de¤iﬂiklikleri (yönetim kurulunun ba¤›ms›zlaﬂt›r›lmas›, icra ve denetim komitelerinin oluﬂturulmas›, vb.) ve bilgi ﬂeffafl›¤›n›n sa¤lanmas› için getirilecek yeni sistem alt yap›lar›n›n, iletiﬂim ve kontrol mekanizmalar›n›n kurulmas›, ba¤›ms›z denetim baﬂl›ca kurumsal yönetim maliyetlerini oluﬂtura-
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cakt›r. Ancak bu maliyetler iyi kurumsal yönetim ile elde edilecek performans ve
karl›l›k art›ﬂlar› dikkate al›narak de¤erlendirilmelidir.

3.6. Yasal Ortam ve Türkiye Uygulamas›
Türkiye’de halen kurumsal yönetim uygulamalar›n›n oldukça yetersiz oldu¤u
söylenebilir. Bunun en kolay aç›klamas› son dönemde Tasarruf Mevduat› Sigorta
Fonu’na devredilen banka say›s›n›n çoklu¤udur. Ana hissedar ç›karlar›n›n ön planda tutuldu¤u ve bu do¤rultuda banka kaynaklar›n›n ço¤unluk hissedar gruplar› lehine kullan›lm›ﬂ olmas› kurumsal yönetim zay›fl›¤›na en çarp›c› örneklerdir. Bu
alandaki mevcut yasal ortam Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve Türk Ticaret Kanunu
olarak tan›mlanabilir. Yasal ortamda belirli kurallarla yöneticilerin sorumluluklar›n›n
alt› çizilse de cezai anlamda bugüne kadar ﬂirketin zarar görmesinden sorumlu tutularak mahkemeye intikal ettirilmiﬂ yöneticilerin say›s› oldukça azd›r. ‹flas Kanunu’nun da kurumsal yönetim anlam›nda geliﬂtirilmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasas› Kanunu, özellikle denetim konusunda yenilikler içermekte; bu kapsamda borsada iﬂlem gören ﬂirketler ba¤›ms›z denetim firmalar›ndan baﬂka hizmetler al›rken
ç›kar çat›ﬂmas›ndan kaç›nmak, her 5 y›lda denetçilerini de¤iﬂtirmek ve denetim komitesi kurmak zorundad›rlar. Ayr›ca hisse de¤iﬂimlerinde kontrol mekanizmalar› getirilmiﬂtir. Ancak önemli bir nokta olarak Türkiye’de baz› durumlarda Esas Sözleﬂme’nin yasal olarak geçerli oldu¤u ve di¤er sözleﬂmelerin yasal ortamda anlamlar›n› kaybettiklerini unutmamak gerekmektedir. Bu amaçla özellikle az›nl›k haklar›yla
ilgili sözleﬂmelerin ve de¤iﬂikliklerin ayr›ca Esas Sözleﬂme’de de yer almas› gerekti¤ine dikkat edilmelidir.
3.6.1. Aile ﬁirketleri
Türkiye’deki ﬂirketlerin %99’u küçük ve orta ölçekli ﬂirketlerdir, toplam kay›tl›
ﬂirketlerin %95’i de aile ﬂirketidir. Piramit yap›lar ve finansal holding biçiminde örgütlenme oldukça yayg›nd›r. Genelde aile ﬂirketleri esnek yap›lar› ve h›zl› karar mekanizmalar› do¤rultusunda ilk y›llar›nda oldukça h›zl› bir büyüme ve baﬂar› gösterirler. Ancak aile ﬂirketlerinin devaml›l›¤› sa¤lamakta baﬂar›l› oldu¤u söylenemez.
Gerek ülkemizde ve gerekse dünyada aile ﬂirketlerinin üçüncü kuﬂa¤a ulaﬂma oran› % 15-20, ömürleri ise 25-30 y›ld›r. Aile ﬂirketlerinin baﬂar›s›zl›k nedenleri aras›nda yönetimde yetersizlik ve kurumsallaﬂamama ilk s›rada yer almaktad›r. Planlama
eksikli¤i ise hemen sonra gelen baﬂar›s›zl›k nedenlerinden biridir. ‹ﬂ ve aile iliﬂkisinin üst üste geldi¤i aile ﬂirketlerinde akrabal›k ba¤› yönetimi zorlaﬂt›rmakta, bu
noktada kurumsal yönetim anlay›ﬂ› önem kazanmaktad›r.
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Grup ﬂirketleri a¤›rl›kl› olarak grup içi finansmana yönelmektedir. Aile ﬂirketi
yap›lar›nda yönetici-patron özdeﬂli¤i ve aile üyelerinin yönetimde yer almas›, kurumsal yönetim esaslar›ndan yönetimin ba¤›ms›zl›¤› ilkesi ile uyum sa¤lamamaktad›r. Her ne kadar tüm ﬂirket ve meslek kuruluﬂlar› profesyonel yönetim ve ba¤›ms›zl›k kavramlar›na destek verdiklerini belirtseler de, yapt›r›mlar›n olmamas›n›n da
etkisiyle nadiren uygulanmaktad›r.
ﬁirketlerin büyümesi, nitelikli personel istihdam›n› ve sistemli kontrol mekanizmalar›n› gerektirir. Patronluk ayr› bir meslektir, ö¤renilmesi gerekir ve yürütücü yönetimle çak›ﬂmamal›, onun bir tamamlay›c›s› olmal›d›r. Bu kapsamda ‘tek adam’ rolünü rafa kald›r›p ‘orkestra ﬂefli¤i’ne yönelen patronlar baﬂar›y› yakalayacakt›r. Patron ﬂirket karl›l›¤›n›n gözeticisidir. Türkiye’deki ço¤u aile ﬂirketinin çekindi¤i gibi
kurumsallaﬂma patronlar›n iﬂten çekilmesi de¤ildir. Tam tersine, patronlar›n iﬂin baﬂ›nda olmas›nda ve di¤er çal›ﬂanlarla kollektif bir çal›ﬂma ruhu kurulmas›nda büyük
faydalar vard›r. Patronun görevi tepe yöneticisini atama, kurumu do¤rudan ve dolayl› olarak denetlemektir. Bazen de ﬂirket kurumsallaﬂ›r ama aile iliﬂkileri kurumsallaﬂamaz. Önemli olan aile iliﬂkilerinde de sistematik hale gelmektir. Kurumsallaﬂma aile ﬂirketleri için bir felsefe ve inanç meselesidir. Baﬂlang›çta aile olarak özveride bulunmak gerekecektir. Çünkü kurumsallaﬂma tek adam yönetimine z›t, tamamen yönetim bilgisine dayal› olarak yürütülmesi gereken profesyonelce bir sistemdir. Organizasyon ﬂemas›n›n olmamas›, iﬂ tan›mlar›n›n uygulamay› yans›tmamas› gibi yönetimsel problemlerin çözümünün yan› s›ra genel anlamda aile ﬂirketlerinin
hayatta kalabilmeleri ve baﬂar›l› olabilmeleri kurumsallaﬂman›n ve kurumsal yönetim esaslar›n›n uygulamaya geçirilmesiyle gerçekleﬂebilecektir.
3.6.2. Uygulamalar
Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin belirlenmesine yönelik
bir Komite oluﬂturmuﬂ ve yürütülen çal›ﬂmalar sonucunda, dünya uygulamalar›na
paralel bir yöntem ve ﬂekilde Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Rehberi haz›rlanm›ﬂt›r.
Rehber kurumsal yönetim konusunda en iyi uygulama ilkelerini belirlemek amac›yla haz›rlanm›ﬂ olup halka aç›k ﬂirketlere yöneliktir. Rehberde "uygula, uygulam›yorsan aç›kla" prensibi geçerlidir, ancak bu durum halen yürürlükte bulunan mevcut
yasal düzenlemelere herhangi bir istisna getirmemektedir. Ayr›ca ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas› da Kurumsal Yönetim Endeksi tan›m›n› getirmiﬂ ve kullan›ma açm›ﬂt›r. Ancak uygulamada halen tek ﬂirket olarak, Tansaﬂ Perakende Ma¤azac›l›k Ticaret A.ﬁ., kurumsal yönetim derecelendirme notu alarak endekse dahil olmuﬂtur.

37

Halka aç›k ﬂirketlerin kamuyu ayd›nlatma ve ﬂeffafl›k konular›ndaki düzenlemeleri kurumsal yönetim uygulamas›na f›rsat tan›sa da halka aç›k olmayan ﬂirketlerdeki esnek ortam kay›t d›ﬂ›l›¤› ve bilgi saklamay› teﬂvik eder boyutlara ulaﬂabilmekte, haks›z rekabet ortam›na dönüﬂmektedir. Hak ve sorumluluklar›n kötüye kullan›lmas› ve yetersiz hukuk sistemi kurumsal yönetim uygulamas›n› ve sermaye piyasalar›n›n geliﬂimini yavaﬂlatmaktad›r. Genel olarak pay sahipleri, haklar›n› kullanmakta etkin olamamakta, ﬂirket yönetimi ile yeterli düzeyde iletiﬂim ve etkileﬂim
içinde bulunamamaktad›rlar. Sonuç olarak yasal ortamda zorunlulu¤un olmamas›
kurumsal yönetim uygulamalar›nda iyi sonuçlara ulaﬂt›rmay› geciktirmektedir. ‹yi
kurumsal yönetimin ﬂirket karl›l›k, performans ve de¤erine olumlu etkileri ﬂirket
hissedarlar›n›n bilinçlenmeleri ve profesyonel ﬂirket uygulamalar›n›n artmas›yla görülecek ve sektördeki di¤er ﬂirketleri de kurumsal yönetim uygulamas›na özendirecektir.

4. Finansal Risk Yönetimi Ve Risklerin Ölçülmesi
4.1. Risk Nedir?
"Risk"in ne oldu¤u ve bu çerçevede risk yönetiminden ne anlaﬂ›lmas› gerekti¤i
konusu uzun y›llard›r akademik dünyada tart›ﬂ›lan yar› felsefi bir konudur. Son y›llarda bu alanda çok önemli geliﬂmeler olmas›na karﬂ›n, asl›nda kavram›n anlam›
üzerinde net bir uzlaﬂmaya var›ld›¤›n› söylemek hala mümkün de¤ildir.
Risk kavram›na ﬂirketler ve ﬂirketlerde risk yönetimi aç›s›ndan bakt›¤›m›zda,
kavram›n genel olarak üç unsuru içerdi¤i görülmektedir:
• risk faktörünün d›ﬂsal, yani bizim kontrolümüz d›ﬂ›nda, ancak iﬂ sonuçlar›n›
etkileyen bir faktör olmas›,
• risk faktörünün bir belirsizlik içermesi,
• risk faktörünün bir tehlikeye iﬂaret etmesidir.
Sonuçta basitleﬂtirirsek, risk "kontrol edemedi¤imiz d›ﬂsal baz› faktörlerin iﬂ sonuçlar›m›z üzerinde tahrip edici bir etki yapma olas›l›¤›n›n bulunmas› hali " olarak
tan›mlanabilir.
Belirsizli¤in ancak ve esas olarak bir tehlike içerdi¤inde risk olarak görülmesi
anlay›ﬂ›, özellikle iﬂ dünyas›ndaki uygulamalarda genellikle benimsenen bir yaklaﬂ›m olmakla beraber, baz› akademik görüﬂlere göre risk sadece belirsizlikle tan›m-
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lanmal›d›r. Örne¤in; kazanç ve kay›p tutarlar› eﬂit olan iki oyunda, birinci oyun kaybetme olas›l›¤› %90, kazanma olas›l›¤› %10, ikinci oyun ise kaybetme olas›l›¤› %50,
kazanma olas›l›¤› %50 olan bir durumu yans›tt›¤›nda klasik akademik yaklaﬂ›ma göre daha riskli olan oyun ikinci oyundur. Çünkü birinci oyunda zaten büyük olas›l›kla kaybedilmekte, dolay›s›yla sonucun belirsizli¤i çok daha azd›r. Son dönemde
riski tehlike olas›l›¤›na a¤›rl›k vererek ölçen risk tan›mlamalar› akademik dünyada
da önemli bir yayg›nl›k kazanm›ﬂt›r.
Ayn› zamanda, riskin niteli¤inin objektif mi (gözleyenden ba¤›ms›z), yoksa sübjektif (gözleyenin tercihlerine ba¤l›) mi oldu¤u da tart›ﬂ›lmaktad›r.
4.1.1. Risk Ölçütü
Risk konusu üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar›n önemli bir bölümü pratik, anlaml› ve
tutarl› bir risk ölçütü geliﬂtirilmesi üzerine odaklanm›ﬂt›r. Bu yönde pek çok metodoloji geliﬂtirilmiﬂ durumdad›r. Bunlar›n bir k›sm› karmaﬂ›k matematiksel yöntemlere ve zengin istatistiki veritabanlar›na dayanan yöntemlerdir. En az›ndan ﬂimdilik
farkl› çal›ﬂma alanlar›nda, de¤iﬂik baz› risk ölçütlerinin daha popüler oldu¤u görülmektedir. Örne¤in "standart sapma" akademik çal›ﬂmalar›n yan›s›ra, özellikle borsa
ve türev enstrüman hesaplamalar›nda yayg›n olarak kullan›lan bir risk ölçütüdür.
Kredi riski ölçümünde "taahhütleri yerine getirememe riski" (default risk), sigortac›l›kta "vaka (kaza) olas›l›¤›" ve "vaka beklenen zarar›" ile baﬂta bankac›l›k olmak
üzere finansal kurumlarda riskin parasal olarak ifade edildi¤i "Riske Maruz De¤er"
(VaR: Value at Risk) gibi ölçütler yayg›nl›k kazanm›ﬂt›r.
Riskle ilgili çal›ﬂmalar›n ikinci önemli hedefi, riski getiri ile karﬂ›laﬂt›rmay› sa¤layacak ﬂekilde bir risk maliyeti hesaplanabilmesini sa¤lamakt›r. Çünkü risk yönetiminin temel amac› olan getiri/risk optimizasyonu problemini çözmek ancak bu ﬂekilde mümkün olabilmektedir.
Akademik dünyada fikir çeﬂitlili¤i yo¤un bir ﬂekilde devam etmesine karﬂ›n,
son on y›l içinde özellikle finansal kurumlarda (büyük ABD bankalar› öncü olmak
üzere) bir risk yönetimi prati¤i geliﬂmiﬂ ve giderek standartlaﬂarak adeta bir egemen
paradigma haline gelmiﬂtir. Buna göre risk temelde Riske Maruz De¤er (Bkz. Ek1 Risk Terimleri Sözlü¤ü) metodolojisi ile ölçülmektedir. Riske Maruz De¤er (VaR),
bir ﬂirketin belirli bir tan›mlanm›ﬂ olas›l›k derecesi ve mevcut pozisyonlar›n› de¤iﬂtirmek için gerekli süre içinde u¤rayabilece¤i en yüksek zarar› ifade eden ve riski
bir parasal de¤erle ifade eden bir ölçüttür.
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Egemen paradigman›n ikinci ad›m› VaR de¤erlerinden yola ç›karak, ﬂirket için
(veya ﬂirketin alt birimleri için) gerekli bir risk sermayesi de¤eri hesaplanmas›d›r. ﬁöyle ki, ilgili birimin VaR de¤erinin (olas› sal›n›mlar›n zarar potansiyelinin) çok
düﬂük olmas› halinde, bu birimin çok az özvarl›k ile çal›ﬂmas› mümkündür. Tersi
durumda ise riski berteraf etmek için yüksek sermaye tahsis etmek gerekir. Halbuki, sermaye1 tutmak maliyetlidir.
ﬁirketin (ilgili birimin) VaR de¤erinden gerekli sermaye tahsisi bulunduktan
sonra, bunun maliyeti bulunmakta ve buradan giderek ﬂirket (veya her alt birim)
için kolayca "riske göre düzeltilmiﬂ sermaye getirisi" hesaplanabilmektedir (RAROC2). Böylece sistem bütünsel bir finansal modele dönüﬂerek tamamlanmaktad›r.
Bu model ﬂu anda dünyan›n pek çok önemli bankas›nda fiilen uygulanmaktad›r.
Son y›llarda, risk yönetimi teori ve prati¤inin bu kadar geliﬂmesine katk›da bulunan iki di¤er faktör daha bulunmaktad›r. Bunlardan biri kuﬂkusuz bilgisayar teknolojilerindeki geliﬂmedir. ‹kinci faktör ise risk yönetimi felsefesini pratikte uygulama imkan›n› yaratan türev iﬂlemler (forward, swap, option, futures vb.). piyasalar›n›n kurulmas› ve yayg›nlaﬂmas›d›r. (türev iﬂlemler için bkz. Ek-1 Risk Terimleri Sözlü¤ü)

4.2. ﬁirketlerdeki Finansal Risk Yönetimi Uygulamalar›
ﬁirketlerde risk yönetim sistemleri kurulurken dikkate al›nmas› gereken temel
prensipler aﬂa¤›da özetlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n kapsam›na uygun olarak
inceleme finansal risklerin yönetimi ile s›n›rl› tutulmuﬂtur. Do¤al olarak firmalar içinde bulunduklar› faaliyetlerin özelliklerine ba¤l› olarak çeﬂitli iﬂ riskleri taﬂ›maktad›rlar ve bir çok zaman bu riskler finansal risklerden daha önemli olabilir. Ancak burada vurgulanan hususlar›n ço¤u firmalar›n genel risk yönetimi için de geçerlidir.
4.2.1. Risk Yönetiminde Strateji Geliﬂtirme Süreci
Risk yönetim stratejileri geliﬂtirilirken, ﬂirketin misyon ve stratejik hedefleriyle
(Bkz. I. 1.1 ﬁirket Kültürü) ba¤lant› ve uyumun sa¤lanmas› esast›r.
• ﬁirketin Risk Düzeyinin Belirlenmesi
Risk yönetim stratejisi oluﬂturulurken, öncelikle ﬂirketin taﬂ›may› tercih etti¤i
risk düzeyi, yani kurumsal risk tercihi belirlenmelidir. Baz› kuruluﬂlar daha yük(1) Burada sermaye özvarl›k anlam›nda kullan›lmaktad›r.
(2) RAROC: Risk adjusted return on capital
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sek, baz›lar› ise daha düﬂük riskle çal›ﬂmay› politika olarak benimseyebilirler. Ancak bu tür bir politika belirlenirken, hissedar ve yöneticilerin tercihleri kadar, sektörün yap›s› ve sektördeki di¤er kuruluﬂlar›n taﬂ›d›klar› riskler de göz önünde bulundurulmal›d›r.
• Risklerin Tan›mlanmas› ve Risk Çeﬂitleri
Risk yönetim stratejisi geliﬂtirirken, ﬂirketin ve içinde bulundu¤u sektörün yap›s›na göre tolere edebilece¤i risk düzeyi belirlenmeli ve ﬂirketi en fazla etkileyen
risklerin tan›m› ve s›n›fland›r›lmas› yap›lmal›d›r. Kuruluﬂu etkileyen ve yönetilmesi
hedeflenen riskleri belirlerken;
- Hangi riskleri tolere edebiliriz?
- ‹ﬂletmemizin taﬂ›d›¤› mevcut risklerin hangilerinden memnunuz?
- Mevcut risk düzeyi iﬂ stratejilerimizle tutarl› m›?
sorular› sorulmal›d›r.
Belirlenmiﬂ risklerin hangi risk kategorisine girdi¤i tespit edilmelidir. Bu ayr›m,
risk ölçüm ve yönetim metodolojisinde önemli olacakt›r. Finansal riskler genelde üç
ana kategoride incelenmektedir:
1. Piyasa Riski: Faiz oranlar›, döviz kurlar› ve mal fiyatlar› gibi çeﬂitli piyasa
fiyatlar›ndaki de¤iﬂimlerden kaynaklanan riskleri ifade eder.
2. Kredi Riski: Bir finansal sözleﬂme kapsam›nda karﬂ› taraf›n ya da borç veren kurumun finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi olas›l›¤› nedeniyle ortaya ç›kan risktir. Kredi riski yönetimi kuﬂkusuz, bankac›l›k sektöründe temel faaliyet alan› durumundad›r. ﬁirketlerde kredi riski temelde "alacak tahsilat riski" olarak
görülebilir.
3. Operasyonel Risk: ‹nsan hatalar›ndan, teknolojik problemlerden ya da çevresel vb. etkenlerden kaynaklanan çok geniﬂ bir alandaki riskleri kapsar. Operasyonel riskin ölçülmesi ve yönetimi görece yeni bir konu olmakla beraber, h›zla yayg›nlaﬂmaktad›r. Geleneksel olarak "sigortalanan" riskler, operasyonel risklerin
önemli bir bölümünü oluﬂturur.
• Risk Yönetiminin Amac›n›n Belirlenmesi
Risk tercihini belirleyen ve içinde bulundu¤u risk ortam›n› tan›mlayan ﬂirket,
uygun risk politikas›n› oluﬂturmak için risk yönetimi amaç ve hedeflerini belirleme-
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lidir. Genel olarak, risk yönetimi ile her kuruluﬂun kontrol edilemeyen d›ﬂ faktörler
nedeniyle iﬂ sonuçlar›nda oluﬂabilecek tehlikeli sal›n›mlar› azaltmay› hedeflemesi
gereklidir. Ancak bu cümledeki her kritik kavram de¤iﬂik ﬂekillerde tan›mlanabilece¤i için, çok de¤iﬂik anlay›ﬂ ve yap›da modeller üretilebilir. Sonuç olarak, risk yönetimi ﬂirketin de¤er yarat›m›na katk›da bulunan önemli süreçlerden biri olarak anlaﬂ›lmal›d›r.
Global piyasalarda artan entegrasyon ve buna ba¤l› olarak artan dalgalanmalar›n (volatilite) yan› s›ra, rekabet nedeniyle daralan kar marjlar› risk yönetiminin giderek önem kazanmas›nda etkili olan faktörlerin baﬂ›nda gelmektedir.
4.2.2. Risk Yönetiminde Altyap› Geliﬂtirme Süreci
ﬁ
Organizasyon

ﬁ
Politika &
Prosedürler

ﬁ
Metodolojiler

ﬁ
Limitler

Raporlama

• Organizasyon
Risk yönetiminin, de¤er katan bir faaliyet olarak benimsenmesini sa¤layan uygun kültür ve süreçlerin oluﬂumu için uygun bir organizasyon modeli gereklidir.
Stratejik karar alma sürecinde aç›k olarak görev tan›m› yap›lm›ﬂ, rol ve sorumluluklar› net olarak belirlenmiﬂ bir ba¤›ms›z ve merkezi risk yönetim biriminin kurulmas› idealdir.
Küçük ﬂirketlerde bir finansman direktörü ya da yöneticisi bu tür bir fonksiyonu yürütürken, daha büyük organizasyonlarda bu görev bir üst yönetim ya da yönetim kurulu taraf›ndan yönetilen bir "risk yönetim komitesi" taraf›ndan üstlenilmektedir. Son y›llarda ise risk yönetim baﬂkanlar› (CRO: Chief Risk Officer) risk yönetiminden sorumlu kiﬂi olarak görev alabilmektedir.
Risk yönetiminden sorumlu birimin, kiﬂinin ya da komitenin temel sorumluluk
alanlar› ﬂöyle s›ralanabilir:
• ‹ﬂ stratejileri oluﬂturma sürecine kat›l›m sa¤lamak,
• ﬁirket içindeki farkl› risklerin fark›nda olmak,
• ﬁirket çap›nda uygulanmak üzere risk politikalar› ve prosedürleri geliﬂtirmek,
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• Mevcut piyasa ve kredi riskleriyle, operasyonel riskleri tan›mlamak,
• Tutarl› ve uyumlu bir ﬂekilde risk ölçümlerinin yap›labilmesi için uygun metodolojiler (VaR, riske göre düzeltilmiﬂ sermaye karl›l›¤› vb.) geliﬂtirmek, bunlar› güncellemek ve uygulamak,
• Riske göre performans ölçümleri geliﬂtirmek,
• Risk limitleri belirlemek,
• Belirli ve düzenli periyodlarla üst yönetime, tüm maruz kal›nan riskleri ve ilgili analizleri rapor etmek.
Organizasyonel aç›dan bak›ld›¤›nda risk yönetiminde, sermaye yap›s› aç›s›ndan
mümkün olan en yüksek merkezili¤in sa¤lanmas› önem kazanmaktad›r. Bunun nedeni, portföy (sepet) mant›¤› gere¤i konsolide yap›n›n risk seviyesinin, alt birimlerin risk toplam›ndan genelde çok daha düﬂük olmas›d›r. Bu durumda risk yönetiminin alt birimler düzeyinde yürütülmesi genelde optimum olmayan risksizleﬂtirme
(hedging) politikalar›na yol açabilir.
• Politikalar ve Prosedürler
Üst yönetim taraf›ndan risk yönetim politika ve prosedürlerinin tan›mlanmas›
gerekmektedir. Bu politika ve prosedürler, birbirleriyle tutarl› bir ﬂekilde, kurumun
riske bak›ﬂ aç›s›n› ve stratejik hedeflerini yans›tmal›d›r. Ayr›ca üst yönetim taraf›ndan bu politikalar›n kurum kültürü olarak benimsenmesi ve belli aﬂamalarda tüm
çal›ﬂanlar›n risk yönetimi sürecine kat›l›m› sa¤lanmal›d›r.
• Model Seçimi ve Metodoloji:
Riskin ölçülmesi için birçok ﬂirket, özellikle finansal kuruluﬂlar giderek oldukça sofistike hale gelen birçok say›sal ve istatistiksel teknik kullanmaktad›r (VaR,
stres testleri, korelasyon analizleri vb.). Bir model seçilmeden önce ﬂu hususlara
dikkat edilmesi gereklidir:
- Verimlilik aç›s›ndan, basit ancak yeterince kapsay›c› (kritik riskleri gözden kaç›rmayan) bir modelin seçilmesi,
- Model seçiminde, kuruluﬂun ve içinde bulundu¤u sektörün özelliklerinin dikkate al›nmas›,
- Risk yönetiminin temel amac›n›n önceden saptanm›ﬂ olmas›,
- Modelde hangi riskin hedef de¤iﬂken olarak al›nd›¤›n›n bilinmesi (ﬂirketin piyasa de¤eri, özvarl›k vb.),
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- Baﬂta baz para birimi olmak üzere, modelin kullanaca¤› temel "benchmark"lar›n belirlenmesi.
• Risk Limitleri
Aç›k olarak tan›mlanm›ﬂ risk limitlerinin ve kontrollerinin belirlenmiﬂ olmas› gereklidir. Her limit, riskli faaliyetlerin kabul edilebilir düzeyde gerçekleﬂtirilme s›n›rlar›n› belirler. Dolay›s›yla, ﬂirketin limit yap›s›, iﬂ stratejileriyle tutarl› olmal›d›r. Risk
limitleri, konular›na ve kullan›lan modele göre iﬂlemin gerçekleﬂtirilebilece¤i maksimum tutar için, pozisyon büyüklü¤ü için (döviz aç›k pozisyon büyüklü¤ü gibi),
pozisyonun yaratt›¤› risk baz›nda veya ﬂirketin taﬂ›d›¤› toplam konsolide risk baz›nda ifade edilebilir. Pozisyonun risk karﬂ›l›¤›n› bulmak için kullan›lan ölçüm yöntemleri önceden belirlenmiﬂ bir "risk çarpan›" olabilece¤i gibi VaR, stress testi gibi daha geliﬂmiﬂ yöntemler de olabilir Her koﬂulda limitler, uygulamaya yönelik bir risk
politikas›n›n temel ve olmazsa olmaz unsurlar›d›r.
• Raporlama
Düzenli, sürekli ve tutarl› raporlama ile tüm risklerin izlenmesi sa¤lanmal›d›r.
Risk raporlamas› bir risk yönetim sisteminin varl›¤›n›n baﬂlang›ç koﬂuludur. Risk raporlamas›nda temel amaçlar ﬂöyle s›ralanabilir:
- ‹zlenmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olan risklerin cari düzeyi hakk›nda bilgi sahibi olmak,
- Taﬂ›nan riskler hakk›nda niteliksel ve niceliksel (say›sallaﬂt›r›lm›ﬂ) bilgi sa¤lamak, (risk yönetiminin en önemli sloganlar›ndan biri, "ölçemedi¤iniz bir ﬂeyi
yönetemezsiniz" sözüdür)
- Risk limitleri saptanmas› için gerekli bilgi taban›n› ve limit aﬂ›mlar›n›n izlenmesini sa¤lamak,
- Getiri/risk optimizasyonu için gerekli bilgi taban›n› sa¤lamak.
4.2.3. Risk Yönetiminde De¤erlendirme ve ‹yileﬂtirme Süreci
Risk yönetimi bir seferlik yap›lan bir proje de¤ildir; modelin düzenli bir ﬂekilde yürütülmesi ve geliﬂtirilmesi gerekir. ‹ﬂ ortam›ndaki veya genel ekonomik ortamdaki de¤iﬂimlere paralel olarak, yeni risklerle karﬂ›laﬂ›lacak ve bu risklerin yönetim
teknikleri geliﬂtirilecektir. Düzenli raporlama ile ﬂirketin mevcut risk düzeyi takip
edilmeli; geçmiﬂten ders alan bir yaklaﬂ›mla de¤erlendirilmeli ve gerekli iyileﬂtirme
önlemleri al›nmal›d›r.
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De¤erlendirme sürecinde, tüm politika ve prosedürlere uyumun sa¤lan›p sa¤lanmad›¤› kontrol edilmelidir. Genelde ayr› bir fonksiyon olarak görülen risk yönetiminin, riskleri ﬂirket çap›nda izleyen ve kontrol eden entegre bir sistem olarak görülmesi gerekmektedir.

4.3. ﬁirketlerde Finansal Risk Yönetiminin Alg›lanmas›
Türkiye’de ﬂirketler risk yönetiminin ﬂirket varl›klar›n› korumak ve hayatiyetini
devam ettirmek için gerekli oldu¤unu kabul etmelerine ra¤men uygulamada eksik
kalmaktad›rlar. Risk yönetiminin önemi ﬂirketler taraf›ndan özellikle k›sa vadeli nakit ak›ﬂ› düzenlemelerinde vurgulanmaktad›r. Geçmiﬂ y›llarda yaﬂanan kötü tecrübeler do¤rultusunda kur riski ve kriz riski ön plana ç›kan finansal risk durumundad›r. Yurt d›ﬂ› alacak riski geri plana itilirken yurt içi alacak riski di¤er önemli finansal risklerden say›lmaktad›r. ﬁirketler kur ve yurt içi alacak riskleri için belirli risk
yönetim stratejileri geliﬂtirirken likidite riskini de belirli strateji do¤rultusunda izlemektedirler. En fazla kur riski ve yurt içi alacaklar riski için ölçüm yap›lmakta, ve
yine bu riskler için belirli bir raporlama düzeni bulunmaktad›r. Genellikle yurt içi
alacaklar için ba¤lay›c› risk limitleri belirlenmektedir. ﬁirketler taraf›ndan en bilinen
ve tan›mlanm›ﬂ risk yönetim araç ve yöntemleri yine yurt içi alacak ve kur riskleri
için olanlard›r.
ﬁirketler aras›nda finansal risklerle ilgili yönetim standartlar›n›n ço¤unlukla yönetim kurulu ve genel müdürler taraf›ndan belirlendi¤i, uygulamay› yürütenlerin ise
baﬂta mali iﬂler ve finansman sorumlular› ve genel müdürler oldu¤u görülmektedir.
Risk yönetim komitesi’nin ise Türkiye’de henüz önemli bir uygulamas› mevcut de¤ildir.
En çok kullan›lan risk yönetim analiz araçlar› döviz/TL ayr›ml› kar/zarar bütçe
tablolar›, döviz pozisyon tablolar› ve döviz/TL ayr›ml› nakit ak›ﬂ tahmin tablolar›d›r.
ﬁirketlerin risk yönetimi amac›yla, yüksek likidite tutma, vade yap›s› matching’i ve
"sepet yapma" gibi klasik yöntemleri yo¤un bir ﬂekilde ancak türev enstrümanlar›n›n
ise minimum düzeyde kullan›ld›¤› dikkati çekmektedir. Buna ra¤men türev risk yönetim araçlar› kullanan ﬂirketlerin en fazla TL/döviz forward iﬂlemlerini tercih etti¤i,
döviz/döviz forward ile TL/döviz opsiyon iﬂlemlerinin bunu izledi¤i görülmektedir.
Bu rapor kapsam›nda Türkiye’de finansal olmayan ﬂirketler aras›nda gerçekleﬂtirilen anket çal›ﬂmas› da ﬂirketlerin risk yönetimi konusunda yukar›daki bulgular› yans›tmaktad›r. Bu anket ve sonuçlar› IV. 2 Anket Sonuçlar› k›sm›nda bulunmaktad›r.
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4.4. Risk Yönetimi ‹le ‹lgili Pratik Öneriler
Türkiye’de risk yönetimi kültürünü yeni geliﬂtirmekte olan ﬂirketlere yönelik
baz› pratik öneriler aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
• Öncelikle salt getiri maksimizasyonu mant›¤›ndan uzaklaﬂmak gerekir
Genellikle iﬂ dünyas›nda getiriyi maksimize etmeye yönelik bir anlay›ﬂ güçlü bir
ﬂekilde yerleﬂmiﬂ durumdad›r. Bu durum risk yönetimi kültürünü geliﬂtirmek isteyen bir kuruluﬂta bir baﬂlang›ç bariyeri yaratabilir. Zira risk yönetimi en yüksek getiriyi de¤il, en uygun (optimum) getiri/risk kombinasyonunu elde etmeyi hedefler.
Ka¤›t üzerinde bu çok anlaﬂ›l›r gibi gözükmekle birlikte, pratikte performans
maksimizasyonuna al›ﬂm›ﬂ bir kültürde ciddi gerilimler ortaya ç›kmas› kaç›n›lmazd›r. Bunun bir nedeni, getirinin somut ve gözle görülür bir ﬂey olmas›na karﬂ›l›k,
riskin ço¤unlukla soyut ve sübjektif bir kavram olmas›d›r. Dolay›s›yla bu gerilim,
özellikle risk, risk tan›m› ve ölçümü, risk tercihi konular›nda kavramsal bir netli¤e
ve birli¤e sahip olmayan ﬂirketlerde yaﬂanmaya mahkumdur.
• Risk Yönetimi ile "Baﬂar›l› Spekülasyon" kar›ﬂt›r›lmamal›d›r
Birinci öneride belirttilen problemin en tipik d›ﬂavurumlar›ndan biri, "risk yönetimi" fonksiyonunu da kar maksimizasyonu kültürünün bir parças› gibi ele alma
e¤ilimidir. Bu durumda ﬂirket yönetimi risk yönetiminden de kar üretimine destek
olmas›n› bekler. Örne¤in bu anlay›ﬂa göre, bir pozisyon de¤iﬂikli¤i öneriliyorsa, bu
kazanç beklentisi yönünde olmal›d›r. Görülece¤i gibi bu anlay›ﬂ asl›nda risk yönetimini "baﬂar›l› spekülasyon" yapma sanat› ile kar›ﬂt›rmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m risk yönetimi ile ilgili düﬂülebilecek en ciddi yanl›ﬂ anlamalardan birisidir. Asl›nda risk yönetiminin daha iyi spekülasyon yapmak ile hiç bir ilgisi yoktur.
Risk yönetimi size ne yapman›z gerekti¤ini (kar› maksimize edecek iﬂlemi) söylemeyi hedeflemez. Size her koﬂulda ne yapmaman›z gerekti¤ini söylemeyi hedefler. Karl› gibi gözükse bile durman›z gereken noktay› belirtir. Risk yönetimi s›n›rlar› saptar, spekülasyonu yöneten operasyonel yöneticiler bu s›n›rlar içinde en karl›
iﬂlemi yapmaya çal›ﬂ›r.
• (Mümkünse) risk polikalar›n› belirleyen yöneticiler ile baﬂar›y› optimize etmeye çal›ﬂan operasyonel yöneticiler ayr›lmal›d›r
‹kinci önerinin ﬂirketin organizasyonu aç›s›ndan da önemli sonuçlar› bulunmaktad›r. Tercihen al›nabilecek risklerin s›n›rlar›n› belirleyen kiﬂi veya mekanizma46

lar ile bu s›n›rlar içinde kar maksimizasyonunu hedefleyen kiﬂi veya mekanizmalar
net bir ﬂekilde ayr›lmal›d›r. Aksi halde risk yönetimi h›zla yozlaﬂabilir. Nitekim bu
ayr›m bugün art›k finans sektöründe çok kurumsal bir hale gelmiﬂtir. Örne¤in hangi sektörlere ne kadar kredi verilebilece¤ini belirleyen kiﬂiler pazarlama/sat›ﬂ fonksiyonundan ba¤›ms›z çal›ﬂ›r. Çal›ﬂma alan› k›smen farkl› olmakla birlikte bu mant›k
ﬂirketler için de geçerlidir. Kiﬂilerin farkl›laﬂt›r›lmas› her koﬂulda mümkün olmasa
bile, en az›ndan mekanizmalar ayr›lmal›d›r. Örne¤in risk limitlerinin günlük geliﬂmelerden ba¤›ms›z olarak belli periyodlarda revize edilmesi bu yönde bir ad›md›r.
Yine bir risk komitesi kurularak, risk politikalar›n›n daha objektif olarak belirlenmesi teﬂvik edilebilir.
• Öncelikle ﬂirketin risk klasifikasyonu yap›lmal› ve kritik riskleri belirlenmelidir
Risk yönetimi uygulamalar›n›n belki de ilk ad›m› ﬂirket için özgün bir risk klasifikasyonu tart›ﬂmas› yap›larak KR‹T‹K risklerin belirlenmesidir. Daha sonra tespit
edilen bu riskler yönetilebilir olma durumlar›na göre s›n›fland›r›labilir. Kurulacak
risk yönetim sistemi öncelikle KR‹T‹K ve YÖNET‹LEB‹L‹R riskleri kontrol etmeyi
hedeflemelidir.
• Kesinlikle ilk aﬂamada risk yönetim enstrümanlar›na yo¤unlaﬂ›lmamal›d›r
Risk yönetimi ile ilgili çok düﬂülen bir hata iﬂe "ﬁimdi ne iﬂlem yap›yoruz? Forward alal›m m›, almayal›m m›?" diye baﬂlamakt›r. Asl›nda bu soru bir baﬂlang›ç noktas› de¤il, ancak kurulacak risk yönetimi modelinin bir sonucu olabilir. Genellikle
bankalar›n sunumlar›nda risk yönetim araçlar› ön planda yer al›r. Bu sunumlar ürün
pazarlamas›na yönelik oldu¤undan bu durum normaldir. Ancak pratikte bir modeliniz olmadan enstrümanlar birﬂey ifade etmez. Hangi riskten ne kadar taﬂ›yorsunuz? Ne kadar taﬂ›mak istiyorsunuz? Bütün bunlar› nas›l ölçüyorsunuz? Bu sorular›n yan›tlar› olmadan enstrüman kullan›lamaz.
• Risk yönetimi bir model kurmay› gerektirir
Bir MODEL olmadan risk yönetimi olamaz. Model önemli riskleri tan›mlar, bu
risklerin nas›l ölçülece¤ini söyler ve hangi yöntemle azalt›labilece¤ini gösterir. Kurulacak modeldeki ufak farkl›l›klar tamamen farkl› risk yönetimi politikalar›na yol
açabilir. Basit bir örnek vermek gerekirse, nas›l ki klasik bir muhasebe sistemi ile
IAS’ye uygun haz›rlanm›ﬂ enflasyon düzeltmeleri içeren bir muhasebe sistemi birbirinden tamamen farkl› sonuçlar verebiliyorsa, ayn› ﬂey de¤iﬂik risk modelleri için de
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geçerlidir. Risk modeli bir çeﬂit risk muhasebesi sistemi gibi düﬂünülebilir. Her model çok say›da basitleﬂtirici varsay›m içermek zorundad›r. (Asl›nda muhasebe sistemlerinin de çok say›da basitleﬂtirici varsay›m ve kabulediﬂler içerdi¤i genellikle
unutulur.)
• Basit, pratik ve uygulanabilir bir model tercih edilmelidir
Mümkün oldu¤unca basit, ﬂirketinizin özgün koﬂullar›n› yans›tan ve uygulamaya yönelik bir model kurulmas› tavsiye edilmektedir. Bunun için çok kritik olmayan de¤iﬂkenleri ihmal etmek ve kar›ﬂ›k hesaplamalardan kaç›nmak uygun olur. Uygulamada ne yaz›k ki, en karmaﬂ›k modellerin en gerçekçi modeller olamad›¤› bilinmektedir. Sonuçta ﬂirket yönetiminde insan faktörü belirleyici oldu¤undan, modelin anlaﬂ›lmas›, benimsenmesi ve kolayca uygulanabilir olmas› ço¤u zaman daha
önemlidir.
• Risk yönetiminden beklentilerin belirlenmesi gerekmektedir
Risk yönetiminde amaç volatiliteyi (sal›n›m›) azaltmak oldu¤una göre, sizin risk
modelinizde/stratejinizde sal›n›m› azalt›lmas› hedeflenen veya darbelere karﬂ› korunmak istenen de¤iﬂken (gösterge) nedir? Bu en önemli baﬂlang›ç sorular›ndan birisidir. Bu sorunun yan›t› nakit ak›ﬂ, kar zarar, özvarl›k, ﬂirketin piyasa de¤eri veya
baﬂka birﬂey olabilir. Hangi göstergeyi seçecek olursan›z modeliniz ona göre de¤iﬂecektir. E¤er stratejiniz birden fazla göstergeyi hedefliyorsa, dengeler çok hassas
olarak kurulmal›d›r. Aksi halde sistem iç çeliﬂkilere sürüklenecektir. Türkiye koﬂullar›nda özvarl›k ve likiditenin korunmas›na öncelik vermenin uygun olaca¤› düﬂünülmektedir.
• Bir risk modelinin en basit parametreleri
Teorik aç›dan en basit haliyle risk ﬂu üç faktörün bir fonksiyonudur:
- Taﬂ›nan risk faktörünün miktar› (Örne¤in taﬂ›d›¤›n›z döviz pozisyonu veya
bono pozisyonu)
- Taﬂ›nan risk faktörünün risklili¤i (1 milyon $ ABD dolar› ve yine 1 milyon $
karﬂ›l›¤› Rus Rublesi pozisyonu taﬂ›yorsan›z, bu eﬂit büyüklükteki iki pozisyonun risk karﬂ›l›¤›n›n ayn› olmad›¤› gibi.)
- Taﬂ›nan risk faktörünün di¤er risk faktörleri ile korelasyonu (Portföy mant›¤›
gere¤i, korelasyon düﬂük ise marjinal risk katk›s› düﬂük olacakt›r.)
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Bu durumda en basit model bile ﬂu sorulara cevap vermelidir: Modelimize hangi risk faktörlerini kataca¤›z? Bunlar› nas›l ölçece¤iz? Bunlar›n riskliliklerini nas›l
saptayaca¤›z? Korelasyon etkisini sisteme nas›l kataca¤›z? Bu dört sorunun çok basit veya çok karmaﬂ›k yan›tlar› olabilir. Öneri ise basit bir model kurulmas›d›r. (Türkiye’de kaliteli veri setleri bulman›n zor olmas› ve bulunsa bile ekonominin yap›sal
olarak çok h›zl› de¤iﬂmesi nedeniyle istatistiksel olas›l›¤a dayal› modellerin verimli
olmas› yak›n dönemde kolay gözükmemektedir.)
• Baz paran›n belirlenmesi unutulmamal›d›r
Kullanaca¤›n›z risk modelinin önemli parametrelerinden biri de baz para tercihi ile ilgilidir. Baz para size göre risksiz olan referans ölçü birimidir. Nas›l ki Ekvator ve Greenwich referanslar› olmadan co¤rafyadaki enlem-boylam sistemi çal›ﬂmazsa, baz para tercihi olmadan da risk sistemi çal›ﬂamaz. Bat›da genellikle yerel
para (dolar, euro veya yen gibi) baz para olarak belirlendi¤inden fazla sorun ç›kmamaktad›r. Ancak geliﬂmekte olan ülkelerde enflasyon ve dolarizasyon gibi faktörler nedeniyle lokal paran›n baz para olarak belirlenmesi sorunlu olabilir. Baz para tercihi hedging stratejisini belirledi¤inden kritik öneme sahiptir. Örne¤in Türkiye’de faaliyet gösteren yabanc› ﬂirketler genellikle dolar veya euroyu baz para olarak kabul ettiklerinden, döviz riskini de¤il, TL riskini hedge etmektedirler.
• Risk iﬂtah›n›n (tercihinin) belirlenmesi
Bu belirlemeyi normal olarak hissedarlar›n veya üst düzey yönetimin yapmas›
gerekir.
• Mutlaka uygulamaya yönelik somut bir limit politikas› olmal›d›r
Risk yönetimi çal›ﬂmalar›n›n ölçümlemeye yönelik bir egsersiz olarak kalmamas› için mutlaka uygulama ile birleﬂtirilmesi gereklidir. Bunun en pratik yolu risk limitleri belirlenmesidir. (Limitler müﬂteri riskleri, döviz/TL pozisyon büyüklü¤ü, mali rasyolar ile ilgili olabilir.) ﬁirket risk iﬂtah›n› belirlemeli ve buna uygun risk limitleri belirlemelidir. Ayr›ca bu limitlerin de¤iﬂtirilme ve güncellenme prosedürünün
sistematize edilmesi gereklidir. (Limitleri revize etmeye kim yetkili? Revizyon periyodu nedir? gibi).
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II. Finansman ‹htiyac›n›n Belirlenmesi
1. ‹ç Faktörlerin Analizi
1.1. ﬁirketin Finansal Durumu
ﬁirketin finansman ihtiyac›n›n belirlenmesinde, mevcut durumunun do¤ru bir
ﬂekilde tespit edilmesi önemli bir rol oynar. (Bkz. I. 2.1 Planlama) Bir çok ﬂirket
mevcut durum de¤erlendirmesi yapmad›¤›/yapamad›¤› için zaman›nda do¤ru kararlar› alamaz ve ihtiyaç belirlemesi ve uygulamas›nda baﬂar›s›z sonuçlara ulaﬂ›r.
Finansal durumun de¤erlendirilmesinde; ana baﬂl›klar olarak; ciro, nakit ak›mlar›, likidite, toplam varl›klar ve borçlar ile karl›l›k gibi konularda sürekli bilgi ak›ﬂ›
sa¤layacak ﬂekilde standart raporlamalara ihtiyaç duyulmaktad›r. Mevcut finansal
durumun do¤ru analiz edilmesi, iﬂletmenin ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi ve bunlar için
zaman›nda hareket edilmesini sa¤lamaktad›r.
Söz konusu analizler, iﬂletmenin finansal durumunun, faaliyet sonuçlar›n›n ve
finansal geliﬂiminin de¤erlendirilebilmesi amac›yla, bilanço, gelir tablosu, nakit
ak›m tablosu vb. ana finansal tablolar›n ve bu tablolardaki verilerin, birbirleriyle ve
önceki dönemlerle karﬂ›laﬂt›r›lmas› suretiyle incelenmesinden oluﬂmaktad›r.
Veri bulunabilmesi halinde, iﬂletmenin sektördeki di¤er ﬂirketlerle karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelenmesi de yönetime önemli bilgiler sunacakt›r. Ancak, ülkemizde halka aç›k ﬂirket say›s›n›n yeterli büyüklü¤e ulaﬂamamas›, hatta baz› sektörlerde halka
aç›k ﬂirket olmamas› bilgiye ulaﬂ›m› engellemektedir. Ayr›ca kay›t d›ﬂ› iﬂlemler ve
baz› ﬂirketlerin bilgi saklama e¤ilimleri, odalar vb. kuruluﬂlar arac›l›¤› ile toplanan
verilerin de sektörün gerçek durumunu yans›tmas›n› engellemektedir.
Finansal durum de¤erlendirmesinde, ana performans göstergelerinden faydalan›lmaktad›r. Bu göstergeler, operasyonel verilerle desteklenerek kullan›lmal›d›r.
Sektör ve iﬂ koluna özgü analizlerin yap›lmas› önem kazanmaktad›r; örne¤in turizm
sektörü için yatak/oda baﬂ› analizleri gibi.
Finansal durumun tespiti amac›yla yap›lan analizlerden do¤ru sonuç alabilmek
için, kullan›lan muhasebe teori ve uygulamalar› ile ilgili bilgi sahibi olunmal›, iﬂletmenin ve ait oldu¤u iﬂletme kolunun özellikleri göz önünde tutulmal›, dönemin
ekonomik koﬂullar› dikkate al›nmal›, iﬂletmenin genel politikalar› de¤erlendirilmeli
ve elde edilen sonuçlar, mant›ki bir ﬂekilde analitik bak›ﬂla yorumlanmal›d›r.
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Yorumlama aç›s›ndan, mali tablolar›n tek tip bir hesap plan›na göre haz›rlanmas› önemlidir. Ülkemizde 1994 y›l› hesap döneminden baﬂlamak üzere, "Muhasebe
Sistemi Uygulama Tebli¤i" çerçevesinde uygulamaya konulan "Tekdüzen Hesap Plan›" söz konusu sak›ncalar› büyük ölçüde gidermiﬂtir. Uzun y›llard›r tart›ﬂ›lmakla beraber 2004 y›l›ndan itibaren uygulanmaya baﬂlanan enflasyon muhasebesi yöntemi
de, mali analizlerde kullan›lacak veri setinin düzeltilmesini sa¤layacakt›r. Enflasyon
muhasebesinin daha yayg›n kullan›m› ise mali tablolara olan güveni artt›racakt›r.
Finansal durumun analizinde, finansal tablolar›n (an az›ndan temel tablolar olan
bilanço ve gelir tablosunun) bütünlük içinde incelenmesi idealdir. Böylelikle, analizler, muhasebe verilerine ve kay›tlar›na dayan›larak yap›labilir. Bu ﬂekilde, hatalar
ve gözden kaç›rmalar en aza indirilebilir. Ancak, mali tablolar›n›n günlük/haftal›k gibi k›sa dönemli olarak haz›rlanmas› pratikte nadir rastlanan bir durumdur ve genellikle analizler, mevcut veriler üzerinden çeﬂitli yönetim raporlar› ve k›sa dönemde
ç›kar›labilen kalemlere dayanan oran analizleri kullan›larak yap›lmakta, bu bilgilerin muhasebe kay›tlar› ile tutarl›¤› izleyen dönemlerde kontrol edilebilmektedir.
ﬁirketler, bilanço, gelir tablosu, kar da¤›t›m tablosu, sat›ﬂlar›n maliyeti tablosu,
nakit ak›m› tablosu, fon ak›m› tablosu, özsermaye de¤iﬂim tablosu ve net iﬂletme
sermayesi de¤iﬂim tablosu gibi finansal tablolar üretebilirler. Analizler, mutlaka önceki dönem verileri ile karﬂ›laﬂt›rmal› olarak yap›lmal›, ayr›ca söz konusu veriler
karﬂ›laﬂt›rmay› engelleyecek etkilerden ar›nd›r›lmad›r. Bu etkilerden biri, faaliyetlerde, politikalarda ve yöntemlerdeki de¤iﬂikliklerdir. Bu de¤iﬂikliklerin etkileri finansal tablolardan ay›klanmal›d›r. Geçmiﬂ dönemlere iliﬂkin bir di¤er etki de, ülkemizdeki yüksek enflasyondur. Enflasyon muhasebesinin uygulanmas› bu etkiyi giderecektir, ancak bu yöntemin uygulanmad›¤› durumlarda geçmiﬂ dönem finansal verileri, Toptan Eﬂya Fiyat Endeksi kullan›larak ya da Amerikan Dolar›, Euro gibi düﬂük enflasyonlu bir para birimi cinsinden ifade edilerek enflasyon etkisinin giderilmesine çal›ﬂ›lmal›d›r.
1.1.1. Dönen Varl›klar ve Likidite Analizleri
• Kasa, Banka ve Menkul De¤erler
ﬁirketin kasa ve bankas›ndaki nakit ve nakte çevrilebilir varl›klardan oluﬂan haz›r de¤erleri ile menkul k›ymetleri, alacaklar›n tahsil edilememesi ve eldeki stoklar›n nakde çevrilememesi durumunda ﬁirketin borçlar›n› ödeyebilme yetene¤ini gösterir. Bu kalemlerin, büyük tutarl› alacaklar›n tahsil edilmesi veya ödenecek kar pa-
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y›n›n (temettü) bilançoda taﬂ›nmas› gibi geçici durumlardan dolay› yüksek olmas›
halinde, bu geçici durumu normal seviyeye çekecek ﬂekilde düzeltme yap›lmal›d›r.
• Ticari Alacaklar
ﬁirketin sat›ﬂlar›n›n tahsil süresinin k›sal›¤› ve ticari alacaklar›n›n minimum seviyede tutulmas›, likidite ve iﬂletme sermayesi aç›s›ndan önemlidir. Ayr›ca ticari alacaklar›n reeskonta tabi tutularak cari de¤erlerinin analizlere yans›t›lmas› gerçekçi
olacakt›r. Böylece bir haftada tahsil edilecek bir alacak ile 4 ayda tahsil edilebilecek alaca¤›n zaman maliyetindeki farkl›l›k dikkate al›nacakt›r.
Aile ﬂirketlerinin muhasebe sorular›n›n baﬂ›nda cari hesap konusu gelmektedir.
Çünkü aile ﬂirketi yöneticileri muhasebenin temel kavramlar›ndan kiﬂilik kavram›na ayk›r› davranabilmektedir. Muhasebenin kiﬂilik kavram›, iﬂletme ile iﬂletme sahipleri ve ortaklar›n›n ayr› birer kiﬂilik oldu¤unu vurgulayan önemli bir kavramd›r.
Fakat birçok aile ﬂirketinde bu durum gözard› edilerek ortaklar, iﬂletme kasas›n›
ﬂahsi iﬂlemler için kullanmakta ve daha sonra da hem finansal tablolar›n yanl›ﬂ haz›rlanmas›na hem de vergisel yükümlülüklerin yanl›ﬂ hesaplanmas›na kadar giden
bir çok soruna sebep olmaktad›r. Bu anlamda özellikle aile ﬂirketlerinde ticari alacaklar›n analizi ayr›ca önem kazanmaktad›r.
Alacak devir h›z› ve ortalama tahsil süresi, ﬂirket yöneticileri ve kreditörler taraf›ndan izlenmelidir. (Bu analizlerin do¤rulu¤u aç›s›ndan finansal tablo kalemlerinde baz› düzeltmeler yap›lmas› uygun olacakt›r. Örne¤in, mali tablolarda KDV’siz
olarak gösterilen sat›ﬂlar, KDV içeren ticari alacak tutar›na oranlan›rken sat›ﬂlara bu
tutar eklenerek düzeltme yap›lmal›d›r.)
Bir di¤er önemli konu, ticari alacaklar›n, ﬂüpheli alacaklar dikkate al›narak düzeltilmesidir. Burada do¤ru analiz yap›labilmesi aç›s›ndan "ﬁüpheli Alacak" tan›m›n›n dikkatle belirlenmesi gerekir. Genellikle uygulama, tahsil edilemeyen alacak
için yasal takibata geçilmesiyle ve vergi mevzuat›na uygun olarak bir karﬂ›l›k ay›rma yönündedir. Ancak mali durumun belirlenmesi aç›s›ndan yasal takibata geçilip
geçilmemesine bak›lmadan, alaca¤›n tahsil edilme olas›l›¤›na ve tahmini tahsil süresine göre bir karﬂ›l›k ayr›lmas› analizin amac› aç›s›ndan daha uygun olacakt›r.
• Stoklar
Stok seviyesi ve kalitesi, ﬁirketin finansal durumunu belirlemek aç›s›ndan
önemlidir. Stoklar sürekli takip edilerek, yürürlü¤ü geçmiﬂ ve sat›lamaz/kullan›la-
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maz nitelikte olanlar stoklardan ç›kar›lmal›d›r. Ayr›ca stoklar›n, piyasa de¤erleri ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda de¤erlerinde bir düﬂme olmas› halinde karﬂ›l›k ayr›larak düzeltilmesi gerekecektir. Ticari alacaklar gibi stoklar›n da en optimum seviyede tutulmas›, iﬂletme sermayesi yönetimi aç›s›ndan önemlidir. Stok seviyesinin sat›ﬂlar›n maliyetine ya da sat›ﬂlara oranlanarak analiz edilmesi en çok kullan›lan yöntemdir. Bunun d›ﬂ›nda, özellikle üretim ﬂirketlerinde daha detayl› stok analizleri yap›lmaktad›r; hammadde stoklar›n›n üretimde kullan›lan toplam hammadde maliyetine oranlanmas›, yar› mamül ve mamüllerin sat›ﬂlar›n maliyetine oranlanmas› gibi.
• Likidite Analizleri
Dönen varl›klar›n analizi, ﬂirketin likiditesi ile ilgili bilgi vermesi aç›s›ndan
önemlidir. ﬁirketin likidite durumunun analizinde, dönen varl›klar ile k›sa vadeli yabanc› kaynaklar aras›ndaki iliﬂkiler analiz edilir. Bu analizler, iﬂletmenin k›sa vadeli borçlar›n› ödeyebilme yetene¤inin ölçülmesini ve iﬂletme sermayesinin yeterlili¤inin belirlenmesini amaçlarlar. Temel likidite oranlar›, cari oran, likidite oran› ve nakit oran›d›r. Oranlar›n hesaplanmalar›na iliﬂkin detayl› formülleri ekte sunulmuﬂtur.
1.1.2. Duran Varl›klar ve Oran Analizleri
• Maddi Duran Varl›klar
Duran varl›klar›n analizi, yüksek enflasyon ortam›nda baz› düzeltmeleri gerekli k›lmaktad›r. Elde etme maliyeti ile kay›tlara al›nan varl›klar, enflasyonun etkisiyle gerçek de¤erlerini yans›tmaktan uzaklaﬂmaktad›rlar. Yeniden de¤erleme uygulamas› bu aksakl›¤› ancak k›smen giderebilmektedir. Dolay›s›yla, duran varl›klar›n
analizlerde kullan›labilmesi için elde etme tarihinden itibaren enflasyona göre endekslenmesi ya da düﬂük enflasyonlu bir para birimi cinsinden ifade edilmesi uygun olacakt›r.
Bir di¤er önemli konu da duran varl›klar›n faydal› ömürlerinin belirlenerek,
amortisman oranlar›n›n bu süreyi yans›tacak ﬂekilde uygulanmas›d›r. Bu ﬂekilde,
varl›klar›n zaman›nda amortisman›na ve analizlerde do¤ru de¤erden dikkate al›nmas›na imkan verilecektir.
Ayr›ca, duran varl›klar›n piyasa emsal de¤erleri ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve de¤erlerinde emsallerine göre meydana gelmiﬂ bir de¤iﬂikli¤in analizlere yans›t›lmas› anlaml› olacakt›r.
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Ülkemizde gayrimenkulün ﬂirketler taraf›ndan bir yat›r›m arac› olarak kullan›lmas›, duran varl›klar içerisinde faaliyetlerde kullan›lmayan varl›klar›n da yer almas› sonucunu do¤urmaktad›r. Duran varl›klar, analiz amaçl› bu tip faaliyet d›ﬂ› gayrimenkulden ar›nd›r›lmal›d›r. Holdingler veya ﬁirketler Topluluklar›nda at›l varl›klar›n
grup ﬂirketlerine yüklenmesi s›k rastlanan bir durumdur, bu tip at›l varl›klar›n da
analiz d›ﬂ› b›rak›lmas› ﬂirketin finansal analizi aç›s›ndan sa¤l›kl› olacakt›r. Holdingler aç›s›ndan ise bu tip at›l varl›klar›n grup ﬂirketlerine yüklenmeden çözümünün
bulunmas› yararl› olacakt›r.
Duran varl›klar›n analizinde, leasing uygulamalar› dikkatle de¤erlendirilmelidir.
2003 y›l›nda vergi mevzuat›nda yap›lan de¤iﬂikli¤e uygun olarak finansal kiralama
(leasing) ile edinilen varl›klar›n aktifte taﬂ›nmas› gerekiyorsa da bu tarihten önce
edinilen varl›klar aktifte taﬂ›nmamakta, bunlar›n gelecekteki kira ödemeleri de, borç
olarak pasifte gösterilmemektedir. Her iki kalem (kiralanan varl›kla ile ilgili aktif ve
pasif kalemleri) dikkate al›nd›¤›nda net aktif de¤eri (toplam varl›klar – toplam borçlar) aç›s›ndan önemli bir etki yarat›lmam›ﬂ olabilir fakat varl›klar›n ve yükümlülüklerin mutlak olarak analizleri bu düzeltmeden etkilenecektir.
Duran varl›klar›n analizine yönelik olarak, en s›k kullan›lan yöntem net sat›ﬂlara oranlanarak Duran Varl›k Devir h›z› hesaplanmas›d›r. Bu oran›n yüksek olmas›,
duran varl›klar›n etkin kullan›ld›¤› ve kapasite kullan›m oranlar›n yüksek oldu¤u
ﬂeklinde yorumlan›r.
Bir di¤er analiz de duran varl›klar›n finansman kaynaklar›na; sermayeye, özkaynaklara veya uzun vadeli yabanc› kaynaklara oranlanmas› suretiyle yap›l›r. Bu oranlar, duran varl›klar›n ne kadar›n›n özkaynaklar ve ﬂirket d›ﬂ›ndan finansman sa¤lanmak suretiyle edinildi¤i hakk›nda bilgi sa¤lar.
1.1.3. Varl›k Toplam›n›n Analizi
ﬁirketin toplam varl›klar›n›n büyüklü¤ü, faaliyetleri hakk›nda önemli bir veri
sa¤lar. Özellikle finans sektöründe, aktif büyüklü¤ü ﬂirketin de¤eri ve faaliyetleri ile
ilgili olarak ilk dikkate al›nan göstergelerden biridir. Ancak, varl›klar›n etkin bir ﬂekilde kullan›lmas› da önemli bir konudur. Bu kapsamda, toplam varl›klar, özsermayeye, k›sa ve uzun vadeli yabanc› kaynaklara, net sat›ﬂlara ve net kara oranlanarak
analiz edilmektedir.
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1.1.4. Borçluluk Durumunun De¤erlendirilmesi
• Finansal Borçlar
Finansal borçlar›n analizinde, öncelikle dönem itibariyle oluﬂmuﬂ olan kur farklar› ve faiz yükümlülüklerinin do¤ru kaydedildi¤i kontrol edilmelidir.
Finansal borçlar özkaynaklarla karﬂ›laﬂt›rmak suretiyle, borç/özkaynak oranlar›
bulunmaktad›r. Borç verenler aç›s›ndan ﬁirketin özkaynaklar›n›n güçlü olmas› istenecektir. Bunun yan›nda, finansal borçlar›n faiz giderlerinin vergi tasarrufu sa¤lamas›, ﬂirketler aç›s›ndan tercih edilmektedir. Finansal borçlar›n sermaye ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda, sermayenin enflasyon etkisinden ar›nd›r›lacak ﬂekilde düzeltilmesi gerekecektir. Y›llar itibariyle gerçekleﬂtirilen nakit sermaye giriﬂleri, enflasyona endekslenerek ya da düﬂük enflasyonlu bir para biriminden ifade edilerek kullan›lmal›d›r.
Toplam yabanc› kaynaklar›n, varl›klara oranlanmas› ile ulaﬂ›lan finansal kald›raç oran› da en s›k baﬂvurulan oranlardand›r.
Finansal borçlar›n faizlerinin faaliyet kar› ve vergi öncesi kar ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›, iﬂletmenin faaliyetlerinden sa¤lad›¤› kar ile katlanabilece¤i faiz yükünü belirtir.
Bunun gerçekleﬂmemesi halinde, faiz yükü yeni sermaye veya yeni borçlarla finanse edilecektir ki, bu tercih edilmeyen bir durum olacakt›r.
• Ticari Borçlar
Ticari borçlar›n analizi, nakit ak›m›n›n planlanmas› ve dolay›s›yla iﬂletme sermayesinin yönetimi aç›s›ndan önemlidir. Ticari borçlar›n ödenmesinin ertelenmesiyle iﬂletme sermayesi ihtiyac› azalt›labilir.
Ticari borçlar, genellikle sat›ﬂlar›n maliyeti ile karﬂ›laﬂt›r›larak analiz edilir. Bu
analizlerde, sat›ﬂlar›n maliyeti, amortisman giderleri, iﬂçilik giderleri gibi ticari borçlara kaynak oluﬂturmayan maliyet unsurlar›ndan ar›nd›r›larak kullan›labilir.
1.1.5. ‹ﬂletme Sermayesi
ﬁirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duydu¤u likit fonlar›n toplam›d›r. Cari aktiflerin cari pasiflerden fark› olarak hesaplanabilir. ‹ﬂletme sermayesi tedarikçilerden elde edilen vadeler (ticari borçlar), hammaddelerin ve ara mamullerin nakliyesi, stokta geçen zaman (stoklar), üretim süreci ve müﬂterilerden alacaklar›n tahsilat› (ticari alacaklar) ile tamamlanan bir nakit döngüsü ile belirlenir. Faaliyetlerin süreklili¤i aç›s›ndan ﬂirket yönetiminin zaman harcamas›n› gerektirir.
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‹ﬂletme sermayesinin önemli belirleyicileri tedarikçilerden al›nan ve müﬂterilere sa¤lanan al›m sat›m vadeleridir. Vadeler kimi zaman piyasa taraf›ndan belirlenirken, kimi zaman da al›c› ya da sat›c›n›n kuvvetine göre ﬂekillenir. Al›c›n›n kuvvetli oldu¤u durumlarda tedarikçilerden daha uzun vadeler sa¤lanarak iﬂletme sermayesi yükünün bir k›sm› transfer edilebilir. Bu yöntemle finansman maliyeti de azalt›lm›ﬂ olur. Öte yandan uzun vadeli planlama yapabilmek için tedarikçiler ve müﬂterilerle olan vadelerin ne kadar sürdürülebilir ve istikrarl› oldu¤u incelenmelidir.
Piyasa koﬂullar›, mali s›k›nt›ya düﬂen bir firma, pazara giren yeni bir rakip gibi çeﬂitli nedenlerle vadelerdeki dalgalanmalar iﬂletme sermayesi ihtiyac›n› hemen de¤iﬂtirir. Uzun süreli al›m/sat›m kontratlar›n›n yap›labilmesi bu dalgalanmalar› azalt›r.
Ayr›ca likidite hesaplan›rken stoklar›n ve alacaklar›n göreceli kaliteleri ve acil durumlarda nakte çevrilebilme nitelikleri de gözönüne al›nmal›d›r.
Özellikle sat›ﬂlar› büyüyen ﬂirketlerde iﬂletme sermayesi yak›ndan izlenmesi gereken bir ihtiyaç oluﬂturabilir. Büyüme stratejisi oluﬂturulurken, sat›ﬂlar› bir birim
artt›rabilmek için sa¤lanmas› gereken ek iﬂletme sermayesinin miktar› ve finansman› da düﬂünülmelidir.
1.1.6. Özkaynaklar Analizi
Özkaynaklar alt›nda, ﬂirkete yat›r›lm›ﬂ olan sermaye, (enflasyon etkisinden ar›nd›r›larak), ortaklara da¤›t›lmam›ﬂ ve ﬂirket bünyesinde b›rak›lan karlar ile di¤er yedekler incelenir. Özkaynaklar net sat›ﬂlar, net kar, yabanc› kaynaklar ve duran varl›klara oranlanarak, sonuçlar emsal ﬂirketler ve alternatif getirilerle karﬂ›laﬂt›r›l›r.
1.1.7. Karl›l›k Analizleri
Karl›l›k analizlerinde temel oranlar, brüt sat›ﬂ kar›n›n net kara oranlanmas› ile
ulaﬂ›lan "Brüt Kar Marj› Oran›" ve faaliyet kar›n›n net sat›ﬂlara oranlanmas› ile elde
edilen "Faaliyet Kar› Oran›"d›r.
Karl›l›k analizlerinin, yeterli ve sa¤l›kl› veriye ulaﬂ›lmas› halinde iﬂ kolu, ürün
grubu vb. alt gruplarda yap›lmas› faaliyetlerle ilgili daha detayl› bilgi edinilmesini
sa¤layacakt›r. Ancak bu ﬂekilde, ﬂirket yöneticileri için güvenilir bir data seti oluﬂturulabilecektir. Bu analizlerde, bir kerelik ve ola¤and›ﬂ› iﬂlemlerin etkisi dikkatle
de¤erlendirilmelidir.
• Operasyonel Karl›l›k VAFÖK
ﬁirketin finansman kaynaklar›ndan ba¤›ms›z esas faaliyetlerinden elde etti¤i nakit getirilerin ölçülmesinde Operasyon Kar› hesaplanmaktad›r. Uluslararas› yat›r›m59

c› ve ﬂirketlerin de önem verdi¤i bu oran vergi, faiz, amortisman öncesi karl›l›¤›
(VAFÖK veya EBITDA3) gösterir. Benzer ﬂirketler ile karﬂ›laﬂt›rmada ve ﬂirketin de¤erinin hesaplanmas›nda hem yurt içi hem de yurt d›ﬂ›nda kullan›lan genel kabul
görmüﬂ bir orand›r. Operasyonel karl›l›¤›n yüksek olmas› esas faaliyetlerin iyi gitti¤i, ancak düﬂük olmas› esas faaliyetlerin sorgulanmas› gereklili¤i sonucuna yol açar.
• Ürün/Servis baz›nda Karl›l›k
ﬁirketlerin operayonlar› do¤rultusunda karl›l›k analizlerinin detayland›r›lmas›
ﬂirket stratejisinin revizyonu aç›s›ndan önem kazan›r ve planlama yap›lmas›na olanak tan›r. Örne¤in; GSM operatörü bir ﬂirketin abone baﬂ›na sat›ﬂ ve karl›l›k analizi, enerji ﬂirketinin üretti¤i enerji miktar› baﬂ›na sat›ﬂ ve karl›l›k rasyolar›, üretim/hizmet ﬂirketlerinde ürün/hizmet çeﬂitlerine göre s›n›fland›r›lm›ﬂ karl›l›k analizi gibi.
Böylelikle ﬂirket faaliyetlerinin kara nas›l yans›d›¤› ortaya ç›kacakt›r. ﬁirketin hangi
ürün/servisinden ne kadar kar sa¤lad›¤›n›n bilinmesi az karl›, belki de zarar edilen
ürün/servislerin geliﬂtirilmesi, kapasitenin daha karl› ürün/servislere kayd›r›lmas›
için f›rsat tan›yacakt›r. Ürün baz›nda karl›l›k analizinin benzer ürün gruplar› için de¤il, farkl› ürün gruplar› için (hammadde, tedarikçi, üretim prosesi, müﬂteri farkl›l›klar› durumda) yap›lmas› anlaml›d›r. Halen bir çok firmada ürün baz›nda karl›l›k analizi yap›lamamakta, dolay›s›yla belki de ﬂirketin kar›n› azaltan baz› ürünlerin üretimine ve karl›l›¤›n olumsuz etkilenmesine devam edilmektedir.
1.1.8. Nakit Ak›ﬂ› Analizi
ﬁirketlerin günlük operasyonlar›n›n iﬂlemesinde ayr›lmaz bir parça olarak farkl› detaylarda nakit ak›ﬂ› tablolar› düzenlenmektedir. Nakit ak›ﬂ tablolar› do¤rultusunda ﬂirketin nakit giriﬂ ve ç›k›ﬂlar› kontrol edilmekte, iﬂletme sermayesi ihtiyac› hesaplanmaktad›r.
Günlük operasyonlarda çok önem taﬂ›yan nakit ak›ﬂ› tablosu d›ﬂ›nda, ayr›ca ﬂirket yönetimi taraf›ndan önem verilmesi gereken di¤er bir analiz ise serbest nakit
ak›m› tablosudur. Serbest nakit ak›m› ﬂirketlerin henüz tam al›ﬂk›n olmad›¤› analizlerden biridir. Serbest nakit ak›m› ﬂirket stratejilerinin operasyonel sonuçlar›n›
göstermekte, ﬂirketin sadece temel operasyonlar›yla ilgili, finansal operasyonlar hariç, nakit girdi ve ç›kt›lar›n› düzenleyerek ﬂirketin bu faaliyetler sonucunda oluﬂtur-

(3) Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
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du¤u nakit fazlas› veya nakit aç›¤›n› hesaplamaktad›r. Basit bir serbest nakit ak›m
tablosu aﬂa¤›da örnek olarak gösterilmiﬂtir.
Amortisman, k›dem tazminat› karﬂ›l›klar› ve reeskontlar gibi nakdi olmayan giriﬂ veya ç›k›ﬂlar› serbest nakit ak›mlar›na dahil etmemek, iﬂletme sermayesi ihtiyac›
ve yat›r›m harcamalar› gibi gelir tablosunda yer almayan nakit giriﬂi veya ç›k›ﬂlar›n› dahil etmek gerekmektedir.
+ Sat›ﬂlar
- Sat›ﬂlar›n Maliyeti (Amortisman hariç)
Brüt Kar
- Genel Yönetim Giderleri (K›dem Tazminat karﬂ›l›klar› hariç)
- Sat›ﬂ ve Pazarlama Giderleri
Operasyonel Kar
+/- Vergi Ayarlamas›
Vergisi Ayarlanm›ﬂ Operasyonel Kar
- ‹ﬂletme Sermayesi ‹htiyac›
- Yat›r›m Harcamalar›
Serbest nakit ak›mlar› ﬂirketin faaliyetlerinden ne kadar fon/kaynak yaratt›¤›n›
göstermekte, özellikle bütçe ve planlama aç›s›ndan fayda sa¤lamaktad›r. Yönetim
planlamas› aç›s›ndan, ﬂirketin gelecek y›llardaki mevcut faaliyetlerinden elde edece¤i serbest nakit ak›m› tahminleri ile yeni ﬂirket stratejileri ve hedefleri geliﬂtirilebilir. Örne¤in mevcut faaliyetlerden geçmiﬂte belirli miktarda fon fazlas› yarat›ld›¤›
ve gelecekte de yarat›lmaya devam edilece¤i öngörülmekteyse, bu fon fazlas›n›n
yeni yat›r›m planlar›nda kullan›lmas›, ya da fon aç›¤› ç›kmaktaysa bu amaçla finansman planlamas› yap›lmas› gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r.

2. D›ﬂ Etkenlerin Analizi
2.1. Makroekonomik Koﬂullar
ﬁirketler finansman ihtiyaçlar›n› belirlerken kendi faaliyetlerinden kaynaklanan
içsel etkenler kadar d›ﬂsal etkenleri de de¤erlendirmelidirler. (Bkz. I. 2.1 Planlama)
‹çinde bulunduklar› makroekonomik ortam da bunlar›n baﬂ›nda gelir. ﬁirketlerin
karar al›rken baﬂvurduklar› bilgilerin içine makroekonomi ile ilgili pek çok de¤iﬂ-
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kenin girdi¤i aç›kt›r. ﬁirketlerin karar verme süreçlerinde mutlaka dikkate ald›klar›
düﬂünülen baz› de¤iﬂkenler ﬂöyle s›ralanabilir:
• Ekonominin Büyüme Oran›
ﬁirketin ana faaliyetlerini ve pazar koﬂullar›n› do¤rudan etkileyen en önemli
makroekonomik etkenlerden biridir. Hükümetlerin programlar›nda öngördükleri
büyüme oranlar› yap›lacak planlar yak›ndan izlenmelidir. Büyüme oran› en belirgin
olarak gayri safi yurtiçi has›la (GSYH) ve gayri safi milli has›la (GSMH) rakamlar›ndaki reel de¤iﬂimlerle ifade edilir. Büyümenin yeni iﬂgücü yarat›m›na ve ba¤lant›l›
olarak iﬂgücü piyasalar›na do¤rudan etkisi vard›r. Esas hedeflenen büyümenin y›ll›k ya da dönemsel olmaktan ç›k›p sürdürülebilir ve istikrarl› olmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Ekonominin büyüme h›z›n›n yüksek olmas› finans kurumlar› taraf›ndan da
olumlu bir gösterge olarak alg›lanacakt›r. H›zl› büyüme ortam›nda bankalar›n açt›klar› kredi miktar›n› art›rma e¤ilimine girecekleri beklenmektedir. Ekonomik büyüme, bir yandan kredi talebini art›ran öte yandan da bankalar› kredi açmaya özendiren ortamlar› oluﬂturmaktad›r.
• ‹stikrar ve Makroekonomik Belirsizlik
Ülkedeki siyasi istikrar›n sa¤lanmas› ve kamuoyunca benimsenmiﬂ bir ekonomik program›n oluﬂturulmas› ekonominin geneli için kaç›n›lmazd›r. Program›n tutarl› ve hedeflere uyularak uygulanmas› halkta ve piyasalarda iktidara ve ekonomiye olan güveni artt›racak, tüketici davran›ﬂlar›n› etkileyecek, yat›r›mlar› canland›racakt›r. Makroekonomik koﬂullardaki belirsizlik finansman kaynaklar› taraf›ndan da
olumsuz bir sinyal olarak de¤erlendirilecektir.
Belirsizli¤in artt›¤› durumlarda bankalar›n kredilerini azaltmalar› ve likit kalma
e¤ilimine girmeleri beklenebilir. Yine belirsizlik ortam›nda bankalar›n mevduat d›ﬂ›
kaynak temin etmeleri zorlaﬂabilir.
• Para ve Kur Politikalar›
Merkez Bankas›n›n belirledi¤i ana para ve kur politikalar› ekonominin genel gidiﬂini ve finans piyasalar›n› do¤rudan etkiler. Merkez bankalar›n›n öncelikli amaçlar›, genellikle fiyat istikrar›n› sa¤lamak ve sürdürmektir. Bunun için Merkez Bankas›n›n görevi uygulayaca¤› para politikas› stratejisi ve baﬂta faiz oranlar›n› belirlemek olmak üzere kullanaca¤› parasal araçlar› kendi kararlar› ile seçmek ve yürürlü¤e koymak ﬂeklinde tan›mlanabilir.
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• Enflasyon ve Devalüasyon Oranlar›
Fiyat istikrar›, genel bir tan›m çerçevesinde, insanlar›n yat›r›m, tüketim ve tasarrufa yönelik kararlar›nda dikkate almaya gerek duymad›klar› oranda düﬂük bir enflasyonu ifade eder. Dolay›s›yla fiyat istikrar› sadece düﬂük enflasyona ulaﬂmay› de¤il; o oran›n sürdürülebilmesini de kapsar. Örnek olarak, ülkemizde geçti¤imiz otuz
y›lda zaman zaman düﬂük enflasyonlu dönemler olsa da gerçek anlamda fiyat istikrar› hiç sa¤lanamam›ﬂt›r.
Enflasyon ekonomilerde genel olarak istikrar programlar›n›n en önemli bileﬂenini oluﬂturmaktad›r. Enflasyonun yüksek oldu¤u ortamlarda ﬂirketler, tüketiciler ve
finansman kaynaklar› yat›r›m ve tüketim kararlar›n› verirken fiyat de¤iﬂimlerini kolay ay›rt edemez, sa¤l›kl› karar için yeterli bilgiye sahip olamazlar. Yat›r›mc›lar uzun
vadeli yat›r›mlar›na belirsizlikten dolay› yüksek getiri talep ederler.
Devalüasyon özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde hammadde yönünden d›ﬂa ba¤›ml›l›k dolay›s›yla enflasyon oran›nda art›ﬂlara neden olur. ‹thalat›n pahal›laﬂmas›
sonucu maliyetler artaca¤› için yurtiçi piyasadaki fiyatlar da artar. Ülkenin yerli para cinsinden borçlar›nda art›ﬂ olur. Devalüasyon sonucu ihraç mallar›n›n fiyat›n›n
düﬂmesi d›ﬂ ticaret hadlerinin ülke aleyhine dönmesine neden olur. Devalüasyonun
önceden bilinmesi mal ve döviz spekülasyonlar›na yol açar ve spekülatörler haks›z
kazanç sa¤larlar. Kaynak da¤›l›m› üzerinde olumsuz etkiler olur. Üretim kaynaklar›
ihracat endüstrilerine ve ithalata rakip yurtiçi endüstrilere kayar. Öte yandan yabanc› paran›n yurtiçi sat›n alma gücü artaca¤› için yabanc› sermaye giriﬂi artar. Ülkeler
zaman zaman istikrar sa¤lamak ya da d›ﬂ sat›mda karﬂ›laﬂt›klar› zorluklar› aﬂmak,
rekabet güçlerini artt›rmak maksad› ile de paralar›n›n de¤erlerini düﬂürebilir.
2.1.1. Devlet Müdahelesi
• Kamu Borç Yönetimi
‹ç borçlanma alan›ndaki geliﬂmeler ve d›ﬂ borç geri ödemeleri ve yeni itfalar yak›ndan izlenmelidir. Kamu kesimini borçlanma ihtiyac›, kamu borçlar›n›n GSMH’ya
oran›, kamunun (Hazine Müsteﬂarl›¤› arac›l›¤›yla) yapt›¤› iç borçlanmalar yerel piyasadaki likiditeyi ve faizleri etkiler. Kamu sektörünün aç›klar›n›n finansman›, mali
piyasalar üzerinde bask› oluﬂturup ekonomi politikalar›n›n sürdürülebilirli¤i konusunda kuﬂku do¤urabilir. Bu ortam, baﬂta bankalar olmak üzere finansman kaynaklar›n› yeni krediler konusunda çekingenli¤e itip, likit kalmaya yönlendirebilir.
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• D›ﬂ Ticaret
Genel ithalat›n ihracattan fark›ndan oluﬂan d›ﬂ ticaret aç›¤› bir baﬂka önemli
göstergedir. D›ﬂ ticaret aç›¤›n›n büyüklü¤ü cari aç›¤› ve ülkedeki döviz ihtiyac›n› belirledi¤i için önemlidir.
• Vergi Politikalar›
Hükümetlerce izlenen vergi uygulamalar› bir baﬂka d›ﬂ etkendir. ﬁirketlerin ödemekle yükümlü olduklar› kurumlar vergisi d›ﬂ›nda, bankac›l›k iﬂlemlerinden al›nan
Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), stopaj, damga vergisi gibi vergiler finansman maliyetini de¤iﬂtirebilir.

2.2. Mali Piyasa Koﬂullar›n›n De¤erlendirilmesi
Toplam kredi sunumuna iliﬂkin bilgiler bankalara kredi piyasas›ndaki durum
hakk›nda sinyal verecektir. Di¤er koﬂullar›n ayn› kald›¤› varsay›m› alt›nda, bankalar
aﬂ›r› kredi geniﬂlemesi oldu¤unu alg›lad›klar› takdirde, kredi riskinin artaca¤›n› düﬂünerek kredilerinin aktifleri içindeki pay›n› azaltma yoluna gidebileceklerdir. Bu
çal›ﬂmada, ticari bankalar›n toplam kredi stokunun GSMH’ye oran›ndaki art›ﬂ›n bankalar taraf›ndan aﬂ›r› kredi geniﬂlemesi oldu¤u biçiminde yorumlanaca¤› varsay›lm›ﬂt›r. Her ne kadar Türkiye’de halen yetersiz seviyede olmas›na ra¤men sermaye
piyasalar›ndaki geliﬂmelerin de takip edilmesiyle burada oluﬂabilecek finansman
kayna¤› potansiyelleri de¤erlendirilmelidir.

3. ﬁirketin Hedefi ve Finansman Kararlar›na Etkileri
‹ç ve d›ﬂ faktörlerin analizi do¤rultusunda ﬂirket stratejilerinin gözden geçirilmesi ve stratejiler do¤rultusunda finansman planlamas› yap›lmas› faydal› olacakt›r.
ﬁirketin finansman kararlar›n› uzun vadede en fazla etkileyecek faktörlerden biri ﬂirketin sahip oldu¤u hedefleridir. ﬁirket "hangi iﬂlerin içinde olmak istedi¤ini, hangi
noktay› hedefledi¤ini" ortaya koyan stratejik vizyonu do¤rultusunda kritik stratejik
faaliyetlerini belirleyecek ve bu faaliyetleri hayata geçirebilmek için gerekli kaynaklar›n sa¤lanmas› yoluna gidecektir. Böylece finansman kaynaklar›n›n kullan›m amac› finansman türünün seçiminde yol gösterecektir.
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3.1. ﬁirket Stratejileri
ﬁirketlerin büyüme odakl› stratejileri aﬂa¤›daki gibi s›ralanabilir;
• Mevcut iﬂ alanlar›n› güçlendirmek
ﬁirket faaliyetlerinin geliﬂtirilmesi ve büyütülmesi anlam›nda kapasite art›r›m›
veya modernizasyon yat›r›m› planlanabilir. Bu amaçla makine ve teknoloji yat›r›m›n›n yan› s›ra sabit k›ymet yat›r›m› gerekebilir. Ayr›ca ﬂirket al›mlar›yla mevcut iﬂ
alanlar›n›n güçlendirilmesi mümkündür. Yat›r›m maliyetleri hesaplan›rken sabit k›ymet al›m veya inﬂa maliyeti ve makina bedellerinin yan› s›ra gerekli olacak ek insan gücü ve di¤er operasyonel giderler dikkate al›nmal›d›r.
• Mevcut sektörlerdeki yak›n iﬂ kollar›na girmek
Her ne kadar yak›n sektör iﬂ kollar› olarak tan›mlansa da yeni bir alana yat›r›m
gereksinimi do¤uracakt›r. Bu amaçla ﬂirket bu yat›r›m› kendi baﬂ›na veya ortakl›klar kanal›yla gerçekleﬂtirebilir.
ﬁirket, içinde bulundu¤u sektörlere yak›n iﬂ kollar›na kendi baﬂ›na girmeye karar verdiyse yat›r›m maliyetlerini detaylar›yla hesaplamal›d›r. ‹htiyaç duyulacak sabit k›ymet, makina, insan gücü, sat›ﬂ ve pazarlama kaynaklar›, genel yönetim gerekleri belirlenmeli, mevcut organizasyon yap›ndan kaynaklanacak sinerjiler ve maliyet avantajlar› ortaya konularak yat›r›m plan› yap›lmal›d›r.
Ayr›ca ortakl›klar kanal›yla içinde bulundu¤u sektörlere yak›n iﬂ kollar›na yat›r›m yap›lmas› mümkündür. Bu ortakl›klar ﬂirket sat›n al›nmas›, ortak giriﬂim kurulmas› ve ﬂirket birleﬂmesi ﬂeklinde olabilir. (Bkz. III. 2 Finansman Türleri)
• Farkl› sektörlerdeki yeni iﬂ kollar›na girmek
ﬁirket yönetiminin f›rsat olarak gördü¤ü farkl› sektörlerdeki yeni iﬂ kollar›na girilmesi de detayl› yat›r›m plan› gerektirmektedir. Mevcut faaliyet alan›ndan elde edilen fonlarla ﬂirketler, yeni iﬂ kollar›na kendi baﬂlar›na yat›r›m yapabilirler veya bu
amaçla yine ﬂirket kaynaklar›yla farkl› finansman kayna¤› sa¤lama yoluna gidebilirler. Mevcut faaliyetlerinden ba¤›ms›z olarak Türkiye’de 1980’li y›llarda bir çok ﬂirket tekstil ve turizm sektörlerine yat›r›m yapm›ﬂt›r. Ancak içlerinden hala varl›klar›n› sürdürebilenler, stratejilerini önceden belirleyip iﬂ plan› oluﬂturan ve yat›r›m plan›n› detayl› hesaplayanlard›r. Ayr›ca yine ortakl›klar yoluyla yeni iﬂ kollar›na girilmesi mümkündür.
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Büyüme odakl› yukar›da say›lan stratejilerin yan› s›ra
• güçsüz ve/veya kars›z iﬂ kollar›ndan çekilmek,
• ana iﬂ alan›na yo¤unlaﬂmak
gibi küçülme odakl› stratejiler ya da her ikisinin kar›ﬂ›m› ﬂirketin kurumsal stratejilerini oluﬂturabilir.
Yukar›daki ﬂirket stratejilerinin uygulamas›nda ﬂirket sat›n almalar› veya ﬂirket
sat›ﬂ› (Bkz. III. 2.4.4 ﬁirket Sat›ﬂ›) kullan›labilir.
• ﬁirket Sat›n Almalar›
Bir ﬂirketin hisselerinin tamam›n›n baﬂka bir ﬂirket taraf›ndan sat›n al›nmas›d›r.
Dünyada bir çok ﬂirket büyüme stratejilerinin uygulamas›n› ﬂirket sat›n almalar›yla
gerçekleﬂtirmektedir. Uluslararas› bir ﬂirketin sat›ﬂ hacmini ve kanallar›n› art›rmak
amac›yla kendisinden daha küçük ﬂirketleri sat›n ald›¤› gözlemlenmektedir. Yeni
pazarlara ulaﬂma amac›yla ço¤u ﬂirket o pazarlardaki mevcut firmalar› sat›n almakta veya ﬂirket birleﬂmeleri veya stratejik ortakl›k (Bkz. III. 2.4.1 Stratejik Ortakl›k ve
ﬁirket Birleﬂmeleri) yoluyla bu pazarlara ulaﬂmaktad›rlar. Ayr›ca yeni iﬂ kollar›na yat›r›m yapmak için de uygun bir metoddur. ﬁirket sat›n almalar› bir finansman türü
de¤il, ﬂirket stratejilerinin uygulanma metodolojisi say›lmaktad›r. ﬁirket sat›n almalar›n›n finansman› finans kuruluﬂlar› taraf›ndan ayr›ca de¤erlendirilmekte, III. Bölümde belirtilen finansman kaynaklar›yla sa¤lanmaktad›r.

3.2. Stratejilere Göre Finansman Kaynaklar›n›n Belirlenmesi
ﬁirketin seçmiﬂ oldu¤u kurumsal stratejiye göre stratejinin uygulanmas› için gerekli kaynaklar farkl› olaca¤›ndan finansman ihtiyac› da farkl› olacakt›r.
Büyüme odakl› stratejilerde, ﬂirket ihtiyaç duydu¤u finansman›n›n büyüklü¤üne, sa¤lanacak kayna¤›n geri dönüﬂ vadesine, ﬂartlar›na, piyasa ﬂartlar›na ve kendi
mali durumuna bakarak uzun vadeli bir finansman kayna¤› kullanmaya yönelmelidir. Kaynak seçimi uzun vadeli finansal kredi, ortakl›klar, sermaye piyasas› araçlar›
veya özsermaye kullan›m›, özsermayenin yetmedi¤i durumlarda sermaye artt›r›m›
ﬂeklinde olabilmektedir (Bkz. III. 2 Finansman Türleri).
Küçülme odakl› yeniden yap›lanma içeren stratejiler neticesinde genelde ﬂirketlerde net iﬂletme sermayesi artmakta ve ﬂirketin mali yap›s› de¤iﬂmektedir. Likidite
s›k›nt›s›na düﬂmüﬂ ve yeniden yap›lanmada olan bu ﬂirketler k›sa vadeli borçlar›n›
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öteleyerek ﬂirketin yeni koymuﬂ oldu¤u hedeflere ulaﬂabilmek için kaynak ve zaman kazan›rlar.
ﬁirketler finansman karar› almadan önce ﬂirketin içinde oldu¤u durumu analiz
etmeli (Bkz. II. 1 ‹ç Faktörlerin Analizi ve II. 2 D›ﬂ Etkenlerin Analizi) ve nas›l ve
ne miktarda bir kayna¤›n gerekti¤ine hedefleri ve yat›r›m planlar›na göre karar vermelidirler.
Ülkemizde 1980 sonras› h›zl› büyüme sürecine girmiﬂ olan birçok ﬂirket,
• Hedeflerini net ve aç›k ﬂekilde belirlemediklerinden,
• Üstlendikleri yat›r›mlar›n fizibilitesini yapmad›klar›ndan veya eksik projelendirme yapt›klar›ndan,
• Yap›lan yat›r›ma kulland›klar› kaynaklar› yat›r›ma ve kendi mali bünyelerine
uygun seçemediklerinden,
• Ve yanl›ﬂ teﬂvikler ve bunlardan faydalanma ad›na al›nan yat›r›m kararlar›ndan,
dolay› ilerideki senelerde zor duruma düﬂmüﬂler ve küçülme e¤ilimine girmiﬂlerdir.

3.3. Yat›r›m Karar› ve Finansman›
Büyümeyi hedefleyen ﬂirketler için en önemli konu do¤ru yat›r›m›, do¤ru zamanlama ve do¤ru kaynak kullanarak yapmakt›r. Bir ﬂirketin kaynaklar› çok do¤al
olarak k›s›tl› olup, ﬂirket bu kaynaklar› en iyi ﬂekilde de¤erlendirmek ve kayna¤›n
maliyetinin üstünde bir getiri ile yat›r›m›n geri dönüﬂünü sa¤lamak zorundad›r. Bu
do¤rultuda detayl› yat›r›m plan› yap›lmas› önem kazanmaktad›r.
Stratejiler do¤rultusunda (Bkz. II. 3.1 ﬁirket Stratejileri) gerekli yat›r›mlar›n nitelikleri belirlenmeli ve maliyetleri hesaplanmal›d›r. Maliyetlerin yan› s›ra yat›r›m›n ﬂirkete sa¤layaca¤› getirilerin ortaya ç›kar›lmas› yat›r›m›n fizibilite çal›ﬂmas›yla mümkündür. Yat›r›m fizibilitesi çal›ﬂmas›nda sabit k›ymet, makina, insan gücü gibi kaynak ihtiyaçlar›n›n yan› s›ra reklam ve pazarlama faaliyetleri, da¤›t›m organizasyonu,
genel yönetim giderleri ve beklenmedik masraf karﬂ›l›klar› da dikkate al›nmal›d›r.
Yat›r›m sonras› elde edilecek nakdi ve ayni de¤erler de ayr›ca çal›ﬂmaya eklenmelidir. Yat›r›m fizibilite çal›ﬂmas› ile gereken kaynak ihtiyac› tüm detaylar›yla hesaplanmal›, buna göre finansman türü belirlenmelidir. Fizibilite çal›ﬂmas› sonucunda yat›r›m finansman› türü ve bundan kaynaklanan yükümlülükler de ayr›ca ince-
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lenmelidir. Yap›lan yat›r›m›n ne kadar zamanda ve ne kadar tutarlarda nakit yaratmaya baﬂlayaca¤›, yat›r›m finansman›n›n geri ödemesini karﬂ›lad›ktan sonra ne kadar getiri b›rakaca¤› ortaya konulmal›d›r. Dolay›s›yla detayl› bir yat›r›m fizibilite çal›ﬂmas› finansman türünün belirlenmesinde ve yat›r›m›n uygulama baﬂar›s›nda en
hayati gerekliliktir.
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III. Uygun Finansman Modeline Ulaﬂ›lmas›
1. Finansman›n Kullan›m Amac›
ﬁirketler faaliyet gösterdikleri ortam› etkileyen iç ve d›ﬂ faktörleri kapsaml› biçimde analiz ederek kendi belirledikleri stratejilerine (Bkz. II. Finansman ‹htiyac›n›n Belirlenmesi) uygun finansman ihtiyac›n› saptamay› hedeflerler. Bu süreçte ortaya ç›kan ihtiyac› do¤ru tan›mlamak, kullan›m amac›n› do¤ru belirlemek önem kazan›r. Amac›n do¤ru belirlenmesi ileri aﬂamalarda finansman›n temininde kolayl›k
sa¤layaca¤› gibi, vade uyumu, maliyet, geri ödeme gibi belli baﬂl› bileﬂenlerde de
en uygun koﬂullar›n elde edilmesini sa¤layacakt›r.
Finansman kullan›m amaçlar› baﬂl›ca;
• iﬂletme sermayesi ihtiyac› (Bkz. II. 1.1.5 ‹ﬂletme Sermayesi),
• yat›r›m finansman› (Bkz. II. 3 ﬁirketin Hedefi ve Finansman Kararlar›na Etkileri)
olarak s›ralanabilir. Yat›r›m finansman› (Bkz. II. 3.3 Yat›r›m Karar› ve Finansman›) ﬂirket stratejileri do¤rultusunda ﬂekillenir.
Ayr›ca iﬂletme faaliyeti esnas›nda beliren ve daha önce kaynak tahsis edilmemiﬂ ihtiyaçlara gerekli fonlar›n ayr›lmas› "ara finansman" gereksinimini do¤urur.
ﬁirketlere öngörülmeyen ihtiyaçlara karﬂ› esneklik sa¤lar. Genellikle k›sa vadelidir.
Bu tür ihtiyaçlar›n kronikleﬂip, s›k s›k tekrarlanmas› durumunda kal›c› finansman
çözümleri bulmak gerekir.
Gelecekte yarat›lacak bir kayna¤›n teminine kadarki dönemdeki yükümlülükleri karﬂ›lamak için ise "köprü finansman›"na ihtiyaç duyulur. Özellikle sabit varl›k
yat›r›mlar›nda ve ﬂirket al›mlar›nda, ileri bir tarihte gerçekleﬂecek bir borçlanma ya
da halka arza kadar, yat›r›m› finanse edecek kayna¤› bulmakta kullan›l›r ve kal›c›
fonlar yarat›ld›¤› zaman geri ödenir.
Halihaz›rda bilançoda yer alan yükümlülüklerin ayn› ya da farkl› koﬂullarda tekrar finansman›, yeniden yap›land›r›lmas›, ﬂirketin daha uygun gördü¤ü bir geri ödeme plan›na göre ötelenmesi de "refinansman" olarak tan›mlan›r.
Özet olarak iﬂletme sermayesi ve ara finansman ﬂirketlerin süregelen faaliyetleriyle ilgili sürekli ya da bir kereye mahsus ihtiyaçlar›n finansman› için gereklidir. Ye-
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ni bir pazara ya da iﬂ koluna girmek, kapasite artt›r›m›, yeni sabit varl›k yat›r›m projeleri ya da ﬂirket sat›n almalar› gibi normal ﬂirket faaliyetlerinin d›ﬂ›ndaki ihtiyaçlar›n finansman› için köprü ya da yat›r›m finansman› kullan›l›r.

2. Finansman Türleri
2.1. Özkaynak
‹lk seçenek, ﬂirketin özkaynaklar› olarak tan›mlanan faaliyetlerinden kendi kendine yaratt›¤›, finansal tablosundaki haz›r fonlar›n kullan›m›d›r. Bu fonlar, ﬂirketin
verimlili¤i ve faaliyet karl›l›¤› artt›kça artar. Ayr›ca normal olarak hissedarlara kar
pay› olarak da¤›t›lmaya haz›r fonlar›n k›s›tlanmas›yla da finansman ihtiyaçlar›na
kaynak yarat›labilir.
Finansman ihtiyaçlar›n›n özkaynakla karﬂ›lanaca¤› durumlarda özkaynak maliyetinin hesaplanmas›nda fayda vard›r. A¤›rl›kl› ortalama özkaynak maliyeti (WACC4)
finansal kuruluﬂlar taraf›ndan proje finansmanlar›nda baﬂvurulan de¤iﬂkenlerden biridir. D›ﬂ kaynak maliyeti, ﬂirketin kullanmakta oldu¤u farkl› d›ﬂ kaynak türlerinin
maliyetinin ortalamas› olarak ifade edilirken, sermayenin maliyeti da¤›t›lmam›ﬂ karlar veya yeni hisse ihrac›n›n maliyeti olarak tan›mlanabilir. Özkaynak maliyetinde
borçlanma/d›ﬂ kaynak maliyeti ve sermaye oran› karﬂ›laﬂt›rmas› dikkate al›n›r. Genel olarak sermaye pahal› bir finansmand›r. ﬁirket serbest nakit ak›m› tablolar›n›
(Bkz. II. 1.1.8 Nakit Ak›ﬂ› Analizi) hesaplayarak ne kadar fon yaratt›¤›n› ve bunlar›
de¤iﬂik ﬂekillerde de¤erlendirdi¤inde nas›l bir fon ak›m› oluﬂaca¤›n›n planlamas›n›
yapmal›d›r.
Her ﬂirketin hedefledi¤i bir özkaynak - d›ﬂkaynak yap›s› vard›r. ﬁirket finansman›n ne kadar›n›n özkaynaktan ne kadar›n›n d›ﬂkaynakdan karﬂ›lanaca¤›na karar verirken d›ﬂ kaynaktan sa¤lanacak finansman alternatiflerinin ve özkayna¤›n›n maliyetini dikkatle hesaplamak durumundad›r. Yat›r›m finansmanlar›nda, sermaye, riski
ve getirisi aç›s›ndan daha pahal› say›ld›¤›ndan, özkaynak/d›ﬂ kaynak oran›n›n düﬂük olmas› tercih edilir. ﬁirketler yat›r›mlar›n› mevcut ve mümkün en ucuz d›ﬂ borçlanma yoluyla finanse ederler. Ancak baz› yat›r›mlarda d›ﬂ kaynak sahiplerinin talebi do¤rultusunda minimum bir sermaye koyma ﬂart›n›n getirilmesi de mümkündür.

(4) weighted average cost of capital
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2.2. D›ﬂ Borçlanma
‹kinci seçenek finansman için d›ﬂ kaynaklardan borçlanmad›r. D›ﬂ kaynaklar, genel olarak bankalar ve di¤er finans kurumlar›, tahvil ve bono gibi araçlar kullan›larak
sermaye piyasalar› (Bkz. III. 2.3.1 Borçlanma Senetleri ) ve do¤rudan yat›r›mc›lar ﬂeklinde tan›mlanabilirler. D›ﬂ kaynak kullan›m› faiz gideri üzerinden vergi kalkan› yaratt›¤›ndan finansal kald›raç iﬂlevi görür. ﬁirketin de¤erini artt›ran bu uygulama, emniyetli gözüken bir borçlanma düzeyine kadar sürdürülebilir. Borçluluk belli bir oran›n
üzerine ç›kt›¤›nda ﬂirketin borçlanma maliyeti ve iflas riski ciddi biçimde artaca¤› için
d›ﬂ kaynaklar›n avantajlar› kaybolur, dezavantaja dönüﬂür. Bunun önüne geçmek için
ﬂirketler kabul edilebilir borçlanma kapasitelerini hesaplamal›d›rlar.
2.2.1. Banka Kredileri ve Di¤er Finans Kurumlar›
Ticari ya da yat›r›m bankalar›ndan veya di¤er finans kuruluﬂlar›ndan do¤rudan
sa¤lanan en klasik d›ﬂ kaynak türüdür. Vade, miktar, para birimi, geri ödeme, teminat ve maliyet aç›s›ndan çok çeﬂitlilik gösterebilir. K›sa vadeli iﬂletme sermayesi finansman› için talep edilen Türk Liras› ve dövize endeksli krediler, döviz cinsinden
iﬂletme kredileri ve yat›r›m kredileri, finansman ihtiyac›n›n büyüklü¤ü artt›kça birden fazla bankan›n kat›l›m›yla sa¤lanan sendikasyon türü krediler ve ﬂirketin ihracat›n›n finansman› için talep edileni prefinansman, eximbank veya di¤er banka kaynakl› döviz kredileri belli baﬂl› banka kredileridir. ﬁirketin do¤muﬂ alacaklar›n›n
devri veya sat›lmas› yoluyla (factoring ya da poliçenin iskontosu yoluyla) finansman
ihtiyac›n›n karﬂ›land›¤› yerler de s›ras›yla finans kuruluﬂlar› ve bankalard›r. Ayr›ca finansal kiralama kuruluﬂlar›ndan sa¤lanan finansman da di¤er finans kuruluﬂlar›ndan sa¤lanan bir finansman türüdür.
Finansman kaynaklar›n› yurtiçi/yurtd›ﬂ› kaynakl› olarak ay›rmak da mümkündür. Yurtiçi kaynakl› finansman kaynaklar› yurtd›ﬂ›na göre daha k›sa vadelerde
olup, özellikle Türk Liras› cinsi ürünlerde avantajl›d›r. Yurtd›ﬂ› kaynakl› finansmanda ise daha geniﬂ bir finansör/yat›r›mc› kitlesine ulaﬂmak, daha uzun vadeler sa¤lamak mümkün olabilir. Yurtd›ﬂ›ndan sa¤lanan finansman kaynaklar› için yap›lan
sözleﬂmeler finansman›n sa¤land›¤› ülke kanunlar›na ya da uluslararas› hukuka tabidir. Baz› durumlarda uluslararas› standartlara göre haz›rlan›p genel kabul görmüﬂ
anlaﬂmalar kullan›labilir. Vergilendirme aç›s›nda yurtiçi ve yurtd›ﬂ› kaynakl› finansmanda farkl›l›klar oluﬂur. (Örne¤in yurtiçinde yerleﬂik bankalara gelirleri üzerinde
uygulanan 5% BSMV gibi.)
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2.2.2. Çok Tarafl› Uluslararas› Fonlar
Çok çeﬂitli amaçlarla (ülke ihracat›n› destek, bölgesel kalk›nma, sosyal amaçl›
vb.) kurulmuﬂ yurtd›ﬂ› kaynakl› kuruluﬂlardan (örne¤in IFC, EBRD, Dünya Bankas›, FMO, DEG, vb.) gerekli koﬂullara uyularak sa¤lanabilen, genellikle uzun vadeli
ve döviz cinsi kredilerdir. Yurtiçi piyasalarda bulunamayan uzun vadelere ç›k›labilmesi en önemli avantaj›d›r. Çok tarafl› uluslararas› fonlardan sa¤lanan krediler a¤›rl›kl› olarak yat›r›m finansman›nda, zaman zaman da refinansman amac›yla kulland›r›l›r. Dünya Bankas›, EBRD ve IFC kredilerinin kurum standartlar› do¤rultusunda
haz›rlanmas› gereken detayl› baﬂvuru dokümantasyonlar› ve sa¤lanmas› gereken
kriterleri mevcuttur. FMO ve DEG, Hollanda ve Almanya Kalk›nma Bankalar› olarak bu kurumlardan biraz daha farkl› statüde olup Türkiye’deki özel ﬂirketlere yat›r›m yapma tecrübeleri itibariyle örnek olarak verilmiﬂtir. Yat›r›m projelerinde özellikle makinalar›n al›m›nda ithalat yap›lan ülkenin garantisiyle özel kuruluﬂlar, ECA
(Export Credit Agencies), üzerinden finansman sa¤lanabilmektedir.

2.3. Sermaye Piyasalar›
Bono, tahvil gibi borçlanma ürünlerinin yan› s›ra varl›¤a dayal› menkul k›ymetler gibi yap›land›r›lm›ﬂ enstrümanlar›n yat›r›mc›lara arzlar›n› da içerir. Kurumsal yat›r›mc›lar›n yan›nda bireysel yat›r›mc›lara da yönelik olabilirler. ﬁirket aç›s›ndan yüksek ﬂeffafl›k, ön haz›rl›k ve çeﬂitli piyasa düzenleyicilerinin getirdi¤i kurallara uyum
gerektirir.
2.3.1. Borçlanma Senetleri
Koﬂullar› banka kredilerine göre daha standartt›r. Ürünlerin yap›land›r›lmas›nda
finans kurumlar› ve di¤er dan›ﬂmanlarla (hukuk, vergi vb.) çal›ﬂ›l›r, ve ortaya ç›kan
sabit maliyetin kabuledilebilir olabilmesi için sa¤lanacak finansman›n belli bir miktar›n alt›na düﬂmemesi gerekir. Ülkemizdeki yurtiçi sermaye piyasalar› henüz geliﬂmekte oldu¤undan ço¤unlukla yurtd›ﬂ› piyasalara yönelik ihraçlar yap›lmaktad›r.
Ülkenin kredi notu, borçlanma maliyeti gibi etkenler dolay›s›yla yurtd›ﬂ› ihraçlar›n say›s› da s›n›rl› kalm›ﬂt›r. Sermaye piyasalar›ndan sa¤lanan krediler ﬂirketin iﬂletme sermayesi ihtiyac›n›n finansman›nda, yat›r›m finansman›nda veya refinansman amac›yla kulland›r›l›r.
Finansman Bonosu (commercial paper) ﬂirketlere do¤rudan piyasalardan düﬂük maliyet ile k›sa vadeli borçlanma alternatifi yarat›r. Teminat cinsine göre çeﬂit-
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lendirilmiﬂtir; garanti kayd› taﬂ›mayabilir, taahhüt edilmiﬂ banka kredisi ile desteklenmiﬂ olabilir, banka veya hazine garantisi taﬂ›yabilir veya bir ﬂirketin müﬂterek
borçlu ve müteselsil kefil s›fat›yla ödeme vaadini içerir. Ancak sermaye piyasalar›n›n yeterli derinli¤e ulaﬂmam›ﬂ olmas› yat›r›mc› k›s›tlamas› getirmekte ve pratikte finansman bonosu ihrac›n› zorlaﬂt›rmaktad›r.
Orta ve uzun dönem döviz baz›nda tahviller yat›r›m projelerinin finansman›nda ve vade yap›s› bozukluklar›n›n düzenlemelerinde kullan›labilir. Tahvil sahipleri
ﬂirket üzerinde bir ortakl›k hakk›na de¤il, ancak alacakl›l›k hakk›na sahip olurlar.
Ancak döviz cinsinden tahvil ve bonolar›n kaynak kullan›m destekleme fonuna tabi olmas› ile maliyetleri oldukça yükseltmekte ve pratikte uygulanmas›n› engellemektedir.
Hisse senedine çevrilebilir tahvil, borçlanma senedi ile hisse senedi aras›nda bir üründür. Hisse senedi ihraç etmek isteyen, ancak bunun için mevcut ﬂartlar› uygun bulmayan (henüz büyüme baﬂlang›c›nda, projeleri hayata geçmemiﬂ, mevcut piyasa koﬂullar›nda de¤erlemeleri düﬂük bulan) ﬂirketler aç›s›ndan bir özkaynak
sa¤lama alternatifi yarat›r. Sermaye Piyasas› mevzuat›nda ﬂirketin kendi hisselerine
çevrilebilir tahviller (convertible bonds) düzenlenmiﬂ, ancak ﬂirketin kendi hisseleri d›ﬂ›nda sahip oldu¤u baﬂka bir hisse senedine çevrilebilir tahviller (exchangable
bonds) konusunda düzenleme yap›lmam›ﬂt›r. Hem ihraç aﬂamas›nda hem de ikincil piyasada fiyatlama konusunda yaﬂanan zorluklar nedeniyle yeterince geliﬂmemiﬂtir ve vadenin uzun olmas› talebi olumsuz etkilemektedir.
Menkul k›ymetleﬂtirme (securitization) likit olmayan ve genellikle sözleﬂmelerden do¤an yükümlülüklerin bir ayara getirilerek bir havuz oluﬂturulmas› ve bu
havuza dayal› menkul k›ymet ihrac› olarak tan›mlanabilir. ﬁirketler kendi ticari iﬂlemlerinden do¤muﬂ alacaklar› veya sermaye piyasas› mevzuat› uyar›nca temellük
edecekleri alacaklar› karﬂ›l›¤›nda varl›¤a dayal› menkul k›ymet (VDMK) ihraç edebilirler. Mevzuata göre yetkilendirilmiﬂ Genel Finans Ortakl›klar› kaynak ﬂirketin
alacaklar›n› temlik eder ve karﬂ›l›¤›nda VDMK ihraç ederler. Alacak portföyünün fiyatland›r›lmas› söz konusu oldu¤undan kredibiliteyi art›rmak için güvence mekanizmalar› gerektirmektedir.
Yukar›da say›lan finansman bonosu, tahvil ve varl›¤a dayal› menkul k›ymet için
detayl› bilgilere (yükümlülükler, maliyet, vb.) TÜS‹AD yay›nlar›ndan Türkiye Sermaye Piyasalar›n›n Geliﬂimine Yönelik Öneriler Raporu’ndan ulaﬂ›labilmektedir.
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2.3.2. Halka Arz
Halka arz ﬂirket hisselerinin bir k›sm›n›n ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› arac›l›¤›yla halka sat›ﬂ›d›r. Ortaklar›n rüçhan haklar›n›n k›s›tlanmas› yoluyla sermaye
art›ﬂ› yap›lmas› ve art›r›lan sermayenin halka arz edilmesiyle ﬂirket bünyesine veya
mevcut hissedarlar›n hisselerinin halka arz›yla do¤rudan hissedarlara finansman
sa¤lanm›ﬂ olur.
Halka arz getirdi¤i yükümlülükler ve halka arz süreci itibariyle dikkat ve zahmet gerektiren bir yöntemdir. Halka arz maliyeti arac› kurumlar›n komisyonu, reklam harcamalar›, hisse kotasyonu için SPK ve ‹MKB’ye ödenecek bedellerdir; ki
bunlar›n en yüksek tutar› arac›l›k komisyonudur. Tüm halka arz masraflar›n›n hisse sat›ﬂ›ndan elde edilecek fondan sa¤lanaca¤› düﬂünülürse ﬂirketin bu finansman
kayna¤› için ekstra bir ödeme kabiliyeti yaratmas›na gerek yoktur. Ancak hisselerin
sat›ﬂ bedeli ve ﬂirketin de¤erinin belirlenmesi en önemli noktalard›r. Banka kredileriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ana paran›n (halka arz getirisinin) geri ödemesinin olmamas› cazip gözükmekteyse de karﬂ›l›¤›nda ﬂirketin hisselerinin sat›ld›¤› ve ﬂirkete
(az›nl›k da olsa5) yeni ortaklar›n girdi¤i gerçe¤i unutulmamal›d›r.
ﬁirket de¤erinin hesaplanmas› ve halka arz edilebilir hisse de¤erinin bulunmas› için ço¤unlukla ﬂirket de¤eri üzerinden halka arz iskontosu yap›l›r. ﬁirket de¤erinin hissedarlar aç›s›ndan en gerçekçi ve yüksek, ama ayn› zamanda yat›r›mc›lar
aç›s›ndan en cazip fiyat› yans›tmas› gerekir. Fiyatlama, piyasa verilerine ve ‹MKB
performans›na ba¤l› de¤iﬂebilecektir. Tüm halka arz haz›rl›klar› tamamlanm›ﬂ ve fiyatlamada anlaﬂ›lm›ﬂ bile olsa halka arz›n gerçekleﬂmesi piyasaya endekslidir. Dolay›s›yla en do¤ru zamanda en do¤ru fiyatla halka arz gerçekleﬂtirilmelidir.
ﬁirketin halka arz sonras› borsaya kote olmas› ﬂirkete ek yükümlülükler getirmektedir. ﬁirket bundan sonra Sermaye Piyasas› Mevzuat›’na ve ba¤›ms›z denetime
tabi olacak ve özellikle bilgi paylaﬂ›m›nda (finansal raporlar›n yay›nlanmas›, aç›klama zorunlulu¤u olan durumlar, vb.) aç›k olacakt›r.
ﬁirket esas faaliyetlerinden kar sa¤lamas›na ra¤men üzerindeki birikmiﬂ finansman yükü nedeniyle kar yaratam›yorsa halka arz yeni bir finansman kayna¤› olabilir. Ayr›ca faaliyet konusu içinde benzer bir alana veya kapasite art›r›m› veya yeni
bir ürüne yat›r›m yapmay› ve bu yat›r›m ile kar›n› ve büyümesini art›rmay› planla-

(5) Istanbul Menkul K›ymetler Borsas› ’ndaki ﬂirketlerin halka aç›kl›k oran› %25’ler seviyesindedir.
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yan ﬂirketler de halka arz› düﬂünebilir. Halka arza uygun ﬂirketler belli bir büyüklü¤e gelmiﬂ ve/veya büyüme ve halka arz geçmiﬂine sahip ﬂirketler olmal›d›r.

2.4. Ortakl›k/Hisse Transferleri
Ortakl›k tan›m›n› (halka arz hariç olmak üzere) her türlü hisse transferi ﬂeklinde ifade edilebilir.
2.4.1. Stratejik Ortakl›k ve ﬁirket Birleﬂmeleri
‹ki ya da daha fazla ﬂirketin tek bir ﬂirket çat›s› alt›nda faaliyetlerinin toplanmas› ﬂirket birleﬂmeleri kanal›yla gerçekleﬂtirilir. ﬁirketin ço¤unluk hissesinin ayn› sektörde faaliyet gösteren baﬂka bir ﬂirkete sat›lmas› stratejik ortakl›kt›r. Stratejik ortak
genel olarak uluslararas› sektör liderleri aras›ndaki ﬂirketlerden biridir. Uluslararas›
olmas› ﬂart olmay›p ﬂirketin kendisinden büyük, belirli aç›lardan (sat›ﬂ, pazarlama,
da¤›t›m, üretim, teknoloji, know-how, vb.) daha güçlü konumda bir ﬂirket ile stratejik ortakl›k yapmas› da mümkündür. Kurumsallaﬂma ihtiyac›, finansman s›k›nt›s›,
sermaye ihtiyac›, ortaklar aras› anlaﬂmazl›klar, aile ﬂirketlerinde hisse intikal problemleri, hissedarlara likidite sa¤lanmas›, h›zl› büyüme hedefleri, yarat›lacak sinerji
ile verimlilik ve karl›l›k art›ﬂ›, ﬂirket de¤erini art›rmak stratejik ortakl›k nedenlerinden baﬂl›calar›d›r. Kuvvetli bir müﬂterinin veya iliﬂkide bulunan di¤er partilerin ﬂirket üzerinde yaratt›¤› bask› da stratejik ortakl›k ile çözümlenebilir.
ﬁirket stratejileri do¤rultusunda hissedarlar›n belirli miktardaki hisselerini stratejik orta¤a/ortaklara satmalar› hissedarlara veya rüçhan haklar›n› k›s›tlayarak sermaye art›r›m›yla ihraç edilen hisselerin stratejik orta¤a sat›ﬂ›yla ﬂirkete finansman
sa¤lanacakt›r. Bu ﬂekildeki finansman kayna¤›n›n maliyeti uzun vadeli olarak hesaplanmal›d›r. Uzun vadede yeni gelen stratejik orta¤›n sinerji yaratarak ﬂirketi h›zl› büyüme ve yüksek karl›l›k seviyelerine ulaﬂt›rmas› ﬂirket de¤erini art›racak, dolay›s›yla hem kar pay› hem de hissedarlar›n elindeki hisse de¤erleri artacakt›r. Ne
ucuz bir finansman alternatifi olarak görülmeli ne de ﬂirketin ço¤unluk hissesinin
stratejik orta¤a sat›lmas›yla ﬂirketin kaybedildi¤i düﬂünülmelidir. ﬁirket de¤erlemesi
tüm ortakl›k ve halka arz projeleri için kritik bir faktördür. ﬁirketin mevcut yap›da
gelecekte yarataca¤› de¤er ile stratejik ortakla birlikte yarataca¤› de¤er aras›ndaki
fark ve yeni yap›daki hisseler oran›ndaki getiri dikkate al›nmal›d›r.
2.4.2. Finansal Ortakl›k (Do¤rudan sermaye yat›r›mlar›)
ﬁirketin belli oranda (ço¤unlukla %10 ila %30 aras›nda) hissesinin belli koﬂul ve
zaman aral›¤› için finansal kuruluﬂlara sat›lmas› olarak özetlenebilir. Finansal orta77

¤›n (özel sermaye fonlar› - private equity) amac› ﬂirkete büyümesi ve daha karl› hale gelmesi için finansman sa¤lamak ve ﬂirketin bu getirilerinden pay elde etmektir.
Bu fonlar belli büyüklüklere ulaﬂm›ﬂ, faaliyet karl›l›klar› yüksek, h›zl› büyümekte
olan, önemli pazar paylar› ve önemli sektöre giriﬂ engelleri yaratm›ﬂ ﬂirketleri tercih ederler. Finansal s›k›nt› nedeniyle faaliyetleri, büyümesi etkilenen veya finansman kaynaklar›na ulaﬂamamaktan dolay› karl› projelerini gerçekleﬂtiremeyen ﬂirketler, finansal ortakl›k yoluyla giren sermaye sayesinde de¤er yarat›r ve bu de¤er ﬂirket (dolay›s›yla ﬂirket sahipleri) ve fon aras›nda ileride paylaﬂ›l›r. Fonlar, belirlenen
zaman diliminden daha uzun vadede ﬂirket bünyesinde kalmay› tercih etmez, ﬂirkete yat›rd›¤› paray› belli getiri oran›yla geri al›p ﬂirketten ç›kmay› hedefler. Ortakl›k koﬂullar›nda finansal orta¤›n beklentileri, performans kriterleri, getiri oranlar› ve
hisselerin geri sat›ﬂ koﬂullar› belirlenir.
Ülkemiz koﬂullar›nda finansal ortakl›k konusunda halen yeterli finansal fon bulunmamaktad›r. Di¤er yandan finansal fonlar›n getiri beklentilerini, bilgi aç›kl›¤› ve
yönetim anlay›ﬂ›n› sa¤layabilecek ﬂirket say›s› da oldukça azd›r. Finansal fonlar›n bir
ço¤unun iﬂlem büyüklü¤ü s›n›rlamalar› mevcuttur, belli bir tutar›n alt›ndaki iﬂlemlere fon yat›ramayacaklar› gibi ortakl›k öncesi oldukça detayl› bir ﬂirket inceleme
çal›ﬂmas› gerektirmektedirler. Faaliyet gösteren baﬂl›ca uluslararas› fonlar; AIG Blue
Voyage, Soros, Turkven, Commercial Capital’d›r, ayr›ca Vak›f ve ‹ﬂ Risk Sermayesi,
FMO ve DEG gibi kuruluﬂlar da finansal ortakl›k projeleri gerçekleﬂtirmektedirler.
Finansal ortakl›klar› ucuz sermaye olarak de¤erlendirmemek gerekmektedir.
Aksine fonlar yat›r›m yapt›klar› ﬂirketlerden, daha fazla risk nedeniyle, kredi veya
borsada iﬂlem gören hisselerden çok daha fazla getiri beklemektedirler. Yat›r›mc›
için yüksek olan risk ise yat›r›m yap›lan ﬂirket aç›s›ndan, kredilere k›yasla daha düﬂük kalmaktad›r. Bankalar borç verdikleri ﬂirketlerden belli takvime göre faiz ve ana
para ödemeleri beklerken, fonlar ﬂirketi böyle bir yükümlülü¤e sokmamaktad›rlar.
Fonlar›n beklentisi ise, 2-5 y›l gibi uzunca bir süre sonras›nda ﬂirketteki yat›r›mlar›n› borsaya aç›larak veya bir stratejik yat›r›mc›ya satarak nakde çevirmektir veya yeteri kadar nakit ak›m› yarat›lm›ﬂsa, ﬂirket ortaklar›na geri sat›ﬂ› da ç›k›ﬂ yöntemi olarak kullanabilmektedirler.
2.4.3. Ortak giriﬂim (joint-venture)
ﬁirketlerin yeni iﬂ kollar›na yat›r›m yapacaklar› durumlarda ortak giriﬂim kurmalar› uygun finansman kayna¤› say›labilir. Ortak giriﬂim iki grubun belirlenen ortak
hissedarl›k ﬂartlar›yla ayni ve nakdi sermaye koyarak yeni bir ﬂirket kurmas›d›r. Ör-
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ne¤in kargo alan›nda faaliyet gösteren bir ﬂirket benzer ama farkl› bir alan olarak
lojistik iﬂine girmek istedi¤inde lojistik alan›nda teknoloji, know-how ve tecrübe sahibi uluslararas› bir ﬂirket ile joint-venture kurarak yat›r›m finansman›n› ortak ﬂirketle paylaﬂm›ﬂ olacakt›r. ﬁirkete do¤rudan finansman sa¤layan bir kaynak olmamas›na ra¤men özellikle yeni iﬂ kollar›na yat›r›m stratejilerinin uygulanmas›nda etkili bir
metod say›labilir. ﬁirket mevcut yap›s›ndaki baz› organizasyon ve varl›klar›, di¤er
orta¤›n da know-how ve müﬂteri portföyünü ortaya koymas›yla baﬂlang›ç sermayenin her iki ortak taraf›ndan karﬂ›lanarak bir ﬂirket kurulabilir. Ortak giriﬂim nedenleri ço¤unlukla startejik ortakl›kla örtüﬂmektedir, ancak güç dengesi iki ortak taraf›ndan paylaﬂ›lmaktad›r. Eﬂit ortakl›k koﬂullar›n›n söz konusu olaca¤› ortak giriﬂimler kuruluﬂ yap›s› olarak en çok pazarl›k yap›lan ortakl›k türlerinden biridir.
2.4.4. ﬁirket Sat›ﬂ›
ﬁirketin ç›kmak istedi¤i ürün veya iﬂ kolunun ﬂirket bünyesinden ayr›larak yat›r›mc›lara sat›ﬂ› veya bir grubun mevcut ﬂirketlerinden birinin sat›ﬂ› olarak tan›mlanabilir. ﬁirket sat›ﬂlar› stratejik planlama gerektirir, finansal dan›ﬂmanlar arac›l›¤›yla
yürütülmesi baﬂar›l› bir sat›ﬂ ihtimalinin yükselmesine yard›mc› olur. ﬁirketin daha
karl› veya yüksek büyüme potansiyeline sahip farkl› ürün ve iﬂ kollar›na yat›r›m
yapmak amac›yla baz› mevcut ürün ve iﬂ kollar›ndan çekilmeyi tercih etmesi durumunda ﬂirket sat›ﬂ› uygun bir finansman kayna¤› olacakt›r. Ç›k›lacak ürün ve iﬂ kolundan sa¤lanacak gelece¤e yönelik getiri tahminlerinin hesaplanarak sat›ﬂ fiyat›n›n
uygunlu¤u ölçülmelidir. Sat›ﬂ için yat›r›mc› bulunmas› kriter noktad›r. Yat›r›mc›lara
ürün veya iﬂ kolundan ç›k›ﬂ neden ve stratejileri iyi anlat›lmal› ve fiyatlama konusunda beklentiler pazarl›k edilmelidir. Bu noktada finansal dan›ﬂmanlardan yard›m
al›nmas› faydal› olacakt›r.
ﬁirketlerin her türlü finansman türü denemesine ra¤men uygun finansman kayna¤› yaratamamas› veya ﬂirketin yüksek sat›labilir de¤ere geldi¤ine inan›lmas› veya
hissedarlar›n emeklilik talepleri ve yerlerine geçecek kimsenin olmamas› durumlar›nda ﬂirketin süreklili¤ini sa¤lamak amac›yla ﬂirket sat›ﬂ›n› düﬂünmesi uygun olabilir. ﬁirketin benzer veya ayn› iﬂ kolunda faaliyet gösteren veya bu alana yat›r›m yapmay› planlayan yerli veya yabanc› bir yat›r›mc›ya sat›ﬂ› ﬂirketin süreklili¤ini sa¤layacakt›r. Finansal s›k›nt› sebebiyle fiyatlama bask›s›n›n finansal dan›ﬂmanlar arac›l›¤›yla belirlenecek sat›ﬂ stratejileriyle üstesinden gelinmeye çal›ﬂ›lmal›, ﬂirketin en iyi fiyata ﬂirket operasyonlar›n› baﬂar›l› ﬂekilde devam ettirebilecek bir yat›r›mc›ya sat›lmas› sa¤lanmal›d›r.
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3. Finansman Türünün Belirlenmesi
3.1. Önemli Noktalar
Finansman ihtiyac›n›n belirlenmesi do¤ru finansman türünün seçilmesi aç›s›ndan önem kazanmaktad›r. ‹ç ve d›ﬂ etkenlerin analizinin yan› s›ra ﬂirketin hedefi
(Bkz. II. 3 ﬁirketin Hedefi ve Finansman Kararlar›na Etkileri) finansman kayna¤›n›n
tespit edilmesinde etkilidir. ﬁirketin tüm finansman türlerinden haberdar olmas›, bu
finansman türlerinin maliyetlerini incelemesi ve koﬂullar›n› gözden geçirmesi gerekmektedir. Nakit ak›ﬂ› tablolar› finansman türünün belirlenmesinde araç olarak kullan›labilir. ﬁirketin serbest nakit ak›mlar› üzerine, kullan›lmas› planlanan finansman
türünün maliyet ve getirilerinin eklenmesiyle elde edilecek net durum, ﬂirketin ödeme kabiliyeti ve finansman kayna¤›ndan sa¤layaca¤› yararlar›n belirlenmesinde faydal› olacakt›r.
Baz› finansman türlerinde miktar›n uygulama s›n›rlamalar› getirmesi finansman
ihtiyaç tutar›n›n net belirlenmesini gerektirmektedir. Ayr›ca ihtiyaç duyulan vade yap›s› da finansman türü belirlenmesinde seçici rol oynayacakt›r. Geri ödeme özkaynak, halka arz ve ortakl›k gibi finansman türlerinde fiili olarak söz konusu de¤ilken
d›ﬂ borçlanmalarda dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Faiz ve maliyet tüm finansman türleri için karﬂ›laﬂt›rmal› de¤erlendirilmelidir.
Fon yarat›c› kaynaklar d›ﬂ›nda ayr›ca risk da¤›tma amaçl› türev ürünlerin kullan›lmas› tercih edilebilir. Future Kontratlar ile ilgili daha detayl› bilgi için TÜS‹AD yay›nlar›ndan Türkiye Sermaye Piyasalar›n›n Geliﬂimine Yönelik Öneriler Raporu’nun
Ek-1 ‹ncelenen Ürünlerin Mevcut Durumu bölümüne baﬂvurulabilir.
• Miktar
Finansman, ﬂirketin ihtiyac›n› karﬂ›layacak miktarda olmal›d›r. Yap›land›r›lm›ﬂ finansman ürünlerinde ya da sermaye piyasalar›na yap›lan ihraçlarda (örne¤in yurtd›ﬂ› tahvil ihrac›, varl›¤a dayal› menkul k›ymet ihrac›) sabit maliyetin yüksekli¤inden
dolay› borçlanma belirli minimum miktarlar›n alt›nda gerçekleﬂtirilmez. ﬁirketler baz› durumlarda finansal piyasa koﬂullar›nda olabilecek de¤iﬂikleri dikkate al›p ilerideki ihtiyaçlar›n› da düﬂünerek güncel ihtiyac›n bir miktar üzerinde borçlanmay› seçebilirler. Finansman kayna¤›n›n ﬂirkete miktar k›s›t› sözkonusu olabilir. Finansman
kayna¤›n›n ﬂirketin kredibilitesi do¤rultusunda ve/veya kanuni olarak ﬂirkete tahsis
edebilece¤i kredi limiti önemli bir kriterdir. Örne¤in Türk Eximbank’› arac›l›¤›yla
kullan›lan ihracat kredilerinde ﬂirkete tan›nan azami kredi limiti tan›mlanm›ﬂt›r.
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• Vade Yap›s›
Finansman ihtiyac›na ve özellikle geri ödeme plan›na uygun olabilmesi gerekir.
Yurtiçi kaynaklarda vade birkaç y›lla s›n›rl› kal›rken, yurtd›ﬂ›ndan sa¤lanan finansmanlarda çeﬂitli koﬂullar yerine getirildi¤i durumlarda 5-10 y›la kadar vade sa¤lanabilmektedir. ﬁirketin bir faaliyet dönemi içerisinde, genellikle bir y›la kadar ödeme
zorunlulu¤unda oldu¤u borçlar› k›sa vadeli finansman olarak tan›mlan›r. ﬁirket k›sa vadeli finansman› genellikle döner aktiflerini fonlamak üzere kullan›r. Tercih
edilmemesi gereken ancak uygulamada zaman zaman rastlanan bir durum ise sabit
de¤erlerin k›sa vadeli finansman yoluyla fonlanmas›d›r. Orta vadeli finansman tan›m›na genellikle vadeleri 1-5 y›l aras›nda olan, uzun vadeli finansman tan›m›na ise
vadeleri genellikle 5 y›ldan fazla olan fonlamalar girer. ﬁirket, orta ve uzun vadeli
finansman› özellikle yat›r›m›n finansman›nda veya refinansman amac›yla kullan›r.
Finansman kayna¤›n›n ﬂirkete vade k›s›t› da olabilir. Finansman kayna¤›, ﬂirketin/projenin de¤erlendirilmesi do¤rultusunda vadeyi belirlemek isteyecektir.
• Geri Ödeme
Anapara geri ödemesi vadede tek bir seferde (bullet) olabilece¤i gibi, azalan
bakiyelerle (amortizing) k›smi ödemeler ﬂeklinde de olabilir. Özellikle yurtd›ﬂ› ihracat kredi kuruluﬂlar›nca sa¤lanan finansmanlarda projenin türüne ve nakit yaratmaya baﬂlayabilme kapasitesine göre anapara geri ödemesiz belli bir süre (grace period) elde edilebilmektedir.
• Faiz Cinsi
Sabit (fix) veya de¤iﬂken (floating) ﬂekilde belirlenebilir. Döviz kredilerinde de¤iﬂken faiz uluslararas› bankalararas› piyasalarda kullan›lan çeﬂitli referans (örne¤in
LIBOR, EURIBOR, vb.) oranlara endekslenebilir. Faiz oranlar›n›n düﬂmesi beklendi¤i ortamlarda düﬂüﬂten yararlanmak için de¤iﬂken faizle borçlanmak daha mant›kl›d›r. Tersi durumlarda, faiz art›ﬂlar›ndan etkilenmemek için sabit faizle borçlan›l›r.
ﬁirket türev enstrümanlar kullanarak belli dönemlerde sabit faizden de¤iﬂken faize,
de¤iﬂken faizden sabit faize geçmeyi de tercih edebilir.
• Para Birimi
TL ya da döviz cinsi olabilir. Finansman›n sa¤land›¤› para biriminin finansman›n kullan›laca¤› para birimiyle ayn› olmas› geri ödeme sürecinde kur ve parite ha-
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reketlerinden do¤acak potansiyel riskleri önler. Farkl› para birimleri sözkonusu olacaksa, ﬂirket yine türev enstrümanlar kullanarak potansiyel risklerini yönetebilir. Bu
enstrümanlar› kullan›rken ﬂirkete bir maliyet do¤uyorsa, bu da finansman maliyeti
içerisinde de¤erlendirilmelidir.
• Teminat
Özellikle banka kredilerinde, kredi riskini azaltmak için finansman› sa¤layan taraf›n talep etti¤i teminatlar olabilir. Taﬂ›nmaz varl›klar, menkul k›ymetler, nakit ya
da çeﬂitli alacaklar teminat olarak gösterilebilir. Teminat, finansman› kullanan borçlu taraf›ndan oldu¤u gibi, herhangi baﬂka bir garantör ya da hissedarlar taraf›ndan
da sa¤lanabilir.
• Kullan›m Süresi
ﬁirketin sa¤lanan finansman› belirli bir süre kullan›ma haz›r olarak tutabilmesini sa¤lar. Gerçekleﬂmesi kesinleﬂmemiﬂ projeler için borçluya esneklik sa¤lar. ‹leriki bir tarihte do¤acak finansman ihtiyac› için gereksiz faiz yükünü önler. Bunun da
ﬂirkete bir maliyeti olacakt›r.
• Kullan›m ﬁartlar›
Taraflar aras›nda yap›lan sözleﬂmelerde finansman› sa¤layan taraf›n borçlu ﬂirket üzerine ﬂart koﬂtu¤u özel kullan›m ﬂartlar› (covenant) olabilir. Bu ﬂartlarla ﬂirketin geri ödeme yetene¤inin zamanla de¤iﬂimi ve mali durumu izlenmeye çal›ﬂ›l›r. Kanuni ﬂartlar da kullan›m ﬂartlar› içerisinde de¤erlendirilmelidir. Örne¤in, ﬂirketin ihracat›n›n finansman› amac›yla kulland›¤› yurtiçi kaynakl› döviz krediler için ihracat
taahhüdü ﬂart›n› yerine getirmesi kanuni bir zorunluluktur. Çok tarafl› uluslar aras›
fonlardan IFC ve ECA’lerin (export credit agency) henüz yat›r›m finansman›n› de¤erlendirme aﬂamas›ndayken yat›r›m›n çevreye zarar vermeyece¤inin belgelenmesini talep etmeleri de kredilerin farkl› kullan›m ﬂartlar› olabilece¤ine bir örnektir.
• Maliyet
Toplam finansman maliyetini oluﬂturan belirli bileﬂenler borçlanma faizi, kupon
ödemesi, komisyon ödemesi, çeﬂitli vergi ve harçlar, dan›ﬂmanl›k hizmet bedelleri
ve di¤er çeﬂitli giderler olarak say›labilir. Halka arz ve ortakl›k projelerinde ve özkaynak kullan›m›nda alternatif maliyetlerin hesaplanmas› do¤ru olacakt›r. Finansman kaynaklar›na göre (getiriler ve karﬂ›l›¤›nda verilen nakdi ve ayni de¤erler dik-
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kate al›narak) karﬂ›laﬂt›rmal› maliyet analizi yap›lmas› finansman türünün belirlenmesinde en önemli noktalardan biridir.
• Nakit Ak›ﬂlar›n›n Yeterlili¤i
ﬁirket finansman karar›n› verirken, olas› finansman maliyetini de dikkate alarak,
kredinin kendini geri ödeme kabiliyetini ve bunun ne kadar sürede gerçekleﬂece¤ini münferiden de¤erlendirir. Ayr›ca kredi geri ödemeleri ile kredi giriﬂleri bütçesine entegre ederek proforma nakit ak›m›n› da öngörür.

3.2. Finansman Kayna¤›na Ulaﬂ›labilirlik
ﬁirketler ihtiyaçlar›n› ve piyasa koﬂullar›n› de¤erlendirdikten sonra hedefledikleri finansman kayna¤›n› belirlerler. Kayna¤›n kullan›m› için harekete geçerken öncelikle kendilerine en uygun özelliklere (en ucuz, en h›zl› sonuçland›r›labilecek, en
az veya kolay yap›labilir dokümantasyon gerektiren vb.) sahip seçenekten baﬂlarlar. Finansman kayna¤›na göre izlenecek yöntemler basitten karmaﬂ›¤a do¤ru s›ralan›r. Her seçenek de¤iﬂik bir süreç içerir. ﬁirketlerin büyüklük, faaliyet alan›, ﬂeffafl›k gibi özelliklerinin seçtikleri finansman türü için uygun olmas›, ﬂirket yönetiminin ve hissedarlar›n›n finansman›n ﬂart koﬂaca¤› aﬂamalara haz›r olmalar› gerekir.
Yurtiçinde uzun ticari iliﬂkilere sahip olunan bir bankayla k›sa vadeli bir kredi tahsisi için gereken süreç yurtd›ﬂ›nda yap›lacak bir tahvil ihrac› için gerekenden çok
farkl›d›r.
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IV. Ekler
1. Anket Sonuçlar›
Bu çal›ﬂma kapsam›nda Türkiye’de finansal olmayan ﬂirketlerin iﬂ stratejileri,
planlama, kurumsal yönetim ve risk yönetimi ve finansman ihtiyaç belirleme ve finansman kayna¤›na ulaﬂ›lmas› aç›s›ndan durumun ne oldu¤unu tespit etmek amac›yla bir anket çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. Bu bölümde, Ekim 2003’te gerçekleﬂtirilen ve
TÜS‹AD üyesi 30 ﬂirket taraf›ndan cevaplanan TÜS‹AD Anketi’nin sonuçlar› özetlenmektedir.
Ankete kat›lan 30 kuruluﬂun ciro büyüklü¤ü 5 milyon ABD Dolar› ile 1 milyar
ABD Dolar› aras›nda de¤iﬂmekle birlikte en büyük a¤›rl›k 100-250 milyon ABD Dolar› kategorisindedir ve di¤er ço¤unluk 250 milyon ABD Dolar›’ndan yüksek cirolu
ﬂirketlerdir. Aktif büyüklü¤ü olarak bak›ld›¤›nda %64’ü 100 milyon ABD Dolar›’ndan yüksek toplam varl›klara sahiptir.
milyon US$

Ciro

Aktif büyüklük

1000 +
251 - 1000
101 -250
51 -100
21 -50
6 -20
0-5

17%
20%
37%
13%
10%
3%
0%

20%
28%
16%
16%
20%
0%
0%

• Hedef ve Vizyon
‹ﬂ kollar›n›n çeﬂitlendirilmesi ve hedef kitlesi ﬂirketler taraf›ndan iﬂ stratejilerinde en etkili faktörler olarak belirlenmektedir. ‹ﬂ stratejilerinin uygulanabilmesi için
gerekli bilgi ve iletiﬂim sistemlerinin, ve ayn› zamanda çal›ﬂanlar›n motivasyonunun
gerekli ﬂartlar›n baﬂ›nda geldi¤i düﬂünülmektedir. Süreçlerin verimlili¤ini belirleyen
performans kriterleri kullan›lmas›, stratejik hedef do¤rultusunda iﬂ ve yönetim süreçlerinin iﬂlemesi ve stratejik planlama teknolojilerinden faydalan›lmas› ortak görüﬂ olarak belirlenmiﬂtir.
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• Etkili Kurumsal Yönetim
Anket kapsam›ndaki ﬂirketler etkili kurumsal yönetim anlay›ﬂ› ve ortam›n›n sa¤lanmas› için ço¤unlukla ba¤›ms›z mali denetim yapt›rmakt›r. Uygulama örneklerinde ikinci s›ray› uluslararas› muhasebe standartlar›na uyulmas› ve ﬂirket yöneticilerinin yaz›l› hedeflerle çal›ﬂmas› gelmektedir. Ankete kat›lanlar›n %70’inden fazlas›n›
cirosu 100 milyon ABD Dolar›’ndan yüksek ﬂirketlerin oluﬂturdu¤u düﬂünüldü¤ünde ba¤›ms›z denetim ve uluslararas› muhasebe standartlar› genel uygulama olarak
görülebilmektedir. Ancak daha düﬂük cirolu ve Türkiye’deki ço¤unluk ﬂirketlerde
bu uygulamalara s›k rastlanmamaktad›r.
• Bütçe, Planlama
Türkiye genelinin aksine anket kapsam›ndaki ﬂirketlerin büyük bir ço¤unlu¤unda genellikle 3 y›l ve daha uzun süreler için bütçe ve planlama yap›lmaktad›r. Türkiye’de ço¤unlu¤u oluﬂturan küçük ve orta ölçekli bir çok ﬂirkette bütçe yap›lmas›na ra¤men henüz bir y›ldan uzun vadeli planlama yap›lmamaktad›r. Anket kapsam›ndaki ﬂirketlerde bütçe/fiili takipleri ayl›k olarak yap›lmakta, üçer ayl›k dönemlerde bütçe revizyonu gerçekleﬂtirilmektedir. Büyük ﬂirketlerde (anket kapsam›
do¤rultusunda 100 milyon ABD Dolar›’ndan yüksek cirolu ﬂirketler) bütçe ve planlama uygulamalar›n›n gerçekleﬂtirildi¤i sonucu ç›kar›labilir.
• ‹letiﬂim ve Kontrol Mekanizmalar›
Anket kapsam›ndaki ﬂirketlerin büyük ço¤unlu¤unda SAP, Oracle, MRP II gibi
entegre bilgi sistemleri alt yap›s› bulunmakta, ancak veri giriﬂleri süreç sahipleri taraf›ndan yap›lmaktad›r. ﬁirketlerin bir ço¤unda kilit performans göstergelerinin izlendi¤i score card’lar kullan›lmaktad›r. Yönetim kurulu toplant›lar› ço¤unlukla 3 aydan k›sa dönemlerde yap›lmakta, bunun d›ﬂ›nda bir ço¤unda ayl›k veya haftal›k yönetim toplant›lar› gerçekleﬂtirilmektedir. Anket kapsam›ndaki ﬂirketler örnek ﬂirket
olma yolunda bir çok uygulamay› gerçekleﬂtirmelerine ra¤men yönetim kurullar›nda bilgili ba¤›ms›z üye bulundurmamaktad›rlar. ﬁirketlerin tamam›nda ba¤›ms›z denetim uygulan›rken ilk s›rada vergi usül kanunu, ikinci olarak da uluslararas› muhasebe standartlar›na göre denetim yap›lmaktad›r.
• ‹ç ve D›ﬂ Faktörlerin Analizi
ﬁirketlerde likidite durumu ile ilgili öncelikle nakit ak›ﬂ tahminleri ve alacak,
stok, borç devir h›zlar› dikkate al›nmaktad›r. ‹ﬂletme sermayesi ihtiyac› için alacak,
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stok, borç politikalar›, sat›n alma ve sat›ﬂ koﬂullar› ve imalat (veya mal tedarik) süreleri kullan›lmaktad›r. ﬁirketlerin finansal yap›s›n›n belirlenmesinde ekonomik koﬂullar›n en önemli faktör oldu¤u düﬂünülmektedir, bunu ﬂirketin hedefleri, finansman maliyeti ve finansman vade sal›n›mlar› izlemektedir. Faaliyet karl›l›¤› ise kar
marj›na bak›larak de¤erlendirilmekte, ayr›ca bütçe karﬂ›laﬂt›rmalar›n›n, ekonomik
konjonktürün ve faaliyet kar› ve net kar›n net sat›ﬂa oranlar›n›n faaliyet karl›l›¤›n›
de¤erlendirmede önemli faktörler oldu¤u kabul edilmektedir. Yat›r›m kararlar›nda
ise en etkili faktör yat›r›m›n getirisi olarak ortaya ç›kmaktad›r. Di¤er etkili faktörler
ise s›ras›yla ﬂirketin büyüme hedefi ve stratejisi, pazar›n durumu ve reel büyüme h›z›, ve yat›r›m›n maliyetidir.
Ülke içi krizin ﬂirketi en çok etkileyen d›ﬂ etken oldu¤u gözlenmekte, devalüasyon ve kurdaki dalgalanmalar›n ikinci önemli d›ﬂ etken oldu¤u, rekabet ve ekonomik büyüme/küçülmelerin di¤er önemli d›ﬂ etkenlerden oldu¤u düﬂünülmektedir.
• Uygun finansman modelinin bulunmas›
ﬁirketlerin finansman ihtiyac›n›n oluﬂmas›nda sabit borçlar›n refinansman› en
önemli rolü oynamakta, daha sonra s›ras›yla yat›r›m projeleri, likidite s›k›ﬂ›kl›¤› ve
en son olarak iﬂletme sermayesi gelmektedir. Finansman ihtiyaçlar› genelde yerli ve
yabanc› bankalardan sa¤lanmakta, yurt içi ve yurt d›ﬂ› sermaye piyasalar› ve finansal veya stratejik ortakl›k ﬂirketlerin büyük ço¤unlu¤u taraf›ndan hiç bir zaman kullan›lmamaktad›r. Vergi ve hukuk dan›ﬂmanl›¤›ndan yararlan›lmas›na ra¤men yat›r›m
dan›ﬂmanl›¤› nadiren ve hiç bir zaman, kredi derecelendirme dan›ﬂmanl›¤› ise ço¤unlukla hiç bir zaman ﬂirketler taraf›ndan baﬂvurulmam›ﬂt›r. Finansman seçiminde
önem verilen faktörlerde finans kurumlar›yla iyi iliﬂkiler ilk s›ray› almakta, kullan›m
esnekli¤i onu takip etmektedir. Vade yap›s› ve maliyet ise en az önem verilen faktörlerdendir. Buradaki önem s›ralamas› ﬂirketin finansla gücüyle do¤rudan ilintilidir.
Kurumlar güçlü olduklar›na inand›klar› ﬂirketlere karﬂ› oldukça esnek politikalar uygulayabilmekte, ﬂüphe duyduklar› noktada teminat öne geçmektedir.
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2. Risk Terimleri Sözlü¤ü
• CRO (Chief Risk Officer): Son y›llarda büyük ﬂirketlerde risk yönetiminden
sorumlu üst düzey yöneticiye verilen ünvand›r. CRO pozisyonu özellikle son
y›llarda Kuruluﬂ Çap›nda Risk Yönetimi (Erterprisewide Risk Management)
anlay›ﬂ›n›n yayg›nlaﬂmas› ile önem kazanm›ﬂt›r.
• Enterprisewide Risk Management: Bir kuruluﬂun bütün risklerini tek ve
bütünleﬂik bir portföy konsepti içinde yönetme esas›na dayal› bir risk yönetimi felsefesi.
• Forward ‹ﬂlemleri (Forward Transactions): Döviz piyasalar›nda gerçekleﬂtirilen vadeli al›m/sat›m iﬂlemleridir. Forward kontratlar sahiplerine belli bir
varl›¤›, kontrat yap›l›rken belirlenmiﬂ bir tarihte ve yine kontrat yap›l›rken belirlenmiﬂ fiyattan alma/satma yükümlülü¤ü getirirler.
• FRA (Forward Rate Agreements): Firman›n kendisini faiz riskine karﬂ› korumas›na yarayan bir finansal enstrümand›r. Gelecekte bir tarihte, faizi bugünden belirlenmek üzere, borçlanma ve borç verme için yap›lan forward bir
kontratt›r. Borçlanma faizi bugünden sabitlenmek istendi¤inde FRA al›n›r; getiri faizi bugünden sabitlenmek istendi¤inde ise FRA sat›l›r.
• Futures Piyasalar› (Futures Markets): Standartlaﬂt›r›lm›ﬂ forward sözleﬂmelerin iﬂlem gördü¤ü organize piyasalard›r. Futures kontratlar, standartlaﬂt›r›lm›ﬂ miktarda bir mal/k›ymeti, k›s›tl› vade tarihi seçeneklerinden (Mart, Haziran, Eylül, Aral›k) birinde sat›n alma/satma yükümlülü¤ü yarat›r. Commodity
futures, euro/dolar futures, index futures gibi birçok çeﬂidi var.
• Korelasyon (Correlation): Korelasyon katsay›s›, riskli iki de¤iﬂkenin aras›ndaki iliﬂkinin ne ölçüde güçlü oldu¤unu gösterir. Aradaki iliﬂkinin derecesine
göre katsay› "+1" ve "-1" aras›nda de¤iﬂir. Eksi de¤er ters yöndeki iliﬂkiyi göstermektedir. Bir portföyde yer alan varl›klar aras›ndaki korelasyon, portföy
riskini etkiledi¤inden çok önemlidir.
• Kredi Riski (Credit Risk): Kredi kay›plar›ndaki de¤iﬂimden kaynaklanan
dalgalanmalard›r. Bir finansal sözleﬂme kapsam›nda karﬂ› taraf›n ya da borç
veren kurumun finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle ortaya ç›kan risktir.

90

• Kur Riski (Exchange Risk): Döviz kurlar›nda meydana gelen de¤iﬂikliklerden dolay› gerçekleﬂebilecek zarar olas›l›klar›d›r.
• Monte Carlo Simülasyon Yöntemi (Monte Carlo Simulation): MCS yönteminde, tarihsel volatilite ve korelasyonlar baz al›narak ve bir tesadüfi rakam
jeneratörü kullan›larak, bunlara dayal› beklenen de¤iﬂim senaryolar› üretilir.
Bu de¤iﬂimlerin, spot ve forward oran ve fiyatlara eklenmesiyle gelecekteki
oran ve fiyat senaryolar› elde edilir. Bu yöntem, karmaﬂ›k analitik iliﬂkiler içeren portföylerin riskinin bilgisayar yard›m›yla kolayca analiz edilebilmesini
sa¤lar.
• Operasyonel Risk (Operational Risk): Yetersiz veya yanl›ﬂ çal›ﬂma yöntemleri, kiﬂi ve sistemlerden veya d›ﬂsal olaylardan kaynaklanacak dalgalanmalard›r. ‹nsan hatalar›ndan, teknolojik problemlerden ya da çevresel etkenlerden vb. kaynaklanan riskleri kapsar. En ünlü operasyonel risk örne¤i, tarihi Barings Bank’›n, tek bir çal›ﬂan›n›n kural d›ﬂ› iﬂlemleri nedeniyle bir gecede batmas›d›r.
• Opsiyonlar (Options): Sahibine belirli bir varl›¤› (emtia, döviz, hisse senedi), belirli bir tarihte, belirli bir fiyattan alma veya satma hakk› verir. Opsiyon
alma hakk›na "call option", satma hakk›na ise "put option" ad› verilir. Örne¤in IBM hisse senedini 1 ay sonra 50 dolardan alma hakk› (de¤eri hisse senedi de¤erine ba¤l› olan opsiyon).
Opsiyon Primi (premium) al›c›n›n, opsiyon sat›c›s›na bu hakk› almak için ödedi¤i bedele denilir. Prim, opsiyon al›c›s›n›n edebilece¤i maksimum zarar› gösterirken, sat›c›n›n da edebilece¤i maksimum kar› gösterir.
Opsiyon uygulama fiyat› (strike price), opsiyonun önceden belirlenmiﬂ kullan›m fiyat›d›r.
Aﬂa¤›daki grafikte, opsiyon uygulama fiyat› 100 olan call ve put opsiyon sahibinin, fiyat de¤iﬂimine göre kar durumu gösterilmiﬂtir.
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• Piyasa Riski (Market Risk): Piyasa fiyatlar›ndaki de¤iﬂimden kaynaklanan
dalgalanmalard›r. Faiz oranlar›, kurlar, hisse senedi ve mal fiyatlar›ndaki de¤iﬂimlerden kaynaklanan riskleri içerir.
• Risk: K›sa anlamda, ekonomik de¤er ve/veya gelirdeki dalgalanmad›r. Bu çal›ﬂmada benimsedi¤imiz tan›ma göre "kontrol edemedi¤imiz d›ﬂsal baz› faktörlerin iﬂ sonuçlar›m›z üzerinde tahrip edici bir etki yapma olas›l›¤›n›n bulunmas› hali"dir.
• Risksizleﬂtirme (Hedging): Gelecekteki kur riski ve fiyat hareketlerinden
korunmak amac›yla yap›lan tüm iﬂlemlerdir.
• Riske Maruz De¤er (VaR): Value at Risk (VaR), bir portföyün ya da varl›¤›n
de¤erinde belli bir zaman dilimi içinde ve belli bir olas›l›kla meydana gelebilecek maksimum de¤er kayb›n›, gelece¤e dönük bir bak›ﬂla tahmin etmeye
dayanan bir yöntemdir. En kötü zarar›n ne olabilece¤ini vermemesi, dönem
boyunca pozisyonlar›n de¤iﬂmedi¤inin varsay›lmas› ve nereye yat›r›m yapabilece¤inizi söylememesi VaR’›n temel k›s›tlar› aras›nda say›lmaktad›r.
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VaR ölçütü, bankac›l›k mesle¤inin ruhunda olan sermaye yeterlili¤ini sa¤lama
güdüsü ile oldukça uyumludur. Bunu yan›s›ra VaR’›n, bütün varl›klar›n cari piyasa
fiyatlar› ile de¤erlenmesi ("marked to market") ve varl›klar›n likit kabul edilmesi varsay›mlar› da bankac›l›¤›n prati¤ine uygundur. VaR uygulamas› piyasa riski ölçümlemesi ile baﬂlam›ﬂsa da h›zla kredi riski ve operasyonel risk alanlar›na da yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Zaman içinde, risk uzmanlar›n›n hayali olan bütün risklerin tek ve tutarl› bir model içinde bir arada ele al›nmas› hedefine oldukça yaklaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu çerçevede VaR’›n önemli bir avantaj›, de¤iﬂik pozisyonlar aras›ndaki risk iliﬂkilerini (korelasyonlar›) iﬂin içine katabilmesi ve ﬂirketin bütün risklerinden taﬂ›d›¤› toplam riski tek bir rakam ile ifade edebilmesidir. Ayr›ca her alt birimin toplam riske katk›s›
da kolayca görülebilmektedir.
Aﬂa¤›daki grafikte, bir firmaya uygulanan Value-at-Risk yönteminin grafiksel sonucu görülmektedir. Buna göre firma, tan›mlanan süre içinde piyasa fiyat de¤iﬂimleri nedeniyle, ve %5 olas›l›kla yaklaﬂ›k 1.8 milyon $ zarar edebilir. Bu tutar, kuruluﬂun taﬂ›d›¤› riskin VaR de¤erini ifade eder.

0.35

Density function

0.30
0.25
Value-at-risk=1.768 milyon

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

%5

54 966 478 990 502 014 474 962 450 938 426 914 402
,4
8,
3,
4
7,
2,
7,
8,
5,
0,
1,
4,
3,
9,
88
23
54
57 -92
26
38
66
01
32
35
04
69
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
3
3
4
2
1
1
-2
-2
-3
-1

Progit/loss

93

• Senaryo Analizleri: Önemli parametrelerin geçmiﬂte gerçekleﬂmiﬂ hareketleri veya gelecekte olas› halleri dikkate al›narak portföyün elde edebilece¤i
maksimum zarar›n tespit edilmesidir. Ekstrem olay›n gerçekleﬂmesi durumunda, riski daha iyi görebilmek amac› ile RMD (Riske Maruz De¤er) ölçüm metodolojisi içerisinde senaryo oluﬂturularak modelleme yap›lmaktad›r.
• Stres Testi: Faiz oranlar›n›n, döviz kurlar›n›n ve hisse senedi fiyatlar›n›n kriz
dönemlerindeki fiyat hareketleri dikkate al›narak ya da buna benzer ekstrem
de¤erler üretilerek pozisyonlar›n de¤erlenmesi ile gerçekleﬂtirilmektedir.
• Swap: En genel anlamda iki taraf›n ödemelerini, önceden belirlenmiﬂ esas ve
kurallar çerçevesinde karﬂ›l›kl› olarak de¤iﬂtirmeleridir.
• Türev Piyasalar (Derivatives Markets): ‹lerideki bir tarihte teslimat› veya
nakit uzlaﬂmas› yap›lmak üzere herhangi bir mal›n veya finansal arac›n bugünden al›m sat›m›n›n yap›ld›¤› piyasalard›r. Türev piyasalar›n tan›m› forward, futures ve opsiyon iﬂlemlerinin tamam›n› içermektedir.
• VaR /Value at Risk): Bkz.Riske Maruz De¤er
• Volatilite (Volatility): Bir menkul k›ymetin fiyat›n›n veya piyasan›n genelinin k›sa bir zaman aral›¤› içerisinde gösterdi¤i dalgalanma durumu. Oynakl›¤› yüksek bir menkul k›ymetin fiyat›nda h›zl› de¤iﬂim ve aﬂ›r› dalgalanma
özellikleri görülür. Matematiksel olarak volatilite, standart sapma ile ölçülür.
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