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1- Misyon, vizyon, ilkeler ve değerler belirlenmelidir.
2- İşletmenin SWOT Analizi yapılmalıdır. 

Örnek: 
Güçlü yanlar: 
• Ürün önemli bir ihtiyacı karşılamakta
• Talep var
Zayıf yanlar: 
• Pazarlama faaliyetleri için kaynaklar yetersiz 
• Finans yönetiminde bilgi eksikliği
Fırsatlar:
• Melek yatırımcılar, girişim sermayedarlarının ilgisi 
• E-ticaret yoluyla düşürülebilen maliyetler 
Tehditler: 
• Yeni rakiplerin girişi nedeniyle kârlılığın azalması
• Alımların peşin, satışların vadeli olması
• Müşterileri tanımıyor olmak

3- Analiz sonrası zayıf yanların giderilmesi, tehditlerle baş edebilme yetileri ve 
fırsatların değerlendirilmesi konuları ele alınmalıdır. 
4- Gerek duyulması durumunda ürün/hizmeti belirli bir odak merkezine oturtmak 
da düşünülebilir.
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FİNANSAL BÜTÇE YÖNETİMİ VE İŞLETME RİSKLERİ

BÜTÇE NEDİR?
Devletin, bir işletmenin, bir aile veya bir kişinin gelecek dönem için gelir ve 

giderlerini planlamasıdır. Şirket bütçeleri de belli dönemlerde oluşturulan gelir 
ve giderlerden oluşur. Giderler tarafını üç  başlıkta toplayabiliriz; Sabit harcama-
lar, olağan dışı harcamalar ve değişken harcamalar. 
• Sabit giderler: Kira ve maaş gibi her ay aynı seviyede olan harcamalardır. 
• Değişken giderler: Ulaşım, faturalar vs. gibi harcamalardır. 
• Olağan dışı giderler: Yangın, teknik arıza gibi nedenlerle fabrika, ofis vs.’nin 
zarar görmesi dolayısıyla ortaya çıkan beklenmedik harcamalardır.

Bütçe yönetiminde en önemli iki unsur:
• KOBİ sahibinin ilk dikkat etmesi gereken konu, işletme bütçesini ve kişisel 
bütçesini birbirinden ayrı tutmak olmalıdır. İşletme sahibi ya da ortağı, şirket 
sahipliği/ortaklığı karşılığında sermaye koyar. Bunun karşılığında da maaş ya da 
temettü* alır. Kişi/kişiler, işletmeden bunun dışında kaynak kullanmamalıdır. 

(*) Temettü; diğer adıyla kâr payı, bir şirketin bir yıllık faaliyet dönemi sonu-
cunda elde ettiği, Net Dönem Kârı üzerinden dağıttıkları ve ortakların şirkette 
sermayelerinin bulunması karşılığında elde ettikleri getiridir. 
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FİNANSAL BÜTÇE YÖNETİMİ VE İŞLETME RİSKLERİ

• KOBİ sahibi işletmesini başarıyla yürütebilmek için bütçe yapma, nakit akışı 
takibi gibi finans konularında en azından temel bilgiye sahip olmalıdır. İşletme 
büyümesinin sürmesi için ise profesyonel mali müşavir ve muhasebecilerle çalı-
şılmalıdır. İşletmede tüm planlamalar, üretim, satış doğru gerçekleşse dahi, finan-
sal ve mali hatalar, büyümeyi engeller, hatta işletmeyi aşağı çeker. 

BÜTÇE YÖNETME TÜYOLARI
• Gelirler, geleceği umulan finansmanlar üzerine değil, gerçekler üzerine planlan-
malıdır. 
• Giderler gerçekçi bir şekilde belirlenmelidir.
• Harcamalar, yapılan gider planlaması üzerinden akıllıca yönetilmelidir. 
• Ekonomik durgunluk, enflasyon, faiz ve kur gibi finansal/ekonomik risklere karşı 
Acil Durum Fonu oluşturulmalıdır. 
• KOBİ sahibi/ortağı, her ne kadar profesyonel muhasebeci ile de çalışıyor olsa, 
kendi işletmesinin finansal rakamlarını yakından takip etmelidir. 
• Nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması doğru planlanmalı ve sürekli olarak takibi 
yapılmalıdır. 
• İşletmenin/KOBİ sahibinin acil bir durumda ihtiyaç duymasına karşın banka 
limitleri, limit kullanım oranını dönemsel olarak kontrol edilmelidir. 
• Banka borçlanmaları durumunda, bunu en az faiz yükü ile ödeyebilecek plan 
hazırlanmalıdır. 
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FİNANSAL BÜTÇE YÖNETİMİ VE İŞLETME RİSKLERİ

Kötü bütçe yönetiminin sonucunda neler olabilir? 
1- Banka kredisi zamanında ödenmezse gecikme faizleri işlemeye başlar, banka-
lar firmanın kredi limitlerini kısabilir, hatta iptal edebilir. 
2- Ticari borçlar ödenmediğinde ‘çek yazılır’ ve sicil kirlenir. Bu hem çalışılan 
diğer firmalar, hem de bankalar nezdinde kredibiliteyi zedeler.
3- Tüm bunların sonucu olarak işletme iflasa sürüklenebilir. 

RİSKLER
İşletmenin Karşılaşabileceği Riskler ve bunları Yönetme Metotları: İşletme-
nin karşılaşabileceği olası riskler önceden düşünülmeli, bu konuda şirket içi be-
yin fırtınası yapmalı ve planlar hazırlanmalıdır. Bu riskler neler olabilir?

Girdi riskleri: Tedarikçi veya lojistik halkalarından birinde oluşabilecek bir 
aksaklık, işletmenin beklediği girdileri alamamasına neden olabilir. Bu nedenle 
farklı tedarikçi ve lojistik firması alternatifleri de planlanmalıdır.

Üretimsel riskler: Olası bir elektrik kesintisi, doğal afet, arıza veya üretimde 
çalışan personelde karşılaşılabilecek olası bir soruna karşı da önlemler düşünül-
melidir. Gerek teknolojik destek, gerek yönetimsel idare, gerekse bakım/kont-
rollerin sürekliliği bu riskleri minimuma indirmeye yardımcı olacaktır. 
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FİNANSAL BÜTÇE YÖNETİMİ VE İŞLETME RİSKLERİ

Finansal riskler: En büyük finansal risk bu konuda yetersiz bilgiye sahip ol-
maktır. Öncelikle birlikte çalışılacak muhasebecinin, mali müşavirin özenle se-
çilmesi gerekmektedir. Finansman ihtiyacının doğru hesaplanamaması, nakitin 
beklenenden önce tükenmesi gibi durumlara karşı kullanılmamış banka limitleri 
ve kredi kartı limitleri kontrol altında tutulmalıdır. Tedarikçiler ve satış kanalla-
rına açılan kredi riskleri bilançoda detaylı bir şekilde planlanmalıdır. Alacakların 
takibi süreklilik arz etmelidir. Vadeli satışlarda çalışılacak müşteriler için Kredi 
Kayıt Bürosu’ndan Kredi Risk Raporu ve Çek Raporu alınmalıdır. Özellikle vergi, 
banka ödemeleri gibi giderlerin zamanlamasında olabilecek bir aksaklık gerek 
faiz yükü getireceği, gerekse kredibiliteyi etkileyeceği için ödemeler önceden 
planlanmalıdır. Finansal risklere karşı farklı simülasyonlar yapılmalı ve herhangi 
bir finansal soruna karşı acil durum fonu ve boş banka kredi limiti tutulmalıdır. 

Piyasa riskleri: Yeni ortaya çıkabilecek rakipler ve bunun akabinde oluşa-
bilecek fiyat düşüşlerine karşı işletmeler sürekli son trendleri takipte kalmalı, 
kendini geliştirmeli ve yeniliklere açık olmalıdır. Piyasalarda meydana gelebi-
lecek ekonomik kriz, durgunluk, kur dalgalanmaları gibi durumlara karşı alter-
natif senaryolar hazırlanmalıdır. Şirkette belli seviyede likidite bulundurulmalı, 
borçluluk oranları düşük tutulmalı, kur ve vade riski iyi yönetilmelidir.
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FİNANSAL TABLOLAR VE TAHMİNLER
İşletmenizi tanımanız, güçlü ve zayıf yanlarını analiz etmeniz ve planlarınızı 

yapabilmeniz açısından finansal tablolar çok önemlidir.

Gelir tablosu: İşletmenin belli bir dönemde (mesela 01.01.2016 – 31.12.2016 
arası) elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve gi-
derleri ve bunların sonucunda elde ettiği o döneme ait net kârı veya zararını 
gösteren finansal tablodur. Süreklilik gösteren ve göstermeyen gelir ve giderler; 
olağan gelir ve kârlar, olağan gider ve zararlar; olağan dışı gelir ve kârlar ve ola-
ğan dışı gider ve zararlar olarak ayrı gruplar şeklinde gösterilmiştir.

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN PRATİK ANALİZLER3.BÖLÜM:

BİLANÇO
GELİR TABLOSU
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Örneğin, yazın daha çok iş yapan bir mayo üreticisi için gelir tablosuna baka-
cak olursak:

Gelir Tablosu

1000 TL 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç

Gelirler 100 200 200 100

Maliyetler 50 100 100 50

Brüt Kâr 50 100 100 50

Faaliyet Giderleri 20 20 20 20

Faaliyet Kârı 30 80 80 30

Finansman Giderleri 10 10 10 10

Vergi Öncesi Kâr 20 70 70 20

Vergi* 0 0 0 0

Net Kâr 20 70 70 20

Bilanço: İşletmenin belirli bir zaman noktasında sahip bulunduğu sermaye, 
varlık ve borç durumunu gösteren dengedir. Varlıklar aktifte, sermaye ve borçlar 
pasifte yer alır. Bilanço belli bir zamana ait (örnek: 31.12.2016) varlık (aktif), 
sermaye-borç (pasif) rakamlarını gösterir.

Örnek bilanço: Şirket kâr dağıtmıyor ve dağıtılmayan kârlar ile bilançoda öz-
sermayeyi güçlendiriyor.

 Net Kâr 20 70 70 20

Bilanço 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç

Aktifler 140 220 290 290

Kasa-Menkul Kıymet 20 90 130 130

Stoklar 10 10 10 10

Ticari Alacaklar 10 20 50 50

Bina-Makine-Teçhizat 100 100 100 100

Pasifler 140 220 290 290

Ticari Borçlar 10 20 20 0

U.V Banka Borçları 90 90 90 90

Ödenmiş Sermaye 20 20 20 20

Dağıtılmayan Kârlar 20 90 160 180
Özsermaye

70 70 20

NAKİT AKIM TABLOSU 
İşletmenin bir faaliyet dönemi içindeki nakit giriş ve çıkışlarını, kaynakları ve 

kullanım yerlerini gösteren finansal tablodur. Dönem içinde oluşan net nakit artış 
veya azalışı nedenleriyle birlikte görülür. Aynı zamanda işletmenin nakit yarat-
ma gücünü ölçmek ve gelecekteki para gereksinimi tahmin etmek için kullanılır.  
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FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN PRATİK ANALİZLER3.BÖLÜM:

Nakit akışlarını doğru öngörememek, yönetememek, işletme ne kadar iyi bir giri-
şim olsa da, onu finansal çöküşe götürebilir. 

Nakit akım tablosunu oluştururken nelere dikkat edilmeli?
• Müşterilere satış peşin mi vadeli mi yapılacak? 
• Tedarikçilere avans ödemeler yapılacak mı? 
• Ürün/hizmet teslimat öncesi avans alınacak mı? 
• Tedarikçilere yapılacak ödemelerin vadeleri neler?  
• Aylık satış tahminleri yapılırken mevsimsellik faktörü göz önüne alınıyor mu? 

Örnek Nakit Akım Tablosu: Ticari alacaklardaki artış, satışın parasının kasa-
ya girmediğini gösterir. Dolayısıyla nakit akım tablosunda kardan düşülür. Ticari 
borçlarda azalma, şirket tedarikçisine borç ödemesi yaptığından kasadan çıkış 
anlamına gelir ve net kârdan çıkılır. Net nakit akışı kadar Kasa/Banka/Menkul 
Kıymetler kalemlerinde değişiklik olur.

Bilanço (1000 TL) 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç

Aktifler 140 220 290 290

Kasa-Banka-Menkul Kıymet 20 90 130 130

Stoklar 10 10 10 10

Ticari Alacaklar 10 20 50 50

Bina-Makine-Teçhizat 100 100 100 100

Pasifler 140 220 290 290

Ticari Borçlar 10 20 20 0

U.V Banka Borçları 90 90 90 90

Ödenmiş Sermaye 20 20 20 20

Dağıtılmayan Kârlar 20 90 160 180

Nakit Akım Tablosu (1000 TL) 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç

Net Kâr 70 70 20

Ticari alacaklarda artış (-) -10 -30 0

Ticari borçlarda artış (+) 10 0 -20

Net Nakit Artışı  70 40 0

70 40 0
Kasa/Banka/MK'da Artış

(*) Vadeli satış yapılıyorsa, nakit yönetimi araçları (banka limitleri, ticari 
kredi kart limitleri vs) olması şarttır. Bunların maliyeti de satılan ürüne/hiz-
mete eklenmelidir.  
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FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TAHMİNLER NASIL YAPILMALI?
Önce gelir tablosu, sonra bütçe, sonra ise nakit akım tablosu çıkarılmalıdır. Fi-

nansal tahminler hem kısa dönem, hem de uzun vadeli yapılmalıdır. Kısa vade için 
genelde aylık bazda 1 yıllık tahminler yapılırken, uzun vade için ise çeyreksel bazda 
oluşturulmuş en az 3 yıllık tahminler veya yıllık bazda beş yıllık tahminler yapılır.

TAHSİLAT VE ÖDEMELER
Tahsilatlar ve ödemeler konusundaki dikkat edilmesi gereken nokta ikisi ara-

sındaki dengenin sağlanması olmalıdır.  
• Satılan malın veya verilen hizmetin bedelinin tahsil edilme metodu şirketin 

ihtiyacı olan finansman kaynağını etkiler. Örneğin, satışlar çek karşılığı yapılı-
yorsa, bankadan bu çekler karşılığında kredi kullanılabilir veya kredi kartı ile sa-
tış yapılıyorsa, POS alacakları karşılığında kredi kullanılabilir. Satışlar yalnızca 
nakit olarak yapılıyorsa, finansman yapısı da buna göre belirlenmelidir. 

• Tahsilatlar, ödemelerden fazlaysa işletme iyi durumda demektir. Uzun vadede 
ödemeler tahsilatlardan fazla ise bunun kontrol altına alınması gerekmektedir. 

• Tahsilat yapmakta yaşanabilecek geçici bir gecikme karşısında Kredili Ticari 
Mevduat Hesabı kullanılmalıdır. Kredili Ticari Mevduat Hesabı borçlanmasının 
faizi yüksek olduğundan dolayı, bu borçlanma kısa vadeler için tercih edilmelidir. 
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FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN PRATİK ANALİZLER3.BÖLÜM:

• Tahsilatlardaki uzun vadeli gecikmelerde bankadan kredi kullanılmalıdır.
• Tahsilatlardaki gecikme sürekli oluyorsa ürün/hizmet satılan müşteriler göz-

den geçirilmelidir. 
• Satışlar maliyetten düşük fiyatta gerçekleşiyorsa zararda olmak kaçınılmazdır. 

Bu zararın kaynağı tespit edilip hızla aksiyon alınmalıdır. 

TAHSİLAT VE ÖDEMELER İÇİN KULLANILABİLECEK 
FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
Tahsilatlar:

• Çek: Satış karşılığı çek alınabilir. Bu çekler işletme hesabına tahsil edilebilir 
ya da kullanılacak olan kredi için teminat olarak verilebilir. 

• Senet: Satış karşılığı alınan senetler işletmenin vadesiz hesabına tahsil edilir.
• POS (üye işyeri): Özellikle bireysel satışlarda kullanılan POS’lar ile alınan 

ödemeler, bankalar ile anlaşılan fiyat veya vadelerde, işletmenin vadesiz hesabı-
na geçer. Firmalar arası yapılan satışlarda da POS kullanılabilir.

Ödemeler:
• Hesaptan: Yapılacak olan ödemeler  işletmeye ait banka hesabından gerçek-

leştirilebilir. Bunun için bankaya talimat verilebileceği gibi internet bankacılığı 
da kullanılabilir. Vergi ve SGK gibi ödemeler de bu hesaptan yapılabilir. 

• Çek: Ödemeler çek karnesi kullanılarak da yapılabilir. Çok fazla adette çek 
kesiliyorsa, bilgisayardan çek basım programı kullanılabilir. 

• Faturalar: Düzenli olarak gelen faturalar için bankaya otomatik ödeme tali-
matı verilerek gecikmeler önlenebilir. Hesapta faturaların karşılanacağı miktar-
da para tutulmasına özen gösterilmelidir.  
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PARETO KURALI (80/20 KURALI)
1897 yılında İtalyan matematikçi ve ekonomist Vilfred Pareto tarafından orta-

ya atılan çok önemli bir prensip. Pareto, yaptığı incelemede İtalya’da arsaların 
yüzde 80’inin, nüfusun yüzde 20’sine ait olduğunu görür. Bu tespit ile 80-20 kuralı 
olarak da adlandırılan teorinin hayatımızda bir çok yerde uygulanabildiği orta-
ya çıkmıştır. Yani çoğu olay için, etkilerin kabaca yüzde 80’i, etkenlerin yüzde 
20’sinden kaynaklanır. Pareto kuralı, basit fakat problemin teşhis ve analizinde 
son derece etkili bir tekniktir. Bazı örnekler:
• İnsanlar başarılarının yüzde 80’ini zamanlarının yüzde 20’sinde gerçekleştirirler.
• Ürünlerin yüzde 20’si cironun yüzde 80’ini oluşturur.
• Müşterilerin yüzde 20’si satışların yüzde 80’ini oluşturur.
• Hammaddelerin yüzde 20’si toplam maliyetin yüzde 80’ini oluşturur.
• Milli gelirin yüzde 80’i toplumun yüzde 20’si tarafından elde edilir.
• İlişkilerimizin yüzde 20’sinde mutluluğumuzun yüzde 80’ini yaşarız.
• Satışların yüzde 20’si kârın yüzde 80’ini sağlar.

Yöntem nasıl kullanılır?
Yöntemi uygulamaya başlamadan önce üzerinde çalışılacak bilgileri içeren 

bir liste yapılır. Bu liste üzerinde önemli olan değişken tespit edilir. Bu önemli 
kritere göre listedeki maddeler önem sırasına göre büyükten küçüğe sıralanır. 
Önemli kriter olan değişkenin kümülatif toplamı alınır ve bu orantısal olarak da 
belirtilir. Ortaya çıkan veri sayısının yaklaşık yüzde 20’lik kısmına karşılık gelen 
önemli kriter oranı eşleştirdirildiğinde genellikle Yüzde 80/Yüzde 20 oranı veya 
buna yaklaşık bir sonuç görülür.
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FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN PRATİK ANALİZLER3.BÖLÜM:

Örnek: Cironun yüzde 20’si müşterilerin yüzde 20’lik kısmından geliyordur. Bu 
yüzde 20 korunmalı, kaybedilmemelidir. Şirket politikası, iş modeli bu müşteri-
lere odaklı belirlenmelidir. Diğerlerine buna oranla daha az enerji harcanabilir.

SABİT KIYMET YATIRIM KARARLARI
İşletmeler, değişik zaman ve nedenlerle sabit kıymet yatırımı yapmak durumun-

dadır: üretim kapasitesi artışı, fiziki lokasyon gereksinimleri, teknolojik yenilikle-
re uyum vs. Bu gereklilik ortaya çıktığında, alternatif yatırım planları içinden en 
doğrusunu seçmek veya en faydalı olanı bulmak veya şirket nakit akış planlarına 
en uygununu bulmak ve uygulamak önemlidir. Bu seçimi yapabilmek için çok sa-
yıda yatırım değerleme metodu olsa da, tüm dünyada 3 temel yöntem en çok kulla-
nılmaktadır. Bu yöntemlerin hepsinde temel kavram Paranın Zaman Değeri kavra-
mıdır. Temel olarak gelecekteki 1000 TL’nin bugünkü 1000 TL’den daha az değerli 
olduğu gerçeğini ifade eder. Yöntemler kullanılmadan önce, her bir yatırım alter-
natifi için bir iş planı yapılmalıdır. İş planı yatırım süresince yapılacak harcamaları 
ve yatırımın tamamlanması ile yaratılacak ek ciro, masraf ve kârı içermelidir. Bu 
plan aynı zamanda nakit akış tablosunu da içermelidir. Bu planlar temel alınarak, 
aşağıdaki yöntemlerle yatırımın değeri tespit edilip karar verilmelidir. Genel kural 
olarak en az ikisi kullanılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.

1-Net Bugünkü Değer
Net bugünkü değer (NBD) metodu, yatırımın maliyeti ile yatırımın gelecekte 

sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değeri arasındaki farkı hesaplar. 
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NBD metodunun hesaplama aşamaları:
• Yatırımın gelecekte üretmesi planlanan nakit akışlarının tahmin edilmesi
• Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerlerinin hesaplanması
• Yatırımın maliyetiyle yatırımın gelecekte sağlayacağı nakit akışlarının toplam 
bugünkü değeri arasındaki farkın bulunması

 NBD > 0 ise kabul 

2-İç Verim Oranı
İç verim oranı (İVO) bir yatırımın NBD’sini sıfırlayan indirgeme oranıdır. Baş-

ka bir deyişle iç verim oranı bir yatırımdan beklenen getiridir. 
Yatırımın İVO’su istenen İVO’dan yüksekse kabul et.
İVO metodolojisi için şirketin/patronun bir yatırımdan beklediği minimum ge-

tiriyi oransal olarak önceden belirlemiş olmalıdır.

3-İndirgenmiş Geri Ödeme Süresi
Günümüzde İVO ve NBD metotları daha fazla kullanılan metodlar olmakla 

birlikte, ilk karar kriteri, projenin operasyonel nakit akışlarının maliyetini ne 
kadar sürede çıkardığını hesaplayan geri ödeme dönemidir. Geleneksel olarak 
herkesin hemen her türdeki yatırım kararında otomatik olarak yaptığı yöntem-
dir. İndirgenmiş geri ödeme dönemi gelecekteki nakit akışlarının bugünkü de-
ğerlerinin yatırımın maliyetini çıkarana kadar geçen süredir.

 Yatırımın geri ödeme dönemi önceden belirlenen geri ödeme döneminden 
kısaysa kabul et.

Bu yöntem için de aynen İVO gibi, Kabul edilebilir maksimum geri ödeme sü-
resinin önceden kararlaştırılmış olması gereklidir.
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İŞLETMELERDE FİNANSAL KAYNAK KULLANIMI4.BÖLÜM:

İşletmeler birikimlerle ya da bireysel kredilerle kurulmuş olsa da, büyüdükçe 
ve geliştikçe finansal kurumlardan finansman desteği almaları gerekir. Finans-
man desteği alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar;
• Maliyeti
• Vadesi
• Geri ödeme şekli olmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, iç piyasada Türk Lirası ile iş ya-
pan bir işletmenin döviz ile borçlanmamasıdır. Finansal kurumların sağladığı 
desteklerden hangisinin işletme için en uygunu olduğuna karar vermek, dönem-
sel ihtiyaçlara göre şekillenirken, satış ve tahsilatlarda kullanılan araçlar da bu-
rada belirleyici rol oynayacaktır. 

NAKİT KREDİLER
Rotatif krediler: Kısa süreli nakit ihtiyaçlarının karşılanması için bankalar-

dan teminat karşılığı alınan, günlük faiz üzerinden işlem yapılan bir kredidir. 
Faiz oranının piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak günlük değişebildiği bu 
kredi türünde tahsilata bağlı olarak günlük kapamalar veya ihtiyaca göre gün-
lük kullanımlar gerçekleşebilir. Nakit akışına bağlı olarak ödenecek faizin de 
kontrol edilebildiği bir üründür. Rotatif Kredilerin faizi Ocak-Mart dönemi için 
Mart ayı sonunda, Mart-Haziran dönemi için Haziran ayı sonunda, Haziran-Eylül 
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dönemi için Eylül ayı sonunda ve Eylül-Aralık dönemi için Aralık ayı sonunda 
ödenir. Anapara, belirlenen vade içerisinde istenen tarihlerde ödenebilir. 

Taksitli krediler: İşletmeyi büyütmek, geliştirmek için uzun vade ile alınan, ih-
tiyaca göre TL/USD/EUR olarak kullanılabilen bir kredidir. Ödemeler aylık ve eşit 
taksitlerle yapılır. Bu nedenle düzenli nakit akışa sahip işletmeler için uygundur. 

Spot krediler: Değişen piyasa koşullarına karşı faiz oranının belirlenen va-
deye kadar sabit kaldığı bir kredi türüdür. Hangi vadede ne kadar faiz ödeneceği 
kredinin kullanıldığı gün belirlenir. Spot kredide erken ödeme olanağı yoktur. 
Kredi, vadenin ödeneceği son tarihe kadar açık kalır. 

İskonto kredileri: Kısa süreli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, 
eldeki ileri vadeli ticari çek/senetlerin piyasa faizleri üzerinden bugünkü değe-
rinin hesaplanarak kullanıldığı, vadesi en az 7 gün, en fazla 1 yıl olan  bir kredi 
türüdür. Vadesinden önce kapama seçeneği bulunmaktadır.

Hazır hesap: Kısa süreli ihtiyaçlar için hesapta sürekli kullanılabilir bir tuta-
rın var olduğu bir kredi türüdür. Vergi, çek veya fatura gibi ödemelerin gecikme-
mesi için hesapta para bulunmasa bile ödemeler yapılır, hesaba para yatmasıyla 
kredi otomatik olarak kapanır.

POS Temlik kredisi: Belirli bir banka ile blokeli çalışan üye işyeri olmanız 
halinde, bloke hesaplarınızda bulunan tutarların temlik alınması karşılığında, 
şirketinize nakit kredi limiti tahsis edilmesi ve kullandırılmasına dayanan nakdi 
kredi türüdür.
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İŞLETMELERDE FİNANSAL KAYNAK KULLANIMI4.BÖLÜM:

KOBİ Proje kredileri: Yatırım finansmanı için 7 yıl vadeye kadar kullanıla-
bilen bir kredi türüdür. Toplam yatırımın yüzde 75’i finanse edilebilir. Kredinin 
yüzde 50’si kadar tutar, Kredi Garanti Fonu kefaleti temin edilmektedir.

GAYRİNAKDİ KREDİLER
Teminat Mektupları: Şirketin faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü kişiler le-

hine bir malın teslimi, bir işin yapılması gibi konularda muhatap olunan kişi ve 
kurumlara hitaben banka tarafından verilen ve söz konusu işin zamanında ve 
eksiksiz yapılmasını taahhüt eden garanti mektubudur. Taahhüdün yerine geti-
rilmemesi durumunda mektubu düzenleyen banka, sözleşmede belirtilen zarar 
tutarını ödemeyi taahhüt eder. İşin mahiyetine bağlı olarak mektup süreli veya 
süresiz olabilmektedir. Örneğin; mal alımı sırasında tedarikçiler satış yaptıkları 
firmaları tanımadıkları zaman bir banka garantisi talep edeceklerinden teminat 
mektupları burada çözüm oluşturacaktır.

Akreditif: İthalat işlemlerinde mal bedeli ödeme yöntemi olan akreditif iş-
lemi, ithalatçının ihracat yaptığı ülkedeki alıcının talebine dayanarak bir banka 
aracılığı ile ayrıntıları verilmiş bir malın veya hizmetin ihracatçıya ödeme yapıl-
ması yönündeki şartlı bir taahhüttür.

Harici Garanti: Garanti mektupları, teminat mektupları ile hukuki açıdan 
aynı türden belgeler olmakla birlikte genelde yabancı para birimleri üzerinden 
düzenlenir. Bunun da nedeni, muhatabın yurtdışında bir firma olması ya da taah-
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hüt edilen işin uluslararası niteliği olması ve bu yüzden mektubun yabancı para 
birimi üzerinden talep edilmesidir.

Kabul Kredisi: İhracatçının düzenlediği poliçenin ithalatçı tarafından vade-
sinde ödeneceğinin bir banka tarafından garanti edilmesiyle ithalatçıların vadeli 
mal alımına olanak sağlanmaktadır.

Referans Mektubu: Genellikle inşaat taahhüt işleri ile uğraşan şirketlerin 
kamu ve özel kuruluşların açacağı ihalelere katılımları için düzenlenen bir üründür.

TİCARİ KREDİ KARTI
Ticari işletmelere verilen kredi kartı türüdür. İşletmenin vergi levhası vb. ti-

cari evraklarında ismi geçen kişi/kişiler bankada ticari hesap açtırabilir. Ticari 
hesabın olduğu bankadan ticari kredi kartı talep edilebilir. Bu hesap ayrıca, ban-
kadan uygun oranlarda krediler almaya, geri ödemeleri esnek kredileri kullana-
bilmeyi de sağlar. Ticari Kredi Kartı ile işletmenin ve işletme adına kredi kartını 
kullanan şahısların harcamaları kontrol edilebilir ve nakit akışını düzenleme 
aşamasında da yararlı olur. 

Avantajları: Şirketlerin nakit avans uygulamasına çözüm getirir. Ödemeler 
her gün değil, belli tarihlerde olacağından şirketlerin fonlama maliyetleri düşer. 
Ayrıntılı raporlamalarla şirket adına yapılan temsil, ağırlama, toplu alımlar ve 
diğer harcamaları ile ilgili giderlerinin kontrol altına alınmasını sağlar. Kapsamlı 
sigortalarla seyahat eden şirket çalışanlarının sorunlarına hızlı çözümler sunar.
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İŞLETMELERDE FİNANSAL KAYNAK KULLANIMI4.BÖLÜM:

KREDİ NOTU
Tüm finansal geçmişin Kredi Kayıt Bürosu’nda toplanarak puanlama siste-

miyle analiz edilmesi sonucu oluşan ‘finansal not’. Kredi notunuzu bankalardan 
belirli bir ücret karşılığı alabilirsiniz. Kredi veya kredi kartı kullanan veya kefil 
olan her bireyin kredi notu, iki ayrı kurumda tutulur: Kredi Kayıt Bürosu (KKB) 
ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi. 

Findeks Risk Raporu: Kredi Kayıt Kurumu tarafından kurulan Findeks, Risk 
Raporu’nda; bankalardaki mevcut kredi ve kredi kartı, kredili mevduat hesabı, risk 
bakiyesi, geçmiş ve anlık ödeme performansı gibi bilgileri toplar. Kullanılan tüm 
ürünlere dair bilgiler finans kuruluşları tarafından düzenli olarak Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) Risk Merkezi’ne iletilir ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından düzenlene-
rek rapora konu edilir. Risk raporları banka şubelerinden sadece rapor sahibi tüzel 
kişinin kendisi veya yasal temsilcisi/vekiline verilir. İşletme sahibinin bilgisi ve ona-
yı olmadan 3. kişilere rapor verilmez. Risk raporu www. findeks.com’dan alınabilir.

Findeks Çek Raporu: Çek Raporu, geçmişte kullanılmış ve halihazırda keşi-
de edilmiş ancak henüz ödenmemiş tüm çeklere ilişkin olarak pozitif ve negatif 
bilgileri aynı anda bünyesinde bulunduran rapordur. Çek Raporu’nda, kişinin 
çek hizmeti aldığı bankalar; son 1-3-12 ayda ödenmiş, karşılıksız çıkmış ve son-
radan ödenmiş ya da karşılıksız çıkmış ancak hâlâ ödenmemiş çeklerin adet ve 
tutarları; bankacılık sektörüne tahsil ve teminat amacıyla verilmiş ileri vadeli 
çeklerinin adet, vade ve tutarları; kişinin henüz keşide etmediği veya etse bile 
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bankacılık sistemine henüz aktarılmamış, kullanılabilir durumdaki çek yaprak-
larının sayıları yer alır. Bunlara ek olarak son 5 yıldaki keşide edilen çeklerin en 
düşük, en yüksek ve ortalama çek tutarları bazında dağılımı ile karşılıksız çıkmış 
çeklerinden en fazla 50 adedinin listesi yer alır.

Findeks’e üye olarak Karekodlu Çek Raporu alınabilir. Bu rapor, karşılıksız 
veya sahte çeklere karşı tedbir alınmasına olanak sağlar. 

LEASING (KİRALAMA)
Şirketlerin yatırımlarında menkul ve gayrimenkul teminine yönelik ihtiyaçla-

rını karşılamada kullanılan orta vadeli ve uzun vadeli bir finansman yöntemidir. 
Leasing işleminde, yatırımcının ihtiyacı olan yatırım konusu mal, leasing şirketi 
tarafından satın alınır ve önceden yatırımcı ile karşılıklı olarak belirlenen şart-
lar ve sözleşmeye bağlanan bir kira planı karşılığında, yatırımcıya kullandırılır. 
Yatırımcının (kiracının) bütün yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olarak 
sözleşme dönemi sonunda kiralanan mal, kiracıya sembolik bir bedel üzerinden 
devredilir. Leasing süresi boyunca söz konusu malların hukuki mülkiyeti kirala-
yan olarak leasing şirketine, tüm kullanım haklarıysa kiracıya aittir.

Tüm dünyada yatırımların orta ve uzun vadeli finansmanında yaygın olarak kul-
lanılan leasing, kuruluşların her geçen gün artan işletme sermayesi ihtiyaçlarını 
karşılamada büyük avantajlar sağlamaktadır. İşletmenin faaliyeti için gereken sa-
bit yatırım mallarının leasing yoluyla finanse edilmesi ile özkaynak ve banka kredi 
limitleri sermaye ihtiyacı için kullanımda kalır. Anonim, Limited ve şahıs şirketleri 
ile doktor, diş hekimi, serbest muhasebeci, avukat gibi meslek sahipleri ve hukuki 
işlem yapmaya yetkili diğer tüm kurum ve kuruluşlar leasing kullanabilir.



İŞLETMELERDE FİNANSAL KAYNAK KULLANIMI4.BÖLÜM:

1- Finansal Kiralama: Kiracı tarafından seçilen yatırım malının mülkiyeti 
finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen sözleşme süresi ve malın toplam 
bedeli üzerinden belirlenen aylık ya da dönemsel kira bedelleri karşılığında kul-
lanım hakkının kiracıya verilmesini sağlayan finansman yöntemidir.

2- Sat ve Geri Kiralama: Şirket üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz malların bir 
leasing şirketine satıldıktan sonra tekrar kiralanması işlemidir. Genelde finans-
man gereksiniminin doğduğu dönemlerde başvurulan bir yöntemdir. İşletme, sa-
hip olduğu varlıkları finansal kiralama yapan bir kuruluşa satar ve aynı varlıkları 
belirli koşullarla geri kiralar. Finansal kiralamanın alt ürünü olup, vade sonunda 
sembolik bedel ile kiracıya mülkiyet devri yapılır.

3- Faaliyet kiralaması: Bu tür kiralamada, kira konusu olan mal bir leasing 
anlaşması ile söz konusu varlığın ekonomik ömrünü kapsamayan daha kısa bir 
müddet için kiralanmaktadır. Burada sözleşme belirli bir süreyi kapsadığı hal-
de, önceden belirtilen süreler içerisinde ihbar yapılarak feshedilebilmektedir. 
Kiralanan makine ve teçhizatın bakım ve teknik destek yükümlülüğü genellikle 
kiraya verende bırakılmaktadır.

Leasing’in avantajları:
• Yatırımlara ekipmanın niteliğine göre yüzde 100’e varan finansman sağlar, öz 
kaynaklar işletmede kalır.
• Konu ekipmanların tüm operasyonel ve hukuki satın alma süreci leasing şirketi 
ekibi tarafından gerçekleştirilir.
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