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Nakit akış 
yönetimi
Tahmini, Stres senaryoları,

İzleme & Raporlama



Sayfa 2
Kaynak: EY Parthenon & TAMPF, ETİD, TGDF, ODD Covid-19 Yönetici Anketleri

Belirsizlik devam ediyor

COVID-19 küresel salgını devam ederken ekonomik 
anlamda da belirsizlik ve kırılganlık devam ediyor. İş 
insanları için en önemli konu; çalışanların sağlığının ve 
güvenliğinin sağlanması olmayı sürdürüyor. Aynı 
zamanda şirketlerin operasyonlarının devam etmesi ve 
varlığını sürdürme endişeleri de devam ediyor. 

Finansal riskler

Birçok şirket operasyonlarındaki bozulma, artan giderler 
ve gelirlerdeki düşüşe bağlı olarak nakit akışı ve likidite 
riski ile karşı karşıya. Süregelen ekonomik belirsizlikle 
birleşince bu risklerin bir süre daha şirketlerin hayatında 
olacağı görünüyor. 

Nakit kraldır

COVID-19 küresel salgını nakdin ve işletmelerde nakit 
akış yönetiminin önemini bir kez daha hatırlattı. 
Sürdürülebilirlik ve doğru kararları alma baskısı ile nakit 
yönetimi tekrar ön plana çıktı.

• Farklı sektörlere bakıldığında şirketlerin yaklaşık yarısında bu 
dönem içerisinde nakit üretiminde azalma görülürken; bu azalış 

büyük çoğunlukta %10’un üzerindedir.

• Nakit akışındaki değişimin en büyük sebebi olarak satışlar, 

tahsilatlar ve döviz kurlarındaki değişimler öne çıkmaktadır.

• Salgından kötü ve iyi etkilenen şirketler nakit akışı yönetimi 
konusunda kısa vadeli çözümlere yönelirken, az/orta düzeyde 
etkilenenler daha çok uzun vadeli ve yapısal çözümlere ağırlık 
vermiştir.

Karlılık dışında, şirketleri bekleyen en büyük finansal tehlikeler (6-12 ay içerisinde)

Likidite sıkıntısı şirketleri bekleyen en önemli tehlike 
olarak öne çıkmaktadır 

%87Likidite sıkıntısı

Kredi limitlerinin
genişletilmemesi

İtibar kayıpları

Yüksek Borçluluk

%49

%48

%20
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“Nakit, birçok şirket için oksijen gibidir: 

Yeteri kadar sahip olduğunuzda 
düşünmezsiniz, bitmeye başladığında ise 

tek düşündüğünüz olur.
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Nakit akışı güçlü olan, tedarik zincirini koruyabilen ve sermayesi güçlü olan şirketlerin kriz ortamından en 
kazançlı oyuncular olarak çıkmaları beklenmektedir

%50

%29

%25

%16

%14

%14

%13

%7

Nakit akışı düzenli ve güçlü olanlar

Tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini koruyabilenler

Sermayesi güçlü olanlar

Dijital kanal cirosunun önemli bir parçasını oluşturanlar

Borçlulukları düşük olanlar

Değişen müşteri / kanal taleplerine en hızlı yanıt verebilenler

Salgın sürecinde maliyetlerini kontrol altına alanlar

Satışlarını fiziksel mağazalara bağlamamış olanlar

Kaynak: EY Parthenon & TAMPF, ETİD, TGDF, ODD Covid-19 Yönetici Anketleri

‘’Nakit akışının düzenli ve güçlü olanlar kriz 
ortamından güçlenerek çıkacaktır’’

Sektörlere göre dağılımı:

%83

Otomotiv Perakende Gıda E-Ticaret

%77

%37
%28
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Nakit planlama ve tahmini

Nakit akışı/kriz
yönetim planı & 
ekibi oluşturma

Nakit akışı 
senaryoları ve 

planlamaları

Teknoloji yatırım
planları (BT ve 

otomasyon)

Alınmış
önlemler

Alınması
planlanan
önlemler

Nakit yönetiminin bugünü, yarını ve yarından sonrası için alınmış aksiyonlar Global şirketlerde nakit yönetimi görünümü ve olgunluğu

•Global şirketlerin yalnızca %52’si ilerideki 

otuz günlük döneme ait nakit yükümlülüklerini 
izleyebilmektedir, altmış günlük dönemde 

izleyebilenlerin oranı ise sadece %19’dur.

•Birçok şirkette bu data iki hafta geriden 
geldiğinden aslında takip edilen süre iki hafta kadar 
azalmaktadır.

•Yapılan bir araştırmada, şirketlerin %28’inin nakit 

yönetimi ve planlaması için uygun zaman aralığını 
takip ettiği görülmüştür.

Kaynak: Visa, The Cash Flow Visibility Index
EY & CFO Magazine, CFO Barometer
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Kaynak: EY Parthenon & TAMPF, ETİD, TGDF, ODD Covid-19 Yönetici Anketleri

Şirketlerde bugün için likidite krizi yaratacak önlemlerin alınmış olup, gelecek dönem ise  gerekli adımların bir 
kısmı atılmıştır. Derine inilerek bu çalışmaların yeterlilikleri ve teknoloji yatırımı yol haritası değerlendirilmelidir
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Finansal 
önlemler

Operasyonel 
önlemler

Piyasa 
önlemleri

Devlet destekleriLikidite tahmininin 
geliştirilmesi

Grup çapında 
likiditenin konsolide 

edilmesi

Gerekli olmayan 
harcamaların 
ertelenmesi

Kredi olanaklarından 
faydalanılması

Mevcut kısa ve orta 
vadeli likidite risklerinin 

değerlendirilmesi

Finansman 
stratejilerinin 
geliştirilmesi

Finansman 
sağlanması

Yeni finansman 
kaynakları 
edinilmesi

Genel finansman 
stratejisinin gözden 

geçirilmesi

Yatırım planlarının 
duraklatılması

Ödeme ertelemeleri 
alınması

Yarı zamanlı çalışma 
ve/veya çalışanlara 

ücretsiz izin sunulması

Mümkünse alternatif 
satış ve dağıtım kanalları 

genişletilmesi

Müşteri talebinin 
teşvik edilmesi

Ofis/fabrikaların 
kapatılması

İş ortağı çözümleri 
geliştirilmesi örn. 

kiracılar, tedarikçiler

Vergi ödemelerinin 
askıya alınması

Varlıkların satışı

Operasyonel 
düzenlemeler

Kısa vade 2-30 gün 2-3 ay Uzun vade
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Gerçekleşme zamanıMevcut kredilerin korunması ve 
mümkün olduğunda nakit tamponu 
oluşturulması

Finansman yönetimi

Geleceğe hazırlıklı olun  
Etkin bir nakit akış planlama ve izleme yapısı, işletmelerin kısa ve uzun vadede olası riskleri görmesini, net bir 
vizyona sahip olmasını ve zamanında gerekli önlemlerin alınmasını sağlar
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Doğru veri + Doğru zaman = Doğru karar

Nakit akış yönetiminde; doğru kararların alınabilmesi doğru verinin, zamanında, anlamlı çıktılar ile yönetime hızlı 
bir şekilde sağlanmasına bağlıdır. Zamanlama, artan fırsat maliyetleri ile önemini artırmaktadır.

Nakit akışının etkin izlenmesi için, ilgili tüm paydaşlar ile ilişkinin anlamlandırılıp teknolojiden en üst seviyede 
faydalanarak, birbiri ile entegre çalışan, uçtan uca verimli bir yapı oluşturulması gerekmektedir. Sistemden 
oluşturulan analitik veriler, değerlendirilerek işletme karar destek süreçlerine dahil edilmelidir.
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Nakit akış tahmininde excel bağımlılığı sürüyor
Excel nakit akış tahmini için kullanılan en popüler araç olmayı sürdürürken, nakit akış tahminindeki yetersizliği de 
sorgulanmaya devam ediyor. Nakit akış tahmininin önemini artırmasını, sistem geçişleri takip edecek.  

Finansal raporlamalarını kurum kaynak 
planlama (ERP) sistemi kullanarak yapan 
şirketlerde bile nakit akış tahmini ve 
izlemesinde Excel bağımlılığı devam 
ediyor. 

Bu da veri kalitesinde soru işaretlerine, 
manuel iş yüküne ve karar alma 
süreçlerinde gecikmelere neden olabiliyor

• Şirketlerin yalnızca %8’inde gerçek zamanlı nakit 

görünümü sağlayan analitik raporlara erişim var.

• Haftalık 253 saate kadar manuel data hazırlığı ile nakit 

analizi için data hazırlanıyor. Bu raporlar analiz edildiğinde 

~10 gün kadar geriden geliyorlar.

• ERP sistemlerinde nakit görünümü olsa dahi, şirketlerin 

%35’i nakit operasyonlarını manuel olarak takip ediyor.

• Ortalamada nakit görünüm raporu hazırlanması 1 ila 3 
gün arasında sürüyor. Konsolidasyon dahil olduğunda süre 

bir haftaya kadar uzayabiliyor.

Global şirketlerde nakit akış takibinin manuel yapılması

Kaynak: Visa, The Cash Flow Visibility Index
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Etkili nakit akış tahmini için anahtar
Teknolojik altyapının yanında, finansın merkezinde, tüm departmanların iletişim halinde olduğu, sürekli planın 
güncellendiği, çeşitli senaryo analizlerinin yapıldığı süreç ve politikalara da gereksinim duyulmaktadır.

Şirketlerde sıklıkla hazine & finans tarafından yapılan 
nakit akış tahminlerinin şirketin geri kalanından izole 
olduğunu görürüz. Etkili nakit akış takibinin oluşması 
için:

•Tüm departmanların sürece dahil olması, rol ve 
sorumluluklarının belirlenmesi

•Senaryo ve olasılıkların değerlendirilmesi

•Bütçe ve planlarla nakit akış tahminin ilişkili olması 
gerekmektedir.

Finansın rolü:

Şirketlerde finansın yeni yaklaşımları veya  güncel 
sistemleri hızlı adaptasyonu çok sık görülmez.

Krizlerle birlikte finansın da değişmesi kaçınılmaz.  
Bu da şüphesiz ki politika, süreç ve rollerin yeniden 
değerlendirilmesine ve optimizasyonuna yol 
açacaktır. 

Finansın yalnızca kriz zamanlarında değil, 
normalleşme sonrasında da iyi planlama, doğru 
sıklık ve tüm departmanlar ile iletişimde kalarak 
nakit akış tahmini ve izlemesini de diğer 
sorumluluklarına ek olarak takip etmesi 
gerekmektedir.
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Değişen piyasa dinamikleri ve çalışma 
hayatının yeni normalleri ile birlikte, 
nakit yönetimi hem şirket içi hem de 
şirket dışı paydaşlar için öncelikli konu 
haline gelecek.

EY olarak şirketinizin geleceğe 
hazırlanmasında yanınızda yer alıyoruz.
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Neden EY
Lider uygulama örneklerine ulaşmak isteyen işletmeler için, projelerimizde dünyanın önde gelen stratejik ve 
teknolojik çözümlerine, bilgi birikimimiz ve tecrübemizle yer veriyoruz 

Tecrübeli İnsan Kaynağı

EY Metodolojisi

Teknolojik Destek

Uzun yıllardır projelerde uygulanan, 
kendini kanıtlamış ve sürekli gelişen EY 
Metodolojisi.

Farklı sektörlerde uzmanlaşan ekip yapısı 
sayesinde sektördeki ve globaldaki 
trendleri, iyi uygulama örneklerini takip 
eden tecrübeli insan kaynağı.

Müşterilerin mevcut yapısına ve 
isteklerine göre, en yüksek fayda 
maliyet oranını sağlayacak teknolojik 
yapıyı belirleme uzmanlığı.
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Mevcut Durum ve 
Hedef Süreç

Nasıl destek oluyoruz
Nakit akış süreçlerinin geliştirilmesinde, müşterilerimizin büyüklüğüne, önceliklerine ve kaynak durumuna göre 
EY olarak geniş bir perspektifte çözümler sunuyoruz

Raporlama                 
& Analitik

• Mevcut süreçte öneme sahip 
tüm paydaşlarla görüşerek, 
yönetişimdeki kritik rol ve 
sorumluların belirlenmesi

• İyileştirme alanlarının ve 
aksiyon planlarının belirlenmesi

• Nakit akış gelişim raporları
• Projeksiyon ve realizasyon 

karşılaştırmaları
• Özelleştirilebilen yönetim 

raporları

Stres Testi                      
& Senaryolar

IT                                 
& Altyapı

• Sektör ve şirket özelindeki 
değişkenlerin belirlenmesi

• Çok değişkenli senaryo 
modeller ile duyarlılık analizi

• Likidite senaryo planlamaları

• Mevcut sistemle uyumlu, hızlı ve 
verimli yapının oluşturulması

• Yeni altyapı kurulumlarında 
mevcut teknoloji uyum, 
artılar/eksiler değerlendirmesi ve 
yol haritasının hazırlanması
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Müşteriye özel yaklaşım
EY olarak projelerimizde uçtan uca çözümler sunuyoruz. Müşterilerimizin isteklerine ve yetkinliklerine göre 
kapsamı ve uygulanacak adımları belirleyerek, uzman ekiplerimiz ile proje planını oluşturuyoruz

• Proje ekibinin 
belirlenmesi

• Proje yönetim ofisinin
kurulması, 

• Proje planının 
oluşturulması

• Süreç sahiplerinin 
belirlenmesi

• Süreç sahipleri ve iş 
birimleri ile toplantıların 
gerçekleştirilmesi

• IT altyapısı ve 
hedeflenen yapının 
anlaşılması

• Mevcut raporların, 
verilerin elde edilmesi

• Hedef işleyiş modelinin, 
rol ve sorumluların 
belirlenmesi

• Alternatif senaryoların 
oluşturulması

• Modelin ve raporların 
valide edilmesi

• IT altyapısının ve 
gereksinimlerin 
belirlenmesi

<<  1 hafta >> <<  1-2 hafta >> <<  3-5 hafta >> <<  5-8 hafta >> <<  2 hafta + >>

51 2 3 4
• Yeni yapı ve geçiş 

planının uygulanması

• Hedef yapı IT altyapı 
geliştirmelerinin 
tamamlanması 

• Hedef raporların 
sağlanması

• Yeni yapıdan raporların 
sürekliliğinin takibi

• Uygulama sonrası süreç 
& IT desteği

Tasarım sürecinde, validasyonlar ile nihai yapı belirlenecektir
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Füsun Patoğlu
Şirket Ortağı
Danışmanlık Finans Lideri

Tel: +90 212 315 3000
E-posta:  fusun.patoglu@tr.ey.com

Damla Harman
Şirket Ortağı
Finansal Hizmetler Sektör Lideri

Tel: +90 212 315 3000
E-posta:  damla.harman@tr.ey.com

Özgür Erfidan
Kıdemli Müdür
Danışmanlık Hizmetleri

Tel: +90 212 315 3000
E-posta:  ozgur.erfidan@tr.ey.com

Serpil Dallı
Kıdemli Müdür
Finansal Hizmetler

Tel: +90 212 315 3000
E-posta:  serpil.dalli@tr.ey.com

İletişim
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EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve 
danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli 
hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin 
oluşmasına katkıda bulunmaktadır. EY, güçlü̈ yönetim ekibiyle tüm 
paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde 
çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi 
bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global 
Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, 
üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi 
olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. 
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; EY'ın kişisel 
verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu haklara dair 
bilgilere ey.com/tr_tr/privacy-statement adresinden ulaşabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret edin.
© 2020 EY Türkiye.
Tüm Hakları Saklıdır.
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