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Nakit akış 
yönetimi

Tahmin, izleme, raporlama
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Güçlü temel

Küresel ekonominin üçte ikisinden fazlasını oluşturan 
aile şirketleri, ülkemizde de kalkınma ve istihdamın 
sağlanmasında önemli bir rol üstleniyor. 

Ayrıca girişim ve inovasyon ruhunu benimseyen aile 
şirketleri kurumsal sürekliliği sağlamak için gereken 
kararlılık ve hazırlığa da sahip olduklarını ortaya 
koyuyor.

Sürdürülebilir büyümenin anahtarı: Nakit yönetimi

Aile şirketlerinin verimli çalışması ve sürdürülebilir 
büyümenin gerçekleşmesi için “aile“ ve “iş“ 
dinamiklerinin dengeli bir şekilde ilerlemesi gerekiyor.

İşletmelerin finansal yapısının güçlendirilmesi ve 
sürdürülebilir büyüme sağlamasının başlıca anahtarı 
ise nakittir. 

Bir yanda aile değerleri, yönetimi ve gelecek yönetim 
yapısı şekillendirilirken, diğer yanda işletmenin 
kurumsal performansına odaklanarak “dengenin“ 
sağlanması gerekiyor.
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Belirsizlik devam ediyor
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.

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

%87Likidite sıkıntısı

Kredi limitlerinin
genişletilmemesi

İtibar kayıpları

Yüksek borçluluk

%49

%48

%20

Kriz ortamından en kazançlı çıkacak oyuncular

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

%29

%25

Nakit akışı düzenli ve 
güçlü olanlar

Tedarik zincirinin etkinliğini ve 
sürdürülebilirliğini koruyabilenler

Sermayesi güçlü olanlar

%50

Aile şirketleri ülke ekonomisinin en büyük oyuncusu olarak likidite riskini bu belirsiz dönemde 
yakından hissediyor. Etkili ve gerçek zamanlı nakit yönetimi, şirketleri var olma savaşı 

vermekten büyüme fırsatlarını yakalama basamağına taşıyan en önemli etken olacaktır.
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“Nakit, birçok şirket için oksijen gibidir. 

Yeteri kadar sahip olduğunuzda 
düşünmezsiniz, bitmeye başladığında ise 

tek düşündüğünüz olur.



Sayfa 5

İşletme sermayesinin güçlendirilip, 
paydaş güveninin artırılmasını sağlar

➢ Nakit yönetimi ile sağlanan güçlü bir 
işletme sermayesi hem şirket sahiplerinin 
hem de bankalar, finans kurumları gibi dış 
paydaşların güvenini artırır.

Kritik kararlar için yardımcı   
Aile şirketleri her gün kritik kararlar almak zorundadır. Sağlıklı bir nakit yönetim sistemi, sorumluluk ve risk 
seviyesi büyük kararları alırken şirket profesyonellerinin en büyük yardımcısıdır.

Nakit yönetim sistemi:

Likidite sıkıntılarına hazırlıklı 
olmayı sağlar

➢ Ödemeler dengesindeki uyumsuzlukları 
önceden görebilmek aksiyon alınmasına 
olanak sağlar.

Gelecek planlarının ve olası 
sonuçların etkilerini anlaşılır kılar

➢ Geciken ödemeler, yapılamayan 
tahsilatlar nakidin hızla erimesine sebep 
olur. Alternatif senaryolara hazırlıklı 
olmak etkileri anlamaya yardımcı olur.

Yatırımların doğru zamanlama ile 
yapılmasını sağlar

➢ Yatırım kararları çoğu zaman fonlama 
olanaklarından bağımsız alınır. Yakından 
izlenen bir nakit yönetimi yatırımın en 
uygun maliyetle, en doğru zamanda 
yapılmasını 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 artırıyor.

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 gerekir. Sistemden oluşturulan 
analitik veriler değerlendirilerek işletme karar destek süreçlerine dahil edilmelidir.
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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 
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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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 
hazırlanması için yanınızdayız.
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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 insan kaynağı

EY metodoloji

Teknolojik destek

Uzun yıllardır projelerde uygulanan,
kendini kanıtlamış ve sürekli gelişen EY
metodolojisi

Farklı sektörlerde uzmanlaşan ekip
sayesinde sektördeki ve globaldeki
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 yardımcı oluyoruz
Nakit akış süreçlerinin geliştirilmesinde; müşterilerimizin büyüklüğüne, önceliklerine ve kaynak durumuna göre 
EY olarak geniş bir perspektifte çözümler sunuyoruz.

Raporlama ve

analitik

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

• İyileştirme alanlarının ve 
aksiyon planlarının belirlenmesi

• Nakit akış gelişim raporları
• Projeksiyon ve realizasyon 

karşılaştırmaları
• Özelleştirilebilen yönetim 

raporları

Stres testi ve 
senaryolar

IT ve                              
altyapı

• Sektör ve şirket özelindeki 
değişkenlerin belirlenmesi

• Çok değişkenli senaryo 
modelleri ile duyarlılık analizi

• Likidite senaryo planlamaları

• Mevcut sistemle uyumlu, hızlı ve 
verimli yapının oluşturulması

• Yeni altyapı kurulumlarında 
mevcut teknoloji uyumu, 
artıların/eksilerin 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 
ve IT desteği

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

Tel: 0 212 315 3000
E-posta:  fusun.patoglu@tr.ey.com

Damla Harman
Şirket Ortağı
Finansal Hizmetler Sektör Lideri

Tel: 0 212 315 3000
E-posta:  damla.harman@tr.ey.com

Özgür Erfidan
Kıdemli Müdür
Danışmanlık Hizmetleri

Tel: 0 530 401 54 83
E-posta:  ozgur.erfidan@tr.ey.com

Serpil Dallı
Kıdemli Müdür
Finansal Hizmetler

Tel: 0 535 570 26 22
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 
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.

ey.com/tr
vergidegundem.com
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