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Cov�d 19 salgını �le b�rl�kte tüm dünya genel�nde küresel ekonom�k kr�z
dönem�ne g�r�ş yapmış bulunmaktayız. Son 40 yılda hızla �lerleyen
küreselleşme, yoğunlaşan rekabet kültürü ve son 15 yılda ş�rketler�n
tedar�k z�nc�r� yönet�m�ne önem vermes�, dünya genel� ş�rketler arası
t�caret sınırlarını ortadan kaldırmıştı.   Kr�zler; ş�rketler�n �ç çevreler�nden
bağımsız olarak, meydana çıkış şekl� �t�bar� �le çevresel değ�şkenl�kler
göstermekted�r.   Buna göre; yerel, bölgesel, ulusal ve global kr�zler
ş�rketler� ve faal�yetler�n� çevre özell�kler�ne göre farklı
etk�leyeb�lmekted�r. Türk�ye olarak her ne kadar kr�z dönemler�ne alışmış
olsak dah�, Cov�d-19 salgını yalnızca ş�rketler� değ�l, ülkeler� farklı b�r
boyutta etk�leyeceğ�n� gösterm�ş bulunmaktadır. Ülke olarak; 1994 N�san
kr�z�, 17 Ağustos 1999 kr�z�, 2000 Kasım kr�z�, 2001 Şubat kr�z� ve global
olarak ortaya çıkan 1991 Körfez kr�z�, 1997 Asya kr�z�, 2008 küresel
ekonom�k kr�z dönemler� ş�rket yönet�c�ler� �ç�n hafızalarını tazelemek
amacıyla �nceleyeb�lecekler� bazı dönemlerd�r.



Kr�z aşamasında �se;
 
 1. Ş�rket�m�z�n Kr�z Yönet�m� ve Kurumsal R�sk Har�talaması Danışmanlığı bölümü 
     tarafından hazırlanan Kr�z Yönet�m Kılavuzu-I’de bel�rtt�ğ� üzere stratej�k ve 
     yönetsel başlıklar öncel�kle �zlenmel�d�r. 
 
2. Bu aşamadan sonra ş�rket�n f�nansal anal�z� ortaya konmalıdır. Buna göre ş�rket 
     yönet�c� veya l�derler� f�nansal mevcut duruma a�t b�r anal�z ortaya koymalıdırlar. 
     Ş�rket�n �lg�l� döneme a�t gel�r tablosu, nak�t akış tablosu, b�lanço ve operasyonel 
     raporları �ncelenmel�d�r.
 
 
 
Bu kapsamda aşağıdak� oranlar �nceleneb�l�r;

Cov�d-19 ekonom�k olarak değerlend�r�ld�ğ�nde, dünya genel� reel ekonom�
kavramının tekrar �ncelenmes�ne sebep olmuştur. B�rçok kaynaktan da
göreb�leceğ�m�z üzere, dünya genel� yurt �ç� hasıla 85 tr�lyon $ �ken, küresel borç
255-260 tr�lyon $’dır. F�nansal p�yasa �şlemler� �ncelend�ğ�nde �se 600-625
tr�lyon $'lık dönen kayd� para gözükmekted�r. Sürdürüleb�l�r b�r ekonom� sorusu
tam anlamı �le bu dönem �le tekrar güncellenm�şt�r. 
Ş�rketlerde kr�z dönemler�nde f�nansal yönet�m başlığına dönecek olursak; kr�z
yönet�m� r�sk yönet�m�nden sonra gelen aşamadır. Öncel�kle ş�rketler, kurumsal
r�sk yönet�m� başlığını bu dönem �le b�rl�kte sorgulamalı ve yen�den
tanımlamalıdır. R�sk yönet�mler� kr�z yönet�m�n� kolaylaştıran faal�yetler
bütünüdür. Kr�z yönet�mler� �se bel�rl� b�r döneme a�t ve kend�ne has özell�kler�
olan gel�şmeler sonucu ortaya çıkar.

Lik id i te  
Oran ı

Ş�rket�n 1 senel�k borçlarını, el�nde bulunan para ve paraya
çevr�leb�len varlıklar �le ne oranda karşılayab�leceğ�n�
gösteren orandır.
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Faa l iye t
Oran ı

Faal�yet oranı ş�rketler�n faal�yetler�nde kullandıkları
varlıkları ne ölçüde etk�n kullandıklarını göstermekted�r.
Alacakların, borçların ve stokların ne kadar sürede
er�t�ld�ğ�n� göster�r.

Naki t
Ak ış l a r ına  a i t
Ye ter l i l i k  ve

Etk in l ik
Oran lar ı

Ş�rket�n borçlarını ödeyeb�lmes�, yatırımlarını
yapab�lmes� ve ortaklarına kar payı dağıtımı amacıyla
kullanab�leceğ� düzeyde nak�t yaratab�lme durumunu
�ncelemek amacıyla yararlanılır. 
Etk�nl�k oranları varlıkların nak�t yaratma gücünü
göster�r.

Kald ı raç
Oran ı

Kaldıraç oranı, ş�rket�n kaynak yapısını
göster�r ve �sletmen�n varlıklarının hang� kaynaklarla ne
oranda karşılandığını göreb�lmem�z� sağlar. Öz sermaye,
kısa vadel� ve uzun vadel� borçlar arasındak� bağlantıyı
anlatır.
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Yat ı r ım
Faa l iye t le r i

Ş�rket�n yatırım kararı aldığı faal�yetler �le �lg�l� ş�rkete
sağlayacağı avantajlar (gel�r, ver�ml�l�k, üret�m hacm�) �le
b�rl�kte ş�rket�n yatırımlarına a�t borç durumunun
gözden geç�r�lmes�n� kapsamaktadır.

Operasyona
Devam

Edebi lme
Kabi l iye t i

Ş�rket�n mevcut kapas�tes�n�n pazarda oluşan kr�z
dalgalanmasına karşın nasıl ve ne kadar süre
yönet�leceğ�n�n anal�z�n� kapsamaktadır.

Yabanc ı
Kaynak lara
a i t  Borç la r

ve  Dönemler i

Ş�rket�n t�car�, banka, f�nansal k�ralama,
personel ve ortaklara olan borçlar ve bu borçlara a�t
dönemler�n bel�rt�lmes�n�
kapsamaktadır.



Mevcut l�k�d�ten�n yönetsel koşulları: Ş�rket�n kasa ve bankalarında bulunan TL ve
döv�z bak�yeler�n�n hang� aşamalarda ve ne derece kullanılacağının prens�pler�

Car�hesaplara a�t hareket planları: Ş�rket�n kr�z anında ve sonrak� aşamaya kadar
alacaklarını nasıl tahs�l edeb�leceğ�, borçlarını nasıl ödeyeb�leceğ�n�n yanı sıra
alternat�f senaryo doğrultusunda tahs�lat ve borç ödeme prens�pler�n�n neler
olacağı bel�rlenmel�d�r.        
Yatırım faal�yetler�ne �l�şk�n hareket planları: 2 numaralı maddede bel�rt�len
yatırım faal�yetler�n�n anal�z�n�n ardından alternat�f senaryolara göre, faal�yet�n�n
ara ver�lmes�ne, durdurulmasına veya fırsat olarak yen� b�r yatırıma
başlanab�leceğ�n� ve dönemler�n� kapsayan kararlar bel�rlenmel�d�r.        
Yabancı Kaynak yükümlülükler�ne a�t vade uzatma alternat�fler�: Özell�kle ş�rket�n
bankalara karşı kred� l�m�t-r�sk durumu ve alternat�f senaryoya göre kred�
borçlarının daha �ler� vadelere yayılmasına �l�şk�n çalışmaları kapsar.        
Ek gel�r veya l�k�d�te sağlayan alternat�fler: Ş�rket�n esas faal�yetler� ve yatırımları
dışında var olan varlıklarının değerlend�r�lmes�n�, sermaye artışı veya h�sse satışı
g�b� alternat�fler�n değerlend�r�lmes�n� kapsar.        
Ortaya çıkan teşv�k ve destekler: Kamuya bağlı kurumların kr�z anlarında
ş�rketler�n yaşam süres�n�n devam etmes� adına sağlanan �mkanların, kapsamları
doğrultusunda ş�rket tarafından kullanılmasını kapsar.        
Hedg�ng: Ş�rket�n, döv�z veya emt�a üzer�nden borçlanma faal�yetler�n� �ler�
vadelerde oluşab�lecek f�yat r�skler�nden korunmak amacıyla f�nansal
p�yasalarda �şlem yapmasını kapsar.         
Kapas�te Kullanım Oranı: Ş�rket�n mevcut mak�ne parkuru ve/veya çalışan
sayısına göre ortaya çıkan ürün/h�zmet kapas�tes� alternat�f senaryo kapsamında
yen�den karara bağlanmalıdır.        
İst�hdam Sev�yes�: Ş�rket�n alternat�f senaryo ve kapas�te kararlarına göre
personel kaynağına a�t kararlar ele alınmalıdır. Toplam Sayı, vard�ya koşulları,
çalışma süreler�, �z�n durumları ve �ş akd-� fes�h konu başlıklarıdır.        
İşletme Sermaye İht�yacı: Ş�rket�n alternat�f senaryo doğrultusunda faal�yet�n�
sürdürmes� amacıyla �ht�yacı olan nakd�n ortaya çıkarılmasını kapsar.         
Faal�yet G�derler�:    Ş�rket�n alternat�f senaryo doğrultusunda faal�yet g�derler�n�n
ne derecede şek�lleneceğ�n� bel�rten kararları kapsar.

3. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda ş�rket yönet�c� veya l�derler� olarak; kr�z�n 
     süres�, koşulları ve ş�rkete yansıması �le �lg�l� alternat�f senaryo çalışmaları 
     yapılmalıdır.  
         
4. Her alternat�f senaryo �ç�n f�nansal kab�l�yet� etk�leyen kararlar ele alınmalıdır.
 

     bel�rlenmel�d�r.·        
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5. Her alternat�f senaryo �ç�n gel�r tablosu ve nak�t akış tabloları hazırlanmalıdır.
       
6. Potans�yel sonuçlara göre senaryolardan b�r� seç�l�p, ş�rket �lg�l� senaryo      
    doğrultusunda yönet�lmeye başlanmalıdır.
       
7. Seç�len senaryo �ç�n bütçe rev�ze ed�lmel�, her bölüm bütçes� deklare ed�l�p, 
    planlanan-gerçekleşen faal�yetler şekl�nde tak�p ed�lmel�d�r.
       
8. Yönet�m sürec�nde ş�rket �ç� koord�nasyon üst sev�yede sağlanmalı, güncel   
    gel�şmeler anlık olarak tak�p ed�lmel�d�r.
       
9. Kr�z dönem�n�n sona ermeye başladığına a�t olgu ve sonuçların oluşması 
    durumunda ş�rket�n f�nansal yönet�m sürec� 5. numaralı madde ışığında tekrar 
    güncellenmel�d�r.
       
10. Ş�rket�n bu süreçte yaşadığı negat�f ve poz�t�f konular sebepler� �le b�rl�kte daha 
       sonra �ncelenmel�d�r.

 
                                                                        Ş�rketler�n kr�z yönet�mler� konusunda            
                                                                        deney�m kazanmaları, sadece kr�z 

                                dönemler�nde değ�l,
                                                                        bel�rl� per�yodlar dah�l�nde tüm ş�rket 
                                                                        organ�zasyonuna yayılmasını sağlayacak
                                                                        çalışma kültürü sayes�nde de oluşacaktır. 

                                Bu çalışmaların ş�rket�n soğukkanlı
                                     hareket edeb�lme kab�l�yet�n� artıracağı da     
                                     b�r d�ğer gerçekt�r. 

                                Bu bahsed�len tüm olgular �ç�n f�nansal 
 

kab�l�yet ve yönet�m öne çıkmaktadır. Dolayısı �le ş�rketler ver�ml� ve etk�n b�r l�k�t
yönet�m�ne sah�p olma zorunluluğundadırlar. 
Özell�kle sağlığı etk�leyen salgın ve savaşlara a�t kr�z dönemler�n�n son
bulması temenn�s� �le tüm ş�rketlere ve çalışanlarına bu zor dönemler�n kolay
atlatılmasını temenn� eder�z.
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KURUMSAL RİSK
HARİTALAMASI 
VE KRİZ YÖNETİMİ
ÇALIŞMALARIMIZ

İLETİŞİM:

Kurulduğumuz günden bu güne elde ett�ğ�m�z kr�z yönet�m�
deney�mler� ve kurumsal r�sk har�talaması çalışmalarımızla Kr�z
Yönet�m� ve Kurumsal R�sk Har�talaması Danışmanlığı bölümümüz
sorunlarınızın çözümünde yanınızdadır. 
Bu kapsamda kr�z yönet�m�, f�nansal planlama, hukuk� süreçler�n
yürütülmes�, stratej�k r�skler�n gözden geç�r�lmes�, operasyonel
süreçler�n gözden geç�r�lmes� ve alternat�f kr�z senaryolarının
çalışılması konusunda yanınızdayız.

bulentorta@turev.com.tr  Bülent Orta - Partner Danışman, 
                                         Stratej�k Yapılandırma Danışmanı 
zaferaycan@turev.com.tr Zafer Aycan - Yetk�l� Yönet�m Danışmanı,     
                                         Organ�zasyonel ve Mal� Yapılanma 
                                         Süreç Danışmanı 
                                 



İsmet Kaptan Mahalles�, Şa�r Eşref Bulvarı, Beşe İş Merkez�, No:34
Kat: 6 Da�re 12, Çankaya, Konak - İZMİR

0232 482 34 80

www.turev.com.tr


