
FİNANSAL DANIŞMANLIK NEDİR? FİNANS DANIŞMANI NE İŞ YAPAR? 

 

Firmaların finansman departmanlarının işi her zaman çok zor olmuştur. Firmanın pek çok 

departmanı (satın alma, muhasebe, eğitim vb.) işlerinin gereği ortaya çıkan nakit ihtiyaçlarını 

finans departmanına iletirler. Finans departmanı, kurum içi ihtiyaçları karşılamakla birlikte, 

tedarikçiler ve diğer kişi ve kurumlara yapılacak ödemeleri de karşılamakla yükümlüdür. 

Bunu yaparken piyasa alacaklarının tahsilini planlayarak gerekli olan vadelerde gerekli 

finansman tutarını hazır bulundurmayı amaçlamaktadır. Ancak ülke ve sektör koşulları göz 

önünde bulundurulduğunda yapılan planlamanın çoğu zaman tahsilatların aksaması 

nedeniyle tam olarak uygulanamadığı görülmektedir. Firmalar bu gibi durumlarda dış 

kaynağa ihtiyaç duymaktadır ve bu kaynağı da genellikle banka ve diğer finans 

kurumlarından sağlamaktadır. Dış kaynağın düzenli ve sorunsuz olarak kullanılabilmesi için 

finans kurumları ile iyi ilişkiler kurulması ve kredi limitlerinin her zaman hazır bulunması 

yaşanabilecek sürpriz tahsilat sorunlarının aşılmasında çok önemlidir. 

Bumerang Yönetim ve Finansal Danışmanlık Hizmetleri olarak, konusunda deneyimli finans 

danışmanı uzmanları tarafından, firmanın finans ekibine finans yönetimi konusunda eğitim ve 

destek vermekteyiz. Bankalarla kredi görüşmeleri yapmadan önce firmanın kısa ve uzun 

vadede ne tür bir finansman ihtiyacı olduğunu/olacağını belirliyoruz. Maliyetlerde, kurlarda, 

alacak tahsil ve borç ödeme sürelerinde, firmanın yıllık büyüme oranı vs. parametrelerde 

yaşanabilecek muhtemel değişikliklerin firmanın önümüzdeki 3 yıllık süreçteki mali 

tablolarına nasıl yansıyacağını gösterir çeşitli senaryoların bulunacağı bir rapor hazırlıyoruz. 

Bu rapor ile firmanın önümüzdeki 3 yıllık süreçte karşılaşabileceği tüm durumlar 

öngörülmekte olup, bu durumların gerçekleşmesi halinde nasıl bir aksiyon alınacağı önceden 

tespit edilmiş olacak ve sürprizlere karşı önceden tedbir alınabilecektir. 

Bu rapor paralelinde, firmanın finansman ihtiyacının miktarı, döviz cinsi ve vadelerinin tespiti 

ve gerekli kaynağın en uygun maliyetle bulunması için finans kurumlarıyla yapılacak 

görüşmelerde kullanılacak gerekli projeksiyon ve fizibilite raporlarını hazırlayarak ilgili finans 

kurumlarıyla görüşüyoruz. Eğer firmanın mali yapısı itibariyle kısa vadeli kredilerinin 

yapılandırılması gerekiyorsa, nakit akışına uygun bir ödeme planı kapsamında kredileri 

yapılandırılması için finans kurumları ile görüşmeler yaparak en uygun krediyi tesis etmeye 

çalışıyoruz. 

Ayrıca yatırım yapmayı planlayan firmaların yatırım projelerinin detaylı fizibilite çalışmalarını 

ve diğer gerekli olan raporlarını hazırlayarak, finans kurumları ile en uygun vade ve maliyetli 

kaynağın temini için görüşmekteyiz. 

 

KREDİ YAPILANDIRMA 

•Kredi geri ödemelerinizi yapabiliyorsunuz ancak uzun süre bu ödemeler nedeniyle 
yatırım yapamayacak veya firmanızı büyütemeyecek misiniz? 
•Kısa vadeli kredileriniz işletme sermayeniz üzerinde baskı yaratmaya mı başladı? 
•Kullanmış olduğunuz kredilerin vadeleri yaklaştı ancak beklediğiniz satış ve 
tahsilatlar henüz gerçekleşmedi mi? 
•Kredi ve borçlarınızı zaman içerisinde geri ödeyerek işlerinizi küçültme kararı aldınız 
ancak alacaklılar ve bankalara yapılması gereken ödemelerinizin vadeleri sizi 
zorluyor mu? 
•Kredilerinizi yapılandırmak mı istiyorsunuz? 



Bumerang Yönetim ve Finansal Danışmanlık Hizmetleri olarak, firmanın finans 
ekibine finans yönetimi konusunda eğitim ve destek vermekteyiz. Bankalarla kredi 
görüşmeleri yapmadan önce firmanın kısa ve uzun vadede ne tür bir finansman 
ihtiyacı olduğunu/olacağını belirliyoruz. Maliyetlerde, kurlarda, alacak tahsil ve borç 
ödeme sürelerinde, firmanın yıllık büyüme oranı vs. parametrelerde yaşanabilecek 
muhtemel değişikliklerin firmanın önümüzdeki 3 yıllık süreçteki mali tablolarına nasıl 
yansıyacağını gösterir çeşitli senaryoların bulunacağı bir rapor hazırlıyoruz. 

Bu rapor ile firmanın önümüzdeki 3 yıllık süreçte karşılaşabileceği tüm durumlar 
öngörülmekte olup, bu durumların gerçekleşmesi halinde nasıl bir aksiyon alınacağı 
önceden tespit edilmiş olacak ve sürprizlere karşı önceden tedbir alınabilecektir. 

Bu rapor paralelinde, firmanın finansman ihtiyacının miktarı, döviz cinsi ve vadelerinin 
tespiti ve gerekli kaynağın en uygun maliyetle bulunması için finans kurumlarıyla 
yapılacak görüşmelerde kullanılacak gerekli projeksiyon ve fizibilite raporlarını 
hazırlayarak ilgili finans kurumlarıyla görüşüyoruz 

YATIRIM TEŞVİK KREDİLERİ 

◦Yatırım Teşvik Belgesi almak pek çok mevzuatı bilmeyi ve uzun çalışmalar yapmayı 

gerektirir gibi görünmektedir. Araştırmaya başladığınızda karışık bilgiler içerisinde 

kaybolabilirsiniz. 

◦Yatırım Teşvik Belgesi’nin kapsamı özetle, yatırım yapılacak bölgeye göre değişmekle 

birlikte, yatırım yapan firmaya herhangi bir bankadan kullanacağı kredinin faizinin bir 

kısmının devlet tarafından karşılanmasını (ödenmiş olan faizin iadesi suretiyle) ve ödenecek 

SGK primlerinde indirim yapılması vs. kapsamaktadır. Türkiye’de yatırım bölgeleri gelişmişlik 

düzeylerine göre 6 bölgeye ayrılmıştır. 1.derece yatırım bölgesinde yatırım teşvikinden daha 

az yararlanıyor iken, 6. derece yatırım bölgesinde yatırım teşvikinden yararlanma oranı 

maksimum seviyeye ulaşır. İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi gelişmişlik düzeyleri yüksek olan iller 

1. derece yatırım bölgesinde yer almaktadırlar. Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak gibi 

gelişmişlik düzeyleri düşük olan iller ise 6. derece yatırım bölgesinde yer almaktadır. Bu 

bölgedeki düşen siyasi tansiyon nedeniyle son yıllarda pek çok firma 5. ve 6. bölgelere 

yatırım yapma kararı almış ve faaliyet karlarını hızlı bir şekilde yükseltmiştir. 

09/05/2014 tarih 28995 Resmî Gazete yayımlanan 2014 / 6058 sayılı Bakanlar kurulu 

kararına göre yeni teşvik sisteminde önceki yıl teşvik oranları baz alınarak 2014 yılında da 

devam edilmesi kararı verildi. Bilindi ği üzere Yeni teşvik sistemi göre 19/06/2012 tarih 283 

28 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.. 2014 yılında en çok merak edilen 

konular arasında yeni teşvik sisteminin devam edip etmeyeceğiydi. 31/ 12/ 2013 tarihine 

kadar yatırım teşvik belgesine kayıtlı sabit yatırım tutarının %10’nu gerçekleşmeyen 

yatırımların teşvik oranlarında da 2012 / 3305 sayılı bakanlar kurulu kararı gereği önemli 

düşmeler olmuştu.. Tüm bu gelişmeler dahilinde 2014 / 6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

yeni teşvik paketine 2014 Yılında da devam edilmesi yönünde karar değişikliğine gitmiş, 

kararın yürürlük tarihini 19 /6 / 2012 geriye işletilerek teşvik uygulamalarını daha çok avantajlı 

bir duruma getirmiştir,. 

◦Yeni bir yatırım yaparak büyümeyi düşünen firmalarımıza mutlaka devletin sunduğu teşvik 

avantajlarından yararlanmayı öneriyoruz. 

◦Yatırım kararlarınızı değerlendirmek ve Yatırım Teşvik Belgesi hakkında karışık bilgeler 

arasında kaybolmadan en hızlı şekilde bilgi almak için tarafımızla irtibata geçeb ilirsiniz 



EN UYGUN KREDİ 

Firmanızın gösterdiği faaliyet alanı, satışlarını yaptığı döviz cinsi, stoklarını kaç günde ticari 

mal haline getirerek sattığı, alacak ve borçlarının vadesi vs. parametrelere göre gerekli olan 

kredinin vadesi, tutarı ve döviz cinsi değişiklik göstermektedir. Firmanız için en uygun krediyi 

belirlerken, kısa ve uzun vadede firmayı işletme sermayesi açısından rahatlatacak ve açık 

pozisyon yaratmayacak kredi türü tercih edilmelidir. Uzun vadeli yatırım kredilerinde ise 

yapılacak yatırımın fizibilitesi tüm olumsuz senaryolar göz önünde bulundurularak 

hazırlanmalı ve kullanılacak kredinin geri ödeme planı, yatırımın fizibilitesine uygun olarak 

hazırlanmalıdır. 

Bumerang Yönetim ve Finansal Danışmanlık, İşletme Koçluğu ve Eğitim Hizmetleri firması 

sizler için en uygun krediyi bulmak üzere çalışmaktadır 
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