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"Türkiye'de şirketlerin yüzde 65'i ilk 5 yılda kapanıyor. 

Yüzde 25'i 5-10 yıl yaşarken, sadece yüzde 10'u 10 yıldan 

uzun yaşayabiliyor" (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verileri)

Şirketlerin ilk 5 yıl kabusu olarak da bilinen bu du-

rumun altında yatan muhtelif nedenler bulunmaktadır. 

Nakit akışını yönetememek, büyüme stratejisine sahip ol-

mamak, aşırı özgüven ya da özgüvensizlik, aile şirketi so-

runları, tek adam sorunu, ortaklarla anlaşamamak, de-

neyimsizlik, yeniliklere uyum sağlayamamak, finansal 

kaynaklara erişmede yaşanan zorluklar, nitelikli personel 

sorunu vb. Sadece Türkiye’de değil dünyada da şirketlerin 

benzer batma sebeplerine yeni onlarca madde eklenebilir. 

Tıpkı evliliklerde olduğu gibi şirketlerde de ilk 5 yılı sağ sa-

lim atlatmak hayati öneme sahiptir. 

Hal böyleyken, KOBİ’leri finanse eden bankalar gibi 

kar amacı güden kuruluşlar ve devletin KOBİ’leri doğrudan 

finansman ile destekleyen KOSGEB, Kalkınma Ajansları 

gibi kuruluşlarının yatırımcılara temkinli yaklaşması anla-

şılabilir bir durumdur. Zira kıt kaynakların doğru kanalla-

ra yönlendirilmesi ekonomi için hayati bir öneme sahiptir. 

Bir işletmeyi yönetme becerisi ve tecrübesi olmayan kişile-

re aktarılan kaynaklar israfa yol açar ki, kaynakları dağıtan 

tüm kurum ve kuruluşlar bu durumdan kaçınmaya çalışır. 

Özellikle Kalkınma Ajansları, KOSGEB, TKDK gibi krediye 

erişme zorluğu yaşayan yeni iş fikirlerini destekleme mis-

yonu olan kuruluşların, riski iyi analiz etmesi gerekir. Zira 

gelinen noktada en riskli grupta olan yeni işletmelere/işi-

ni kurmak isteyen yeni girişimcilere verilen desteklerin 

planlanan çıktıları veremediği örneklerle karşılaşmaktayız. 

Özetle kredi kurumları, satıcı ve müşteriler, potansiyel ya-

tırımcılar, devlet ve kamu gibi işletme dışından olanlar da 

kendi çıkarlarının gerektirdiği noktalarda işletmeyi tüm ay-

rıntısıyla tanımak ihtiyacındadır.

Kreditörler Açısından 

Kobi'ler in
Finansal Analizinin Önemi

Burhan YAZICI



Bu noktada KOBİ’lerin iyi analiz edilmesi zaruridir. Bu 

analiz yöntemlerinden biri olan finansal analiz işletmelerin 

dünü ve bugünü üzerinden geleceğine dönük bir provizyon 

sunmaktadır. 

Bir başka deyişle gerek yatırımcılar gerekse kredi ku-

ruluşları açısından şirketlerin şu anki durumları ve gele-

cekteki beklenir performansları için; geçmişte gösterdikleri 

başarıların iyi birer gösterge olmasından dolayı ve gele-

cek bugünkü başarıların üzerine inşa edileceği  için finan-

sal analiz büyük bir önem taşımaktadır. Örneğin; geçmiş-

teki satış miktarları, masraf verileri ve net gelirler belirli bir 

trend dahilinde sürme eğilimi taşırlar. Finansal analiz bun-

ların yanı sıra, yöneticilerin geçmiş başarılarının değerlen-

dirilmesi için bir kriter, gelecek içinde bir ipucu olma özelliği 

taşımaktadır. [1]

Finansal analiz, finansal tablolardaki çeşitli kalemler 

arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumu-

nu kapsayan bir faaliyettir. Böylece, işletmenin geçmişi 

değerlendirildiği gibi mevcut durumun saptanması ve ge-

leceğe ilişkin tahminlerin yapılması da kolaylaşmaktadır. 

İşletmelerde finansal analiz, finansal planlama ve finansal 

denetimin ön koşuludur. Başka bir deyişle; bir işletmenin 

durumu bilinmeden finansal planlama ve denetim fonksi-

yonlarının yürütülmesi mümkün değildir. Öte yandan, iş-

letmeye kredi vermeyi düşünenler veya potansiyel ortaklar 

için de finansal analize gereksinim duyulmaktadır [2]

Gerek yatırımcılar gerekse kredi kuruluşları 
açısından şirketlerin şu anki durumları ve 
gelecekteki beklenir performansları için; 

geçmişte gösterdikleri başarıların iyi birer 
gösterge olmasından dolayı ve gelecek 

bugünkü başarıların üzerine inşa edileceği  
için finansal analiz büyük bir önem 

taşımaktadır

 Kalkınma Ajanslarının 
özel sektöre kullandırdığı 

desteklerde sürdürülebilirlik 
ve çarpan etkilerinin artması 
için proje fikrinin analizinin 
yanında finansal analizin de 

layıkıyla yapılması büyük 
önem taşımaktadır.



RÖPORTAJ

Mali tabloların analizinde kullanılan temel teknikler 

ise şunlardır: 

1. Karşılaştırmalı tablolar analizi (yatay analiz)

2. Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz (trend analizi)

3. Yüzde yöntemi ile analiz (dikey analiz)

4. Oran analizi (rasyo analizi)

Bu yöntemler ile yapılan analizler firmanın likidite, kar-

lılık ve finansman durumu, nakit akışı ve fon akışı ile ilgili 

önemli fikirler verir.

Finansal analizin başarılı olması; öncelikle finansal 

tabloların sağlıklı bir biçimde hazırlanmasına ve analize te-

mel alınan verilerin, bilgilerin doğru olmasına bağlıdır. Eğer 

finansal tablolar gerçeği yansıtmıyorlarsa, analize temel 

alınan veriler doğru değilse, hangi tür analiz yöntemi kulla-

nılırsa kullanılsın, sağlıklı bir analiz ve yorum yapmaya ola-

nak yoktur. Finansal analize temel olacak verilerin doğru ve 

tam olma niteliklerine sahip bulunmaları için, işletmede iyi 

bir muhasebe sisteminin bulunması gerekir.

Bazense şirketler bilinçli olarak vergiden kaçınmak için 

ya da kredi bulabilmek için gerçeği yansıtmayan, makyaj-

lanmış mali tablolar hazırlayabilmektedirler. Bilanço ve ge-

lir tablosunun gerçeğe en yakın hale getirilmesi için bazı 

düzeltmeler yapmak gerekebilir. Bu nedenle arındırılma-

mış mali tablolar üzerinden yapılan finansal analizler sağ-

lıklı sonuçlar vermez. Finansal analistler bu gibi durum-

ları göz önüne alarak mali tablolarda gerekli düzeltmeleri 

yapar ve analize hazır hale getirirler. Ne yazık ki Kalkınma 

Ajanslarına yapılan başvuruları değerlendiren Bağımsız 

Değerlendiricilerin pek çoğunun finansal analiz uzmanlığı 

olmadığını söyleyebiliriz. 

Özetle Kalkınma Ajanslarının özel sektöre kullandırdı-

ğı desteklerde sürdürülebilirlik ve çarpan etkilerinin artma-

sı için proje fikrinin analizinin yanında finansal analizin de 

layıkıyla yapılması büyük önem taşımaktadır.
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