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Finansal Danışmanlık Hizmetleri 



Hizmetler 

•  2007 yılından beri, AU Advisory, gerek 25+ yıllık kendi tecrübe ve bilgi birikimini, gerekse de 
kurduğu işbirlikleri ile benzer kurumlardaki bilgi ve tecrübe birikimi, firmaların finans konulu 
sorunlarına metodolojik çözümler yaratmak için sunmaktadır. 

•  Hizmetler : 
–  Borç Finansmanı. 

•  Ticaret Finansmanı 
•  İşletme Sermayesi Finansmanı 
•  Proje Finansmanı 
•  Kurumsal Finansman 

–  Sermaye Finansmanı 
•  Şirket Satın almaları - Birleşmeler 
•  Şirket/Hisse satışı - Ortak bulma  
•  Halka arz 
•  Mezzanine Finansman 

–  Bilanço Yeniden Yapılandırılması 
–  Borç Yeniden Yapılandırması 
–  Finansman Stratejisi ve Yönetimi 

•  Finansal yönetim sistemleri 
•  Bütçe-planlama 
•  Risk yönetimi 



Borç Finansmanı 

•  İşletmeler için işin gerektirdiği tüm finansmanı sermaye ile sağlamak, aslında mali tablolara yansıyandan 
daha pahalı bir yöntemdir. Çünkü, tüm dünyada sermayedarlar, yatırımlarında yüksek getiri beklentisindedir. 
Bu nedenle, firmanın bulunduğu işkolunun piyasa gereklerinden doğan ihtiyacın bir bölümü, dış kaynaklarla 
sağlanmalıdır. Bu çerçevede, piyasa kredisinden sonra, bahsedilecek en önemli kaynak finansal 
borçlanmadır.  

•  Finansal Borçlanma araçları: 
•  Ticaret Finansmanı : Ticari kredi, factoring, forfaiting, murabaha 
•  İşletme Sermayesi Finansmanı : İşletme kredisi vb 
•  Proje Finansmanı : Proje kredisi, leasing, vb 
•  Kurumsal Finansman : Finansman bonosu, tahvil, VDMK, vb 
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Sermaye Finansmanı 
Şirket/Hisse Satınalma - Birleşmeler 

•  Şirket satınalma-birleşmeleri (m&a), çeşitli amaçlar için yapılır: 
–  % 100 alarak sektörde konsalidasyon sonucu daha hakim duruma geçmek (dikey strateji) 
–  % 100 alarak varolan ürün/müşteri portföyüne ekler yaparak müşterideki payı yükseltmek (yatay 

strateji) 
–  Kısmi alım ile varolan ürün/müşteri portföyüne ekler yaparak müşterideki payı yükseltmek  
–  %100 veya kısmi alım ile kurulacak ortaklık çerçevesinde varolan yapılarda değer yaratma süreçlerinin 

karşılıklı olarak iyileşmesi (verimlilik artışı) 
–  % 100 veya majör kısmi alım ile yeni sektöre girmek (gelir çeşitlendirme stratejisi) 

•  Şirket birleşmeleri ise, aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir şirket ile tüm kaynakların birleştirilerek, 
yatayda veya dikeyde konsolidasyon sayesinde yaratılan sinerjilerle karlılık güçlendirmek hedeflenmelidir. 

•  Dolayısı ile, herhangi bir m&a işleminin en önemli aşaması, doğru amaç ve ortaklık profili strateji tespitidir. 

Hazırlık	4-6	haIa	 AraşKrma	8-12	HaIa	 Kapanış	8-16	haIa	

•  Strateji tespiti : neden alış yapıyoruz?  
•  Aradığımız şirket tipi nasıldır? 
•  Sektörde son zamanlarda kimler 

hangi şirketleri almış/ortak olmuş? 
•  Hedeflerimize paralel iş planı 

hazırlama 
•  Işplanı çerçevesinde alım bütçesi 

hazırlanması ve finansman yapısının 
tespiti 

•  Uygun hedef şirket listesinin 
kararlaştırılması 

•  Uygun görülen hedeflerle ilk 
görüşmelerin yapılması 

•  Hedef şirketlerden mali-hukuki-
operasyonel vb bilgilerin derlenmesi 

•  Hedef şirketlerin değerlendirilmesi ve 
önceliklendirilmesi 

•  Hedef şirketlere bağlayıcı olmayan 
tekliflerin sunumu 

•  Hedef şirketlerle pazarlıkların 
yürütülmesi 

•  Hedef şirket ile Niyet Mektubu (letter 
of Intend) imzası 

•  Hukuk ve denetim danışmanları tespit 
ve koordinasyonu 

•  Hedef Şirketin hukuki, operasyonel ve 
denetim danışmanları ile 
koordinasyon 

•  Due-diligence sürecinin yönetimi 
•  HedefŞirket ile nihai pazarlıklar 
•  Ortaklık ve hisse devir 

sözleşmelerinin koordinasyonu 
•  Yasal izinlerin alınmasının 

koordinasyonu 
•  Kapanış : hisse-para değişimi 



Sermaye Finansmanı 
Şirket/Hisse Satışı - Ortaklık 

•  Şirket/Hisse satış ve/veya ortak alma işlemleri çeşitli amaçlarla yapılır: 
–  Tamamen satarak başka alanlara konsantre olma 
–  Kısmi satış ile kurulacak ortaklık çerçevesinde yaratılmış değeri nakde çevirme ve kaynağın alternatif 

değerlendirilmesi 
–  Kısmi satış ile kurulacak ortaklık çerçevesinde “büyüme finansmanı” 

•  Bu amaca göre de aranacak yatırımcı/ortak tipi belirlenmelidir: stratejik ortak (aynı veya yakın sektörden) 
finansal ortak (büyüme ve değer artırma hedefli) 

•  Dolayısı ile, herhangi bir m&a işleminin en önemli aşaması, doğru amaç ve ortaklık profili strateji tespitidir. 

Hazırlık	4-6	haIa	 Pazarlama	8-12	HaIa	 Kapanış	8-16	haIa	

•  Strateji tespiti : neden ? 
•  Aradığımız yatırımcı kimdir? 
•  Sektörde son zamanlarda kimler 

hangi şirketleri almış/ortak olmuş? 
•  Hedeflerimize paralel iş planı 

hazırlama 
•  Tanıtım dokümanlarının hazırlanması 

•  Isimsiz Bilgi Dokümanı (blind 
teaser) 

•  Kapsamlı Bilgi Dokümanı 
(Information Memorandum) 

•  Uygun yatırımcı listesinin 
kararlaştırılması 

•  Yatırımcılara BlindTeaser gönderilmesi 
•  Ilgili yatırımcılarla Gizlilik Sözleşmesi 

imzası 
•  Kapsamlı Bilgi Notu sunumu 
•  Yatırımcılarla detaylı görüşmeler 
•  Bağlayıcı olmayan tekliflerin 

toplanması 
•  Tekliflerin ortaklarla irdelenmesi 
•  Yatırımcılarla pazarlıkların 

yürütülmesi 
•  En uygun yatırımcı ile Niyet Mektubu 

(Letter of Intend) imzası 

•  Dataroom hazırlıkları 
•  Hukuk ve denetim danışmanları tespit 

ve koordinasyonu 
•  Yatırımcının hukuki, operasyonel ve 

denetim danışmanlarının 
koordinasyon 

•  Due-diligence sürecinin yönetimi 
•  Yatırımcı ile nihai pazarlıklar 
•  Ortaklık ve hisse devir 

sözleşmelerinin koordinasyonu 
•  Yasal izinlerin alınmasının 

koordinasyonu 
•  Kapanış : hisse-para değişimi 



Bilanço Yeniden Yapılandırılması 

•  Kar amaçlı her kurum doğal olarak, gelir tablosuna odaklıdır. işletmeler de zaman içinde tüm 
konsantrasyonu gelir tablosu kalemlerine verirler : Gelirler, SMM, Masraflar vb. 

•  Ancak, gelir tablosundaki akımı oluşturan tüm hareketler bilançodaki hesaplardan oluşur.  
•  Işletmeler gelir tablosu yönetimi kadar, bilanço yönetimine de önem vermelidir. Ama, zorlu piyasa koşulları 

ve düşük sermayeli yapılar buna engel olur. 
•  Tüm işletmelerin bilançolarında, gerek kaynak yaratacak gerekse de maliyet azaltabilecek önemli varlıklar 

ve hatalı finansman modelleri bulunmaktadır. 
•  Işletme körlüğüne girmemiş, dışarıdan bağımsız gözle bakarak, bilanço kalemlerinde önemli değişimler 

yaratarak, gerek kaynak yaratma gerekse de maliyet düşürme hizmetidir. 
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Borç Yeniden Yapılandırılması 

•  İşletmeler çeşitli nedenlerle borç ödeme zorluğuna düşebilir : ani bir kriz ortamı, beklenmedik varlık kaybı, 
beklenmedik müşteri kaybı, yönetsel kriz vb. 

•  Bu durumda işletmenin yaşamını sürdürebilmesinin en temel kuralı, kreditörlerinin varolan borçlarını 
yapılandırarak işletmeye çalışma imkanı vermesidir. 

•  Bu ise, kreditörlere sağlam bir işplanı sunumu ve kabul ettirilmesi ile mümkündür. 
•  Sunum mutlaka 

–  Var olan durumu 
–  Niçin bu durumda olunduğunu 
–  Gerçekçi bir geri ödeme/azaltma planını 
içermelidir. 
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Finansman Stratejisi ve  Yönetim Destek Hizmetleri 

•  Işletmeler için satış-pazarlama-üretim kadar önemli konu finansal yönetimdir : varlıklar-borçlar-kar 
•  Içinde bulunulan sektöre, müşteri tiplerine, rekabet şartlarına ve sermayedarların risk-getiri hedeflerine 

bağlı olarak, sağlam ve esnek bir finansman stratejisi ve planı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 
•  Tüm planlar, varsayımlar ve bu varsayımların olmama olasılığını doğuran risklere açıktır. Tüm finansal yapı, 

içerden ve/veya dışarıdan gelecek risklere karşı çok duyarlıdır. Bu nedenle, sermayedarın risk algısına bağlı 
olarak, riskler de yönetilmelidir..  

Bütçe	–	Planlama	
Planlanmamış	birşey	yöne2lemez	

Finansal	Yöne2m	Sistemleri	 Risk	Yöne2mi	

•  Sektör, müşteri, rekabet vb şartların 
irdelenmesi 

•  Geçmiş yıllar mali veri analizi 
•  Parametrik yapı kurgusu 
•  satış-üretim-yönetim departmanları 

ile öngörü geliştirme 
•  Bütçe yapısının kurgulanması 
•  Bütçenin ve buna bağlı nakit akışının 

oluşturulması 
•  Sermayedar ile bütçenin irdelenmesi 
•  Bütçenin hayata geçişi 
•  Bütçenin takibi ve ince ayarlarının 

yapılması 
•  Kayarbütçe (rolling budget) 

•  Satış-Maliyet-Kar-Nakit takip 
modellerinin oluşturulması 

•  Günlük-haftalık-aylık-6 aylık-yıllık 
raporlama modellerinin oluşturulması 

•  Finansman biriminin işakışlarının, 
modellerle uygun hale getirilmesi 

•  Tüm finansal sürecin bilgiişlem 
destekli modellemesi 

•  Bilgiişlem destek araştırması 
•  Finansal yönetim sürecinin bilgiişlem 

ortamına aktarılması 

•  Sektör-Müşteri-Tedarikçi-Piyasa vb 
açılardan, işletmenin maruz kaldığı 
risk haritasının oluşturulması 

•  Bu risklerin, sermayedar ve 
yöneticilerle beraber irdelenmesi 

•  Opersyonel (içsel) risklere karşı, 
işakış ve süreçlerin gözden 
geçirilmesi 

•  Dışsal riskler için dış yönetim 
planlaması: 

•  Ticari alacaklar için kredi 
sigortası 

•  Genel varlık sigortaları 
•  Döviz-faiz vs riski için hedging 



•  Bu	dokümandaki	tüm	bilgiler	güvenilir	olduğuna	inanılan	kaynaklardan	alınmış	olup,	doğruluğu	veya	tüm	gerçeği	yansıKp	
yansıtmadığı	daha	fazla	araşKrma	yapılmadan	teyit	edilememektedir.	AU	Advisory	ve	/veya	ortakları,	temsilcileri,	
işortakları	(AU)	bu	bilgilerin	eksiksizliği,	doğruluğu	ve/veya	güvenilirliği	hakkında	hiçbir	beyanda	bulunmamakta	ve	
taahhüt	alKna	girmemektedir.	AU	işbu	dokümanda	oluşacak	muhtemel	dizgi	hataları	ve	yazım	yanlışları	gibi	hata	ve	
kasıtsız	ihmallerden	ileri	gelen	zararlarla	ilgili	yükümlülük	alKna	girmemektedir.	AU	ayrıca	bu	dokümanda	olabilecek	
şahsi	fikirlere	dayanan,	veya	yazım	tarihinden	sonra	değişmiş	bilgilerden	sorumlu	tutulamaz.	Bu	doküman	ve	içindekiler	
sadece	finansal	ve	diğer	kuruluşların	bilgisi	için	düzenlenmiş	olup,	ilgili	kuruluşların	nihai	kararlarını	verirken	ih2yacı	olan	
gerekli	tüm	bilgileri	kapsama	iddiasında	değildir.	AU	bu	belgedeki	bilgiler	doğrultusunda	finansal	ve	diğer	kuruluşların	
maruz	kalacakları	zararlara	karşı	sorumluluk	üstlenmemektedir.	Bu	doküman	sadece	ilk	sayfada	ünvanı	yazılı	muhatap	
finansal	kuruluşun	kullanımı	içindir.								

•  All	the	informa2on	contained	in	this	document	is	obtained	from	sources	that	are	beleived	to	be	trustworthy,	but	cannot	
be	confirmed	without	further	inves2ga2ve	efforts.		Neither	AU	Advisory	nor	its	related	par2es	,under	any	circumstances,	
are	comieng	that	the	informa2on	is	accurate,	complete	and	relaiable.	This	document	is	intended	for	the	sole	usage	of	
the	receiver.	Neither	AU	Advisory	nor	its	related	par2es	can	be	held	liable	for	any	loss	incurred	by	the	users	fo	this	
document	in	connec2on	with	any	decisions	they	have	made	on	the	topics	included	in	this	document.																																																																																																													
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