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    Şirket Değerlemesi 

 

Sunduğu ürün ve sağladığı 

hizmetin yanısıra bir şirketin 

pazarlanmasındaki başarı da 

onun değerine etki edebiliyor. Bir 

firmayı en yüksek değerle 

satabilme, o firmanın işteki 

performansından, piyasadaki 

rekabet durumuna, var olan alıcı 

sayısı ve onların istekliliğinden, 

faiz oranlarına kadar bir çok 

faktöre bağlı olarak değişiklik 

gösteriyor.  

 

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ 

Bunları Biliyor Musunuz? 
 
Gölge Bankacılık (Shadow Banking): Banka gibi algılanan, banka gibi hareket eden, banka 
gibi borç alıp veren yatırım yapan; ancak bankalar gibi düzenlemelere tabi olmayan finansal 
kuruluşların yaptıkları işlemleri ifade eder. 1980’li yıllarda 
büyümeye başlayan Gölge Bankacılık, bankalar gibi 
hizmet vermektedir. Bu şirketler, bankalardan veya 
kişilerden mevduat alıp, kredi vermektedirler. Ayrıca, 
müşterilerine, ipotekli kredi, varlığa dayalı ticari kağıtlar 
karşılığında kredi, para piyasası fonları da 
verebilmektedirler. Bu kuruluşlar, verdikleri kredi 
faizinden kar sağlamaktadırlar. Tahminlere göre, gölge 
bankacılık sisteminin büyüklüğü 2010 sonu itibariyle 60 
trilyon doları aşmaktadır. 
 
Kaynak: www.milliyet.com.tr 
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 Son yıllarda ekonomideki büyüme ve istikrar, şirketlerin de 
büyüme ve faaliyetlerini yayma konusundaki isteklerini artırdı. 
Dolayısıyla, Türkiye’de risk ya da girişim sermayesi olarak bilinen fonlar 
ülkemizdeki yatırım faaliyetlerine hız verdiler. Ancak, inceledikleri 
şirketlerin çok az bir kısmını yatırım yapmaya uygun buluyorlar ya da 
şirketlere biçtikleri değer teklifi beklenentilerin altında kalıyor. Peki 
şirketinizin değerini yükseltmek için ne yapmalısınız?   
 

 Sunduğu ürün ve sağladığı hizmetin yanısıra bir şirketin 

pazarlanmasındaki başarı da onun değerini etki edebiliyor. Bir firmayı en 

yüksek değerle satabilme, o firmanın işteki performansından, piyasadaki rekabet durumuna, var olan alıcı 

sayısı ve onların istekliliğinden, faiz oranlarına kadar bir çok faktöre bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu 

faktörlerin birçoğu şirket sahibinin kontrolü dışında gelişen etkenler olabilir. Bu sebepten dolayı, sahip 

olduğu şirketi satmak isteyenlerin yüksek değer teklifi elde edebilmeleri için en önemli koşullardan biri 

doğru zamanlamadır. Dolayısıyla, şirket satmak isteyenlerin işlemlere başlamak için uygun zamanlamayı 

bekleyebilecek esnekliğe sahip olmaları ve bu süreçte, şirketlerini satış için hazırlamaları şirketin değerini 

artırır.  

 

 Yatırımcıya sunulabilecek şirket değerini yükselten en önemli teklif, içinde bulunulan sektör ve 

sahip olduğunuz “büyüme hikayesi" olacaktır. Sektörün yanı sıra o sektördeki rekabet kabiliyetiniz, 

şirketinize özel büyüme hedefleriniz yani büyüme hikayeniz değer teklifini etkileyen ana unsurlardandır.  

 

 Güçlü şirket hikayeniz kadar, şirketinizin şeffaflığı ve yönetim tarzı da şirket değerine etki eder. 

Bilinçli yatırımcılar, şirketi yalnızca kanıtlanabilir verilere göre değerlendirirler. Bu sebeple, şirketin kayıt 

dışı faaliyetlerde bulunmaması da değerleme açısından önemli bir etkendir.  Kayıt dışı faaliyetler gelecek 

için yasal konularda önemli bir risk olması nedeniyle, şirket 

değerini azalıcı bir etkendir. Düzgün yönetilen ve yönetim 

sistemleriyle devamlılık gösteren şirketin değeri de yükselir. 

İşletme sahiplerince şirket yönetiminin ihmal edilmesi, bu 

süreçte yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. 

 

 Yatırımcılar ortak olmayı ya da satın almayı hedefledikleri 

şirketlerin iç yapısını tüm ayrıntılarıyla bilmek ister. Şirket 

değerlemesini bağımsız bir kuruma yaptırmak, beklentilerin gerçekçi olarak tespitini sağlamanın yanı sıra, 

ayrıca şirket değerini yükseltmek için gerekli adımların saptanmasında da yardımcı olur. Satış sırasında, 

konusunda tecrübeli, detaylara vakıf, piyasayı iyi bilen kurumlardan yardım almak, yapılabilecek bir çok 

hatanın önlenerek şirketin değerinin artmasını sağlar. Şirket satışı birçok detayı kapsayan karmaşık bir 

anlaşma ile gerçekleşir. Bu süreçte söylenen herşey, verilen her bilgi şirket değerini etkiler. 

Ne yaptığını bilen alıcılar, almayı planladıkları şirketi, yeni pazara girme, pazar 

gücünü artırma ve stratejik sinerji gibi tarafsız değerlere göre belirlerler. 

Şirket Değerlemesi 
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 Şirket satıcılarının da muhtemel alıcıları iyi tanımaları, kendi şirketlerini alıcının gözünden  

değerlendirebilmelerini sağlayarak pazarlıklar sırasında kendilerine avantajlı konuma getirir.  

Şirketin son beş yılda gösterdiği büyüme hızı ile karlılık artışı da şirketin mevcut büyüklüğü ve karlılığı gibi 

alıcıların kararlarını etkileyen konulardandır. Öte yandan, şirketlerin geleceğe yönelik mali beklentilerinin 

belirlenmesi ve gerektiğinde ortaya konulması, şirketin değerine pozitif yönde bir katkı yapar.  

 Şirketin üzerindeki uzun vadeli yükümlülükler ise şirket değeri belirlenirken, negatif etki yapan 

unsurlardır. İşletmelerinin daha yüksek değere ulaşmasını isteyen şirket sahipleri, şirketlerini bir masraf 

yükleme aracı olarak değil, değer yaratma aracı olarak görmelidirler.  

 

 Satış görüşmeleri her zaman mutlu sonla bitmez. Bu nedenle karşılıklı gizlilik, süreç boyunca ve 

daha sonrasında çok dikkatli olunması gerekilen bir diğer konudur. Bu sebeple, görüşen taraflar arasında 

mutlak suretle bir gizlilik anlaşması imzalanması, daha sonra doğabilecek sorunların önüne geçer. 

Özellikle var olan rakipler veya rakip olma olasılığı bulunan kişilerle gerçekleştirilen görüşmelerde hangi 

aşamada, ne tür bilgilerin paylaşılacağına dikkat etmek gerekmektedir. Ayrıca, sürecin kontrolü ve 

ciddiyeti açısından tüm bilgi transferinin ve tekliflerin yazılı olması çok önemlidir. Görüşmeler sırasında 

satıştan vazgeçilecek zamanın da iyi belirlenmesi gerekir. Pazarlık aşamasında güçlü konumda olmak için 

kararlı olmak ve bu şekilde davranmak gerekir.  

 

 Türk şirketleri kendilerini fonlara sunma ve hak ettikleri değeri bulma konusunda büyük sorunlar 
yaşamaktadır. Her şeyden önce, şirket sahipleri şirketin dışa açılan yüzü olan bilançolar ve vergi 

kayıtlarındaki düzensizlikler sebebiyle, yatırımcılara şirketlerinin gerçek değerinin 
aslında çok daha fazla olduğunu ıspatlayamamaktadır. Şirketlerin fon bulabilmesi 
için önce yatırımcı güvenini kazanması gerekmektedir. Bu güvenin temini 
kurumsal yönetim ilke ve uygulamalarına bağladır.   
 Yolsuzlukların ve finansal krizlerin ardındaki en önemli sebeplerden biri 
şirketlerdeki kötü yönetimdir ve bu da iyi kurumsal yönetimin önemini ortaya 
çıkarmıştır. Araştırmalar, yatırımcıların, firmalardaki kurumsal yönetim 
uygulamalarına şirketlerin finansal performansları kadar önem verdiklerini;  iyi 
kurumsal yönetim uygulamalarına sahip şirketlere daha fazla fiyat ödemeye hazır 
olduklarını göstermektedir. 
 
 Şirketlerin yatırımcıların dikkatini çekebilmesi için  öncelikle kurumsal 

yönetim ilkelerine uygun olarak şeffaf biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Bu da, 

şirket içinde kurumsal yönetim çalışmalarının başlatılmasıyla gerçekleştirilecek bir dönüşümü zaruri 

kılmaktadır. Olası yatırımlar kapınızı çaldığında hazır olmak istiyorsanız, şirketinizi şimdiden yatırım 

yapılmaya hazırlamakta fayda var. Şirket hikayenizi belirleyin, muhasebe ve raporlama siteminizi 

denetlemeye uygun hala getirin, şirketinizi şeffaflaştırın.   

 

                                                            Murat Onur Turhal 

                                  Kurumsal Yönetim Ve Sürdürülebilirlik Merkezi 
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Şirket Değerlemesi 



Sermaye Piyasasından Haberler  

Sayfa 4 AİLEM VE ŞİRKETİM 

Devlet İç Borçlanma Araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Bünyesinde Müşteri İsmine 

Saklanması ve İzlenmesine Başlanmıştır 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25 Ağustos 2011 tarihinde 

gerçekleştirmiş olduğu toplantısında alınan karara istinaden, 30 

Haziran 2012 tarihinden itibaren devlet iç borçlanma 

araçlarının (DİBS), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde 

müşteri ismine göre saklanmasına ve izlenmesine 

başlanmıştır. Sözkonusu çalışmalara Hazine Müsteşarlığı, 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye 

Bankalar Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nden temsilciler katılarak, 

sistemin mevcut piyasa altyapısı üzerine inşa edilmesi sağlanmıştır. Böylelikle, oluşturulan 

sistemle birlikte; 

 Yatırımcıların DİBS’leri aracı kuruluşların malvarlığında ayrı olarak takip edebilme olanağı 

sağlanmıştır. 

 Yatırımcılar, DİBS’ler için de Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun sunduğu yatırımcı hizmetlerinden 

faydalanabilecektir. 

Bir Şirkete Daha Yabancı Ortak Geliyor 

 Türkiye’de özellikle tekstil sektöründe aktif olarak karşılaştığımız 

yabancı ortağa bir yenisi daha eklenmektedir. Ortadoğu’nun en büyük 

bankalarından biri olan National Commercial Bank’ın yatırım kolu olan 

Eastgate, Silk&Cashmere’e ortak  olarak gelmiştir. En bilindik 

markalardan biri olan Yargıcı’ya, Kuveyt kökenli Global Investment House 

ortak olmuştu. Daha sonra ise Hollanda merkezli olan Nemo Apparel BV. 

Koton Mağazacılık ile kendini göstermişti. Son olarak, Damat ve Tween 

markaları ile önplana çıkan Orka Group ise Investcorp adında  bir yatırım 

şirketi ile azınlık yatırımı konusunda anlaşma imzalamıştır.  



Ankara Netmon A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Kurt ile Röportaj 
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İletişim teknolojisi ve 
bilişim sektöründe 
faaliyet gösteren güçlü 
şirketlerden Ankara 
Netmon İletişim 
Sistemleri Ticaret 
Sanayii A.Ş. Genel 
Müdürü ve OSTİM 
Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (OSİAD) 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Kurt CGS 
Center’ın sorularını 
yanıtladı. 
 
CGS Center: Şirketler, 
büyüme finansmanı 
olarak borçla finansman 
(proje finansmanı vs. 
gibi) veya özkaynakla 
finansman (borç+ 
özkaynak şeklindeki 
mezzanine finansman 
gibi) gibi alternatifler 
arasında tercihlerini 
yapabilir. Ülkemizde 
şirketler bu finansman 
çeşitleri içerisinde, en 
fazla borç finansmanı 
yolunu tercih 
etmektedirler.  Sizin 
büyüme finansmanı 
alanında görüşleriniz ve 

izlemiş olduğunuz stratejiniz nedir? 
 
Ahmet Kurt: Bu güne kadar Ankara Netmon genel 
yapı itibarı ile  özkaynakla finansman yöntemini 
tercih etmiştir.Genel olarak Ülkemizde KOBİ 
işletmeleri sermayeden yoksun bir şekilde 
kurulmaktadır. Kuruluşlarında, genel olarak faaliyet 
konusu işi bilen müteşebbis davranışlar önemli rol 
oynamaktadır. 
 

 
 
İşi iyi bilenin iyi ticaret yapacağı varsayımı ile 
sermaye şirketi olarak hayat bulan KOBİ’ler  
işletme sermayesinde yoksun işe başlamaktadır. 
KOBİ’lerin  işletme sermayesi müteşebbislerin 
emekleridir. Emek sermayesi  ile işe başlayan 
müteşebbisinde  nakit ihtiyaçları borç finansmanı 
ile sağlanmaktadır.  
 
Ankara Netmon başlangıçta düşük işletme 
sermayesi ile işe başlamıştır. Öyleki şirket 
sermayesi çalışanların 1 aylık ücretlerini dahi 
karşılamıyordu. Paranın ancak para ile 
kazanılabildiğini, işletmenin gelişimi için nitelikli 
elemen ihtiyacının çok önemli olduğu tespiti ile üst 
yönetimimiz nakit ihtiyaçlarının karşılanması için 
stratejik bir dizi kararlar almıştır. Bunlardan en 
önemlisi karlılığın belli bir süre yüksek tutulması ve 
sermaye birikim süreci geçilene kadar kar 
dağıtılmamasıdır. Şirket ortaklarının da olumlu 
görüşü ile alınan bu karar bugün işletmenin 
sermaye yapısını güçlendirmiştir. Temel olarak 
bugün borç + öz kaynak finansmanı tercih 
edilmektedir. 
 
CGS Center: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
(İMKB),  Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) aracılığı 
ile sermaye piyasasından fon teminini 
kolaylaştırarak, halka açılmayı teşvik etmiştir. Bu 
bağlamda da, birçok alanda muafiyetler, ücret 
indirimleri ve 
yükümlülük 
azaltmaları yapılarak, 
teşvikler 
mekanizmaları 
oluşturulmuştur. 
NETMON A.Ş.’nin 
Genel Müdürü 
olarak, NETMON 
A.Ş. için böyle bir 
açılım düşünüyor 
musunuz? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet Kurt 
 

Avrupa Yatırım 
Bankası , Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası 

kaynaklarına 
erişebilmek için 

İşletmenin şeffaf ve 
hesap verebilir 

durumda olması  
gerekir. Büyük ölçekli 

işletmeler her türlü 
finansman kaynağına 
kolaylıkla erişirken, 

KOBİ’lerin 
ulaşamaması veya 

zorlukla 
karşılaşmalarının 

nedeni 
kurumsallaşamamaları  

veya yasal  
düzenlemelerden 

kaynaklanan 
güvensizlik ortamıdır.  



Ankara Netmon A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Kurt ile Röportaj 
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Şirketin Piyasalarda tanınabilirliğine yönelik 
çalışmalarımız devam ediyor. Önemli bir yol 
katettiğimizi düşünüyorum. GİP ve daha sonra 
hedeflediğimiz IMKB’de faaliyet göstermeyi 
yönetimimiz ve ortaklarımız çok arzu etmektedir. 
Düşük maliyetli finansmana erişim için bunun çok 
önemli olduğunu biliyoruz. 
 
CGS Center: Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte 
KOBİ’ler için yeni uygulamaya geçilecek olan 
UFRS, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa 
Yatırım Bankası gibi finansal kuruluşlardan veya 
Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yurtdışındaki 
şirketlerden ucuz fon kaynağı yaratabilecek midir? 
Şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından bu 
uygulamalar bir açılım sağlayabilecek midir? 
 
Ahmet Kurt: Yeni Türk Ticaret kanunu işletmeler 
açısından önemli yenilikler getirmektedir. Şeffaflık 
hesap verebilirlik ve mali tabloların uluslar arası 
piyasalarda anlaşılabilir olması çok önemlidir. 
Kişisel kanaatim o’dur  ki; Yeni TTK da yapılan son 
değişiklerin bir kısmı TTK’nın özüne zarar vermiştir. 
Örneğin, şirket ortaklarının şirket kasasından para 
çekmesi gibi. Avrupa Yatırım Bankası ,Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası kaynaklarına erişebilmek için 
işletmenin şeffaf ve hesap verebilir durumda olması  
gerekir. Büyük ölçekli işletmeler her türlü 
finansman kaynağına kolaylıkla erişirken, 
KOBİ’lerin ulaşamaması veya zorlukla 
karşılaşmaların nedeni kurumsallaşamamaları  

veya yasal  
düzenlemelerden 

kaynaklanan güvensizlik ortamıdır. Yeni dönemin  
işletmelerimizin çalışanları, müşterileri ve toplum  
tarafından anlaşılabilir işletmeler olacağına 
inanıyorum. 
 
CGS Center: Netmon A.Ş. Genel Müdür’ü olarak 
yürüttüğünüz görevinizin yanı sıra, OSTİM Sanayici 
ve İş Adamları Derneği’nin Başkan Yardımcısı 
olarak da aktifsiniz. Genel olarak, şirketlere hem 
yatırım hem de finansman alanında tavsiyeleriniz 
nelerdir? 
 

Ahmet Kurt: İşletmelere tavsiyem yaptıkları işi çok 
iyi yapmaları, 15 yıllık ticari tecrübem bana bir işi iyi 
yapanın uzun vadede iyi para kazandığını 
göstermiştir. Öncelikle işimizi sürekli ve iyi yapmak 
durumundayız. İşletme sahiplerinin bu konuda ciddi 
eğitime ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. 
OSİAD’da  bulunduğum sürece şunu gördüm 
KOBİ’ler kolay ve ucuz finansmana ulaşmakta 
zorlanmaktadırlar. OSİAD sanayicilerimizin 
bilinçlendirilmesine yönelik eğitim, tanıtım 
çalışmaları yürütmektedir. İşletmelerimizin  kolay 
ve ucuz finansa ulaşabilmeleri için öncelikle mali 
tablolarının birbirini takip eden dönemlerde   finans 
kaynakları tarafından güvenilir bulunması gerekir. 

 

 

CGS Center olarak katkılarından dolayı Ahmet 
Kurt’a teşekkür ederiz.  

  



CGS CENTER HAKKINDA 

 
Eğitimlerimizin detayları ve yayınlarımız için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

www.cgscenter.org 
 

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, çalışmalarınızı gönderin yayınlayalım. 
Teşekkür ederiz. 

 
AiLEM VE ŞiRKETİM CGS CENTER’ın her ay yayınladığı ücretsiz bültenidir. 

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 
 

1429.Cadde İdeal Apt. No:13/3   06530  Çukurambar, Ankara 
Tel: (312) 220 22 20   Faks: (312) 220 35 34   

 

CGS Center yazdığı 
Aile Anayasalara bir 
yenisini daha ekledi. 
Eltaş Transformatör 
A.Ş.’nin Aile 
Anayasası’nı 
tamamladı 

 CGS Center Anadolu’nun öne çıkan ve gelecekte Türkiye’nin önde gelen firmalarından 
olmaya aday şirketlerin Aile Anayasası yazımı ve Kurumsallaşma çalışmalarını yürütmeye 

devam ediyor.   

CGS Center yazdığı 

Aile Anayasalara bir 

yenisini daha 

ekledi. Korkmazlar 

Gıda A.Ş.’nin Aile 

Anayasası’nı 

tamamladı 


