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 İşe başlamak ya da işinizi sürdürmek için kaynak 
temini yaratıcı ve yenilikçi bir süreci gerektirir.  

 Kaynak temini gerçek girişimcilerin nadir 
yeteneklerinden biridir. 

 

 Özellikle yeni bir işe başlıyorsanız ve iş’le ilgili bir 
geçmişiniz yoksa işinizi kurmanız ve sürdürmeniz ya 
da yeni bir işi büyütmeniz çok zordur. Zira kimse size 
güvenip yatırım yapmaya yanaşmayabilir. 

 

 Bankalar geçmiş verisi/bilançosu olmayan işletmelere 
kredi vermekte isteksizdirler. 

 

 Tartışma: Peki bu durumda kaynağı nereden 
bulacağız? 



Özsermaye Yoluyla Finansman:  

Şirket sahiplerinin kendi kaynakları ile finansmanı 

İşe ortak alınması 

 

Borçlanma Yoluyla Finansman: 

 İster kredi, ister tahvil yoluyla olsun belli bir maliyeti (faizi) 

gerektirir) 

 

 Ancak tüm sürecin en başında yer alması gereken ve 

girişimsel kararların tasarlandığı “finansal plânlama” sürecini 

iyi analiz etmek gerekiyor. Süreçte para kadar fikirler ve 

yatırımın geri dönüş olasılığının da dikkatlice tasarlanması 

gerekiyor. 

 

 



 

 Kişisel tasarruflar 
 

 Eş, dost, aile, yakın akraba 
 

Özel yatırımcılar (Melekler?) 
 

Ortak alımı 
 

 Risk sermayedarları (özellikle ileri teknoloji 

alanlarında  yönetimsel ve teknik destek 

sağlamaktadırlar)    



 

 Banka (Basel-II/III) 
 

 Ticari kredi (banka dışı demiştik!) -

destekleme kredileri, KOSGEB, Turquality? 
 

 Finansman şirketleri ? Giderek zorlaşıyor, 

TCMB 4 Ekim 2013 tarihli duyurusu… 

 Tahvil ihracı… 

Halka arz… 



 

 Sayı: 2013 – 71, 4 Ekim 2013 

 FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN ZORUNLU KARŞILIK KAPSAMINA ALINMASINA 

İLİŞKİN BASIN DUYURUSU 

  Finansal istikrar açısından banka dışı mali kurumların izlenmekte olduğu 

ve ihtiyaç duyulursa zorunlu karşılıklarda bir düzenleme yapılabileceği 

daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı. 

 Finansman şirketlerince kullandırılan kredilerde gözlemlenen artış 

dikkate alınarak, haksız rekabetin önlenmesi ve bankacılık sektörü 

dışındaki kredi kanallarının takibinin finansal istikrar açısından taşıdığı 

önem nedeniyle finansman şirketleri de zorunlu karşılık uygulaması 

kapsamına alınmıştır. 

 Bu itibarla finansman şirketleri, yükümlülükleri çerçevesinde halen 

bankalar için geçerli olan oranlar üzerinden Bankamız nezdinde zorunlu 

karşılık bulunduracaktır. Finansman şirketlerinin Haziran 2013 tarihi 

verilerine göre zorunlu karşılığa tabi yükümlülükleri Türk lirasında 7,1 

milyar Türk lirası, yabancı parada 3 milyar Türk lirası olup, tesis edilecek 

zorunlu karşılık tutarının yaklaşık 900 milyon Türk lirası düzeyinde 

gerçekleşmesi beklenmektedir. Düzenleme, 6.12.2013 tarihli yükümlülük 

cetvelinden itibaren geçerli olacak ve tesis dönemi 20.12.2013 tarihinde 

başlayacaktır. 

 Kamuoyunun bilgisine sunulur. 













ÜÇ K, BİR S, BİR T  

1. Karakter (Character)- İtibar, deneyim, yönetim 
kalitesi 
 

2. Kapasite (Capacity) – İşi çevirme ve borç 
ödeme gücü 
 

3. Sermaye (Capital) –İŞİN NET DEĞERİ? 
 

4. Teminat (Collateral) 
 

5. Koşullar (Conditions)-Büyüme potansiyeli, 
rekabet gücü, merkez/yer, sahiplik yapısı 



Network’ün Önemi 
 

 Tedarikçiler 

Yazılımcılar (IT) 

İmâlatçılar 

Dağıtıcılar 

Faaliyet alanınızdaki rakipleriniz 

(olası işbirlikleri?) 

 



 Kira 

 Depozito? 
 

 Teçhizat/Donanım 

 Mobilya, telefon, bilgisayar vd. 
 

Ücretler ve Lisanslar 
 

 Tanıtım giderleri 

 Broşür, kartvizit, formlar vb. 
 

 Acil durum planlaması 

 


















