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«Dilediğiniz yerde, yüz yüze gelmeden 
mükemmel müşteri memnuniyetini sizlere sunuyoruz» 

DİJİTAL 
FİNANSAL 
HİZMETLER



BTSO için hazırlanmış olup gizli ve özeldir.

Dijital Teknolojiler

AI Uygulamaları ile 

hazırlanan 

modeller

Sosyal 

Platformlarda 

Toplantılar

Online Workshoplar

Besfin olarak dataya erişim 

konusunda Thomson Reuters   

uzun yıllardır iş ortağımızdır.

Besfin tüm dijital platformlarda hizmet 

sağlamaktadır. 

Besfin olarak Microsoft’un tüm programlarını 

ileri derecede kullanan bir ekibe sahibiz.



Besfin Finansal Hizmetler Danışamanlık

«Şirketlerde işler bir günde kötüye gitmez, belirtiler, uyarılar ve sinyaller vardır, şirketinizi mercek altına alın.»

Şirketin finansal tabloları  
detaylı analiz edilerek  finansal 

açıdan güçlü ve  zayıf,   
potansiyel sorun 

oluşturabilecek yönler ortaya 
çıkarılır.

Şirket bilgilerinin yanında sektör, rakip 
firmalar ve başarılı global firmaların 

finansal verileri de kullanılarak karşılaştırılır

Bu sayede iyileştirilmesi gereken alanlara 
odaklanılarak  sorunun daha fazla 

büyümeden, finansal sıkıntıya girmeden  
çözülmesini sağlarız.

Örnek, Thomson Reuters’dan

sağladığımız big data ile Gıda 
perakendesi yapıyorsanız 

Şirketinizi Wall-Mart ile giyim 
perakendesi yapıyorsanız Zara 

ile karşılaştırırız.

Şirket için  kritik  finansal 
performans göstergeleri (KPI) 
belirleyerek  uzun vadeli  finans 

stratejisinin oluşturulmasın yardımcı 
oluruz.

*Thomson Reuters Besfin’in global 
data sağlayıcısıdır.
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Finansal Durum Değerlendirmesi ( Due Diligence):



BTSO için hazırlanmış olup gizli ve özeldir.

•Hizmet süresi 1 aydır. 

•Yapılan çalışmalar ve hazırlanan tüm raporlar ;

✓ Dijital ortamda ekibimiz tarafından şirket 
yöneticilerine  video konferans yoluyla sunulur,

✓ Sunulan dokümanlar tartışılır,  

✓ Workshop’lar düzenlenir,

✓ Tüm  raporlar  dijital dosya  olarak paylaşılır

DİJİTAL FİNANSAL DANIŞMANLIK
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Kısa ve uzun vadeli finansal planlama

Planlama, finansal strateji ve hedeflerin belirlenmesi açısından çok kritik  öneme sahiptir. Bu sayede  
faaliyetlerimizi rekabetçi ve sağlıklı sürdürmek  ve yeni yatırımlar için gerekli  kaynak ihtiyacımıza en 

rekabetçi koşullarda ulaşmak mümkün olacaktır. Bu kapsamda,

- Finansal model yapılarak  uzun vadeli iş planı oluşturulacak,

- Beş yıllık bilanço ve Gelir Tablosu hazırlanacak.

- Uzun vadeli Nakit akış  planlaması yapılarak ne zaman ne kadar kaynak ihtiyacımız olacak önceden 
saptanacak

Mali Yapının Güçlendirilmesi

Uzun vadede güçlü bir mali yapıya  ve iyi bir ratinge sahip olmak başta bankalar olmak üzere şirketin 
tüm paydaşları için önemlidir. Bankalardan borçlanır iken limit, faiz oranı, vade ve teminat  açısından 

en iyi şartları sağlanması için mali yapımızı güçlendireceğiz. 

- Finansal Borçların azaltılması,

- Finansman Giderlerinin Azaltılması,

- Sermaye Yapısının güçlendirilmesi.

B    Borçluluk Rasyolarının iyileştirilmesi,

Sağlam bir Mali Yapı için  gerekli olan Temel Finansal Rasyolar global norm ve standartlar, peer grup 
ve sektör verileri kullanılarak saptanacaktır.

- Büyüme ve karlılık oranları

- Likidite oranları

- İşletme Sermayesi metrikleri

- Etkinlik ve verimlilik oranları

- Borçluluk oranları

- Değerleme metrikleri

Şirketimizin fon ihtiyacının karşılanması için genellikle başvuracağımız yer bankalar ve finans 
kuruluşlarıdır. Bu nedenle Finans kuruluşları ile olan ilişkiler çok önemlidir.

- Çalışılan finans kuruluşlarının değerlendirilmesi ve stratejinin oluşturulması.

- Banka kredi limit, risk ve temel  kredi performans göstergelerinin belirlenmesi.

- Bankalar ve finansal kuruluşlar için sunum hazırlanması.

Şirket Yöneticilerinin Kurumsal Finans alanında yetkinlik 
kazandırılması, geliştirilmesi.

- Bilanço  ve Gelir tablosu analizi

- Rasyolar

- Paranın zaman değeri

- NPV, IRR

-Sermaye Maliyeti Uzun Vadeli Banka İlişkisini Oluşturmak ve 

Geliştirmek

Temel Finansal Rasyolar
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Finans Yönetimi, Planlama ve Krediler

DİJİTAL FİNANSAL DANIŞMANLIK



BTSO için hazırlanmış olup gizli ve özeldir.

•Hizmet süresi 6 aydır. 

•Hizmet süresince güncel  makro ekonomi  ve 
finansman   konularda  şirket bilgilendirilecektir.,

•Beş başlık altında yapılan çalışmalar ve hazırlanan tüm 
raporlar ;

✓ Dijital ortamda ekibimiz tarafından şirket yöneticilerine  
video konferans yoluyla sunulur,

✓ Sunulan dokümanlar tartışılır,  

✓ Workshop’lar düzenlenir,

✓ Tüm  raporlar  dijital dosya  olarak paylaşılır

DİJİTAL FİNANSAL DANIŞMANLIK
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Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş.

Tel:  +90 212 609 83 50

Faks: +90 212 609 83 49

Eclipse Business Maslak

Sanatkarlar Sokak C Blok No:13 

Sarıyer/İstanbul

www.besfin.com

Bu çalışma, Besfin tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın içeriği Besfin’in bilgisi 

dışında kopyalanıp yayınlanamaz. Çalışmanın kapsadığı görüşler ve yorumlar genel kabul görmüş 

teorik yaklaşımlar olup, gerçekleşmeleri koşullara bağlıdır. Çalışmanın içeriğinin Besfin bilgisi 

dışında direkt kullanımından doğacak olan zararlardan Besfin ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

©2021 Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş.

Deniz Besli
Senior Consultant

deniz.besli@besfin.com

Bizimle iletişime geçmek için 

http://www.besfin.com/
http://www.linkedin.com/company/besfin-finansal-hizmetler-dan-manl-k-ve-tic-a-?trk=hb_tab_compy_id_2518035
https://twitter.com/Besfin
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