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Finansal Kaynak ve Risk Yönetim Politikası 

 

Şirket, finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket faaliyetleri ile ilgili 

maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren faaliyet raporları 

vasıtasıyla izlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur.  Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz 

kuru riski, faiz oranı riski ve menkul kıymet piyasası riski içerir), kredi riski, likidite riskini kapsar.  

Şirket’in finansman ihtiyacının en önemli belirleyicisi olan ticari borçları ile ticari alacak ve stoklarının 

farkından oluşan ‘net işletme sermayesi ihtiyacı Şirket’in özkaynakları ve gerekli olması durumunda 

kısa vadeli banka kredileri ile karşılanmaktadır. Bu itibarla ticari alacakların dağılımı, ödeme koşulları 

ve kredi kalitesinin izlenmesi ve kontrolü açısından ‘risk yönetimi’ büyük önem arz ettiğinden müşteri 

riskleri sürekli olarak izlenmektedir. 

Şirket bahis konusu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir.  

Kredi Riski Finansal Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine 

getirememe riskini de taşımaktadır.  

Şirket yönetimi bu riskleri, her bir müşteri için ayrı ayrı yaptığı ve dönem dönem gözden geçirdiği 

kredibilite çalışması ile minimize etmektedir. Şirket’in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından 

doğmaktadır. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu riski, müşteriler için belirlenen kredi limitleri ve 

gerektiğinde alınan teminat mektubu, ipotek, kefalet ve teminat çekleri ile yönetmektedir. Kredi 

limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, 

geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli 

değerlendirilmektedir. Müşterilere, kredi geçmişleri ve güncel veri ve bilgiler kapsamındaki 

kredibiliteleri dikkate alınarak limit tanımlanmaktadır.  

Ticari alacaklar, Şirket’in politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu 

doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.  

Likidite Riski Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Şirket 

yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli 

tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.  

Piyasa Riski Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda veya menkul kıymetlerin değerinde meydana gelecek 

ve Şirket’i olumsuz etkileyecek değişimlerdir.  

Kur Riski Şirket’in döviz cinsinden olan finansal araçları kur değişimlerinden dolayı kur riskine maruz 

kalmaktadır. Şirket ihracatçı firma olduğundan döviz gelirleri döviz giderlerini karşılamada 

kullanılmaktadır. Ayrıca mevcut döviz pozisyonu sürekli kurlar takip edilerek yönetilmektedir.  

Faiz Oranı Riski Şirket kullandığı banka kredileri dolayısıyla faiz oranında meydana gelen 

değişikliklerden etkilenmemekte ve faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır 

Menkul kıymet piyasası riski Şirket satılmaya hazır finansal varlık olarak değerlendirdiği hisselerini 

elinde bulundurmasından dolayı Borsa İstanbul’da görülen endeks değişimlerinden etkilenmektedir.  



Sermaye Riski Yönetimi Şirket sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye 

maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket’in faaliyetlerinin 

devamını sağlayabilmektir. 

Sektördeki diğer şirketlere paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler.  

Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin 

toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özkaynak 

ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.  


