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ŞİRKET YENİDEN YAPILANDIRMA ENDÜSTRİSİ 

Kaan Kiziroglu, Yönetici Ortak, http://www.servo-capital.com 

Dünya ekonomik sistemine artan entegrasyon dolayısıyla, global sosyo-ekonomik değişimlere açık bir 
ülkede yaşıyoruz. Rekabet, hız ve değişim günümüzün temel kavramları haline geldi ve ekonomik 
krizler ve şirketlerin devamlı yenilenme ihtiyacı duyması, şirketlerin hayat akışılarında her daim ola 
gelmiş ve bundan sonrada ola gelecek unsurlardan biri durumunda. En profesyonel yönetim 
takımlarının dahi krizler esnasında, yenilenmeye ihtiyaç duyulduğu durumlarda, ve tabiki başta likidite 
problemleri ve diğer finansal zorluklarla karşılaştıkları zaman paralize olmaları, karar alma 
süreçlerinde ve kendi yönetim yeterliliklerinde tereddütlere düşmeleri, çokça karşılaşılan bir 
durumdur. Böyle zamanlarda şirketler, daha farklı ve daha önce gerek duyulmamış yönetim 
kabiliyetlerine ihtiyaç duyarlar ve finans, hukuk, muhasebe, satış, pazarlama, üretim gibi tüm 
fonksiyonların yeniden gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerekir.  

Çünkü iş yapış şekli, işin nevi ve pazarın kuralları aniden değişmiştir.  

Günümüzün rekabetçi ortamı, döngüsel ve dalgalı finansal piyasaları, her iş kolunun kendini devamlı 
yenilemesini zorunlu kılmaktadır. Kendini yenileyemeyen şirketler zamanla nasıl olduğunu dahi 
anlamadan küçülerek ortadan kalkmaktadırlar. Krizler güçlü ile zayıfın, adapte olabilenle, 
statükocunun birbirinden ayrıldığı; şirketlerin yeniden doğduğu veya öldüğü, çok sağlam görünen 
şirketlerin kâğıttan kuleler misali çöktüğü ve yerlerini küçük ve zayıf gördükleri ve fakat gerçekte 
daha dinamik ve yenilikçi olan rakiplerine bıraktıkları zamanlardır. 

Zamanında herkesin örnek gösterdiği, sağlam bir şekilde faaliyetlerini sürdüren, rekabetçi oldukları 
düşünülen şirketler, faaliyetleri ve finansal performansları kötü sinyaller vermeye başladığında, eğer 
problemlerine kendi başlarına çözüm bulamamışlarsa, yeniden kendilerini bulmaları (yeniden doğuş) 
ve tekrar işlerini rayına oturtabilmeleri için “şirket yenileme uzmanlarının-yeniden yapılandırma 
uzmanlarının” tecrübelerine ve şirket içine “bizzat” girerek problemlere neşter atmasına ihtiyaç 
duyarlar.  

Şirketlerin kendilerini yenileme proseslerinde başarı, bu işi daha önce problemli şirketlerde yapmış ve 
uygulamada kuvvetli prensipleri olan, tecrübeli, kabiliyetli, girişimci ve kalifiye yeniden yapılandırma 
uzmanlarının kılavuzluğuyla artmaktadır.  

Çoğu şirket, kötü gidişata, doğal ve ilk tepki olarak işçi ve eleman çıkarır. Halbuki bu şirketler daha 
önceden kurgulanmış ve hesaplanmış bir plan dahilinde bu eleman çıkarmaları yapmıyorlarsa, 
geleceklerini bugünden yok ederek, şirket içindeki en büyük güç ve gereklilik olan insan kaynağını, 
geleceğin yıldızlarını, kendi elleriyle ortadan kaldırmaktadırlar. Bu durum, genellikle şirketteki kötüye 
gidişi orta vadede daha da hızlandıran bir etmen olmaktadır.   

Bazen de dalgalı ekonomik ortamda görev almamış, zamanında başarılı kabul edilen ve büyüme odaklı 
CEO’lar ekonomik dalgalanmada gerekli liderliği gösteremeyerek ve alınması gereken sert kararları 
alamayarak, esasen kendi kendini kurtarabilecek şirketlerin dahi kötü duruma düşmesine ve batmasına 
neden olmaktadırlar.   

Yeniden yapılandırma uzmanlığı Türkiye’de hem herkesin bildiğini iddia ettiği, hem de çok az 
kimsenin kurumsal ve efektif bir şekilde yapmayı başarabilmiş olduğu, oldukça iddialı bir yönetim, 
finansal ve operasyonel mühendislik dalıdır.  

Krizler olduğunda, hissedarlar ve patronlar konuyu ve problemleri sadece finans olarak gördükleri için 
eşten dosttan -genellikle finans odaklı- kimi yanlarına alabileceklerini sorarlar ve araştırırlar. Ve 
sonuçta şu bankanın eski müdürü, bu şirketin eski finansçışı veya emekli üst düzey yöneticiler kısmen 
yaraya merhem olacağı beklentisi ile, daha da çokça dert paylaşmak, kendini ve durumunu veya 
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haklılığın anlatmak güdüsüyle yetki verilmeden ve bir plan olmadan şirketlere dahil olurlar. Bu 
çözümler doğal olarak işe yaramaz. Kriz ortamlarının umutsuz, sonuçsuz, iç karartıcı ve sıkıntılı 
toplantı ortamlarında çok değerli zamanlar harcanır. Alakasız konularda akıl yürütülür, ticaretten 
kopuk açıklamalarla herkes işi kurtarmak yerine başarısızlıklara nedenler bulmaya çalışır; enerji, 
zaman ve para boşa tüketilir. 

Oysa, yeniden yapılandırma uzmanlığı tecrübe ve güvenilirlik gerektiren bir iş alanıdır. Nasıl ki 
Nasrettin Hoca damdan düştüğünde “bana damdan düşen birini getirin benim halimden o anlar” 
demişse, yeniden yapılandırma uzmanı da kriz dönemlerinden daha önce geçmiş, gereken sert 
önlemleri almış, piyasada bu yönleriyle tanınmış ve alacağı önlemlerin başarıya ulaşacağına inanılan, 
kredibilite sahibi ve daha önceleri de yeniden yapılandırmayı başarmış biri olmak zorundadır.  

İkinci olarak, yeniden yapılandırmalarda sadece finansal problemlere, “para bulmaya” ve borçluluğa 
odaklanmak buzdağının sadece ucunu düzeltmek için önlem alma sonucunu doğurur. Çünkü finans 
esasen üretim, pazarlama, istihdam ve satışın sonucudur. Bu alanlardaki, yani ana faaliyet 
konusundaki başarısızlığın sebebi değildir.  

Yurtdışında, uluslararası yeniden yapılandırma danışmanlık şirketleri bulunmaktadır ve bu disiplin her 
sene iki haneli olarak büyümektedir. Hali hazırda Lehman Brothers, General Motors, zamanında 
Levi’s gibi bildiğimiz büyük markalar, global yeniden yapılandırma şirketleri tarafından yeniden 
yapılandırılmışlardır ve hali hazırda yapılandırılmaktadırlar. Yeniden yapılandırma uzmanları 
şirketlerin dilini konuşur, kültürünü bilir ve şirkete özel kredi limiti açabilecek kreditör ve tedarikçi 
networkunu tanırsa, yeniden yapılandırmalarda başarı şansları artmaktadır. Bu yüzden en iyi yeniden 
yapılandırma uzmanları yerel takımlar kurabilen, yerel dilleri konuşan yeniden yapılandırma 
danışmanlık şirketleridir. 

Bir yeniden yapılandırma uzmanı, hissedarların veya kreditörlerin istemeleri durumunda şirkete geçici 
üst düzey yönetici veya danışman olarak girer, gerekirse CEO’luk veya CFO’luk görevini üstlenir, 
şirket düze çıkana kadar karar alma süreçlerini koordine eder ve yönetir. Veya, yeniden yapılandırma 
uzmanı, problemli şirketin Yönetim Kurulu’nun özel yetkili danışmanı olarak şirket içi aktif görev 
üstlenebilir. Genellikle zor zamanlarda patron dahil tüm üst yönetim unsurları zaten karar almaktan 
kaçınma gibi bir çekinceli tavır içine gayri ihtiyari girmişlerdir. Yeniden yapılandırma uzmanının 
şirketin içine girdiğindeki durum genellikle stres katsayısının oldukça yüksek ve risklerin ölçülemiyor 
olduğu zamanlardır. 

Bir hasta-doktor ilişkisi tüm kendi iç dinamikleri ve psikolojik ortamıyla başlamıştır ve hasta en 
sabırsız haliyle ve sıkıntıları ile acil şifa beklemektedir.  

Yeniden Yapılandırma Uzmanının Avantajları  

Bir yeniden yapılandırma uzmanı, şirkette göreve başladığında objektiftir ve yerleşmiş mekanizma ve 
güç odaklarına yeni olduğu için kanıksanmış konulara başka bir gözle bakar. Bu kişi şirket içi 
yönetimin göremediği ve çözüm üretemediği problemleri tesbit eder, gerekli kararların alınmasını ve 
uygulanmasını sağlar.  

Yeniden yapılandırma uzmanının, şirket içi politik hiç bir ajandası veya yükümlülüğü olmadığı için 
kararların alınmasında şirket içi politik dengelerden bağımsız olarak, bazı yöneticilerle ters düşme 
pahasına, gerekli kararları alır, uygulamaları gerçekleştirir ve de genellikle şirket içinde “sevilmeyen 
adamdır”. Yeniden yapılandırma uzmanının amacı bir tanedir: “Şirketi düze çıkararak veya şirketin 
kendini yenilemesini sağlayarak, hissedarlara değer yaratmak, üretim ve istihdamın devamını 
sağlamak”.  

Şirket iflas veya iflas ertelemenin eşiğindeyse veya her gün milyonlarca dolar kaybediyorsa, yeniden 
yapılandırma uzmanının kriz yönetim tecrübesi, sektör tecrübesinden daha önemlidir. Çünkü öncelikli 
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olan aynen hastane’nin Acil Bölümündeki bir doktor gibi önce kanamayı durdurmak ve hastanın 
yaşama şansını arttırmak ve ertesinde hastasını tedavi etmek ve gerekiyorsa ameliyata almaktır.  

Yeniden yapılandırma uzmanları görevleri sırasında kızgın kreditörler, korkmuş çalışanlar, çekingen 
tedarikçiler, ihtiyatlı müşteriler, paniklemiş, tüm malvarlığını ve saygınlığını kaybetme riski ile karşı 
karşıya kalmış moralsiz patronlarla, sinirli yönetim kurulları ve paralize hissedarlarla uğraşmak 
durumundadır ve bu ancak sert kararlar alabilen ve yumuşak tavırları olmayan kişilerin yapabileceği 
bir görevdir. 

Problemli Şirketler de Gözlemlenen Semptonlar 

Problemli şirketlerde hissedarlar veya görev yapmakta olan üst düzey yöneticiler genellikle aynen ölen 
bir insanın ruh halinin geçtiği safalardan geçerler. İlk önce durumu inkâr ederler, kızarlar, pazarlık 
etmeye çalışırlar, depresyona girerler ve en sonunda durumu, çaresizliği ve durumun kendi becerilerini 
aştığını kabul ederler. Birçok şirketin yeniden yapılandırma uzmanına başvurdukları safha, eğer 
kreditörler veya ana hissedarlar daha önce zorla mecbur koşmadıysa, genellikle en son safhadır.  

Şirketin problemleri olduğunu fark eden hissedarlar ve üst düzey yöneticiler, eğer daha erken yeniden 
yapılandırma uzmanlarını oyuna dahil edebilirlerse, şirketin toparlanma ve ayağa kalkma şansı daha 
yüksek olur. Esasen her şeyde olduğu gibi “erken teşhis” ve “erken müdahale” kritiktir. Erken teşhis 
toparlanma süresini de ciddi ölçüde kısaltır. 

Şirket sahipleri, şirketlerini kendi elleriyle ve alınterleriyle kurdukları için, şirket içinde ve 
performansında bir problem olduğunu hissederler, çözüm ararlar, ama eğer şirketi ikinci veya üçüncü 
jenarasyona devretmişlerse veya yönetimde halen eski yöntemleri kullanmakta ısrar ediyorlarsa, 
yeniden yapılandırma uzmanını oyuna almadan şirketi düze çıkarmayı başarma şansları düşüktür.  

90 dakika boyunca yenik devam edilen bir maçı aynı kadro ile tamamlamak nasıl bir futbol 
antrenörünün ölümcül hatalarındansa, problemler ortaya çıktığında üst yönetim takımını tecrübeli ve 
bu işi daha önce yapmış yeniden yapılandırma uzmanları ile takviye etmemek de firma sahiplerinin 
ölümcül hatalarındandır.  

Zamanında alınamayan kararlar, şirketi içinden çıkılamaz döngülerin içine sokarak, hissedarın tüm 
varlığını, emeğini ve hatta saygınlığını kaybetmesine neden olabilir. Bu çokça karşılaşılan bir 
durumdur. Birçok şirketin yaşamının yönetimsel beceriksizlikte ısrar, öngörü eksikliği nedeniyle 
kurtulabilecekken iflas ederek son bulmuş olması, risk dünyası ile ilişkili profesyonellerin bilgi ve 
tecrübe hafızasındadır. Dekorun sürekli değiştiği bir tiyatro sahnesinde, eski dekora uygun kostümlerle 
sahnede kalmakta ısrar edilmesi maalesef mümkün olamamaktadır. Yaşayan her organizma gibi 
şirketler de doğal seleksiyonun kurallarına tabiidirler. 

Problemli şirketler genellikle aşağıdaki semptonlardan bir veya bir kaçını gösterirler.  

Etkisiz Yönetim: Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı veya kurucusu genellikle yetkiyi başkalarına 
delege veya devr etmekte isteksizdir veya istemez. Yetki olmadan, büyük veya küçük hiç bir karar, 
teoride ne kadar iyi olursa olsun, tam olarak uygulanma imkânı bulamadığı için etkin sonuç veremez. 
Şirket yöneticileri kararların alınma ve uygulanma süreçlerine tam olarak dâhil olmadıklarından dolayı 
gerekli tecrübeyi kazanamazlar ve şirkete karşı bir aidiyet duymayarak şirketi sahiplenmezler. 

Şirket içinde Yönetim Kurulunun bilgisi haricinde sahtekârlık, dolandırıcılık, yolsuzluk farkedilmeden 
veya raporlanmadan mevcuttur veya bilinse bile Yönetim Kurulu şirket içi dengeleri bozmaktan 
korktuğu ve şirketin tümden dağılma riskini göze alamadığı için gerekli önlemleri alamayabilir.  
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Böyle durumlarda, bir de şirkette tüm gücü elinde bulunduran şirket sahibi elini işlerden çekme 
mecburiyetinde kalırsa (örnk. hastalık, yaşlılık, aile içi kavga, dış baskılar) veya ölürse şirket lidersiz 
kalarak, tam bir çöküş ile karşı karşıya kalabilir.  

Gereğinden fazla iş alanına girme: Şirketler faaliyet alanlarının, karşılarına çıkan fırsatların veya 
riski dağıtma isteğinin gereği olarak birden fazla iş alanına girebilirler. Fakat gereğinden fazla iş 
alanında yayılma-risk alma, şirketin yönetimsel insan kaynağının, finansal gücünün ve rekabetçi 
unsurlarının azalmasına neden olabilir. Sonuçta şirket konsantrasyon eksikliğinden dolayı daha 
rekabetçi olan rakiplerine pazar payı kaybedebilir.  

Zayıf Finansal Yönetim: Çok borçlu ve yetersiz sermayeli şirketlerde, üst yönetimin hata yapma payı 
çok azdır ve hatta hiç yoktur. Kredi limitleri sonuna kadar kullanılmıştır, stoklar artmıştır-artmaktadır 
ve sabit kıymetler-fabrika ve ekipmanlar tam kapasitede çalıştırılamamaktadır. Böyle durumlarda daha 
iyi işletme sermayesi yönetimi yapılması ihtiyacı ve kapasite kullanım oranlarının artırılması için 
tedbirlerin ivedi olarak alınmasının gerekliliği bariz şekilde ortadadır. Hâlbuki yönetim bu sorunları 
düzeltmek yerine, problemlerden çıkışın plansız bir şekilde büyüme ile olacağını düşünmektedir ve 
büyümek için hali hazırda nazik olan finansal dengeleri daha da bozacak tutum sergiler. Bu tür 
şirketler esasen finans yönetimini alışılagelmiş olarak şirket patronunun bizzat yaptığı, beceremediği 
ve tüm hatlar karışınca ve finansal güvenilirlik kaybedilince de “finansçı” aramaya başladığı 
şirketlerdir.  

Bu semptoma “ben artık işime bakmak istiyorum, finansı mecburen bugüne kadar ben yönettim” 
semptomu da denilebilir. 

Kreditörler ile zayıf bilgi alış verişi ve şeffalığın azalması: Bir şirketin finansalları bozulmaya 
başladığında kendisine borç veren kreditör şirketlerle olan ilişkisi doğal olarak yara almaya başlar. 
Şirket yönetimi, şirketin finans tarafındaki zayıflıklarının kreditörlerce bilinmesi durumunda, şirketin 
hali hazırdaki kredilerini erken ödemek zorunda kalacağını düşündüğü için veya vadesi gelen 
kredilerin yenilenmeyeceğinden korkarak, mali bilgileri kreditörlerden saklamaya çalışır, hatta 
bankacıların telefonlarına bile cevap vermez veya geri dönmez. Mali bozulma sürecinin İleri 
safhalarında, dönem içi ve dönem sonu finansallar dahi hazırlanmaz. Hâlbuki finansal zorluk yaşayan 
şirketlerde, “nakit” hayat suyu gibidir. Yukarıdaki davranışları sergileyen şirketler, bozulan kreditör 
ilişkilerinden dolayı, daha ciddi ve ağır sonuçları olan bir nakit problemiyle karşı karşıya kalır ve 
faaliyetleri de ister istemez küçülmeye başlar.  

Bu semptoma “başını kuma gömerek saklanmaya çalışan deve kuşu” semptomu da denilebilir.  

Şirket içi kontrol mekanizmalarının zayıf veya hiç olmaması: Şirket yetersiz ve güvenilir olmayan 
raporlamayla faaliyetlerini sürdürür ve raporlamayı yapanlarda, raporların güvenilirliği ve doğruyu 
gösterdiği konusunda sorumluluk almazlar ve yanlışlar ortaya çıktığında sorumluluğu başkasına 
atmaya çalışırlar. Böyle olunca da yanlış ve zamanında bilgilendirme olmamasından dolayı, yönetim 
gerekli kararları ya alamaz, ya da geç alır. Bu durum kötü gidişatı daha da hızlandırır.   

Pazar koşullarına cevap vermekte geri kalmak: Piyasada ki değişen müşteri tercihlerine ve ürünlere 
zamanında adapte olamayan şirketlerin satışları diğer piyasa oyuncularına göre düşer veya sabit kalır 
ve bu da şirket’in pazar payı kaybetmesine neden olur.  Bazı faaliyet alanları için bu sorun teknolojik 
yetersizlikten kaynaklanabilir. Zaman değişmiştir. Kullanılan donanım ve üretilen ürün 
yenilenmemiştir. Bazı şirketlerdeyse problem, satış ve pazarlama departmanlarının işini iyi 
yapmamasından, müşterisini tanımamasından, saha da olmadığından, müşteriye ve müşteri talebine 
dokunamamasından veya üst yönetim ile sahadaki çalışanlar arasındaki kopukluktan, çok 
kademelenmeden dolayıdır.  Sonuçta şirket pazarın ihtiyaçlarını karşılayamamıştır ve ürünlerini 
müşterilerine ulaştıramamıştır.  
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Çok hızlı büyüme: Şirket çok hızlı büyümüştür. Bir pazarlamacı üretim atölyesi kurmuş, üretim 
atölyesi sonra bir fabrika olmuştur, ertesinde ise birçok şehirde birçok fabrikası olan bir holding şirketi 
haline gelmiştir.  Küçük cirolu bir işletmeyken bir başarı hikâyesi olan bu şirket cirolar büyüdüğünde, 
kalıbını dolduramayarak zor duruma düşebilir. İlave olarak, büyümeye odaklı, satışlarını hızla 
arttırmaya çalışan şirketler, büyümenin bilançoya ve nakit ihtiyaçlarına etkisini gözardı ederler. 
Büyüme beraberinde yüksek miktarda sabit kıymet yatırım ihtiyacını, araştırma ve geliştirme 
bütçelerinde artışı ve artan işletme sermayesi ihtiyacını getirir. Bu ihtiyaçları kredi ve daha fazla borç 
alarak finanse etmek, şirket yönetiminin hata yapma marjını çok düşürür hatta sıfırlar.  İyi ve büyüyen 
ekonomide hatalar saklanabilirken, kötü ve küçülen ekonomide hatalar açığa çıkar ve şirket’i batmaya 
kadar götürebilir.  

Bu durum “sular çekilince kayaların ortaya çıkması” semptomu olarak adlandırılır. 

Büyüme, şirket üst yönetiminin ve şirket içi elemanların iş yapma kapasitelerini ve yeteneklerini zorlar 
ve eski işlerinde başarılı olan elemanlar yeni görevlerinde başarılı olamayabilirler. Örnek olarak bir 
yönetici bir fabrikayı kolaylıkla yönetirken, aynı yönetici 10 fabrikayı aynı başarıda yönetemeyebilir, 
hele bir de işin işine başka ülkelerde üretim yapma girmişse şirket kuş uçmaz kervan geçmez bir çölde 
ne tarafa gideceğini bilemeden çabalar ve para kaybeder. Aynı durum satış, pazarlama ve üretimdeki 
üst düzey yöneticiler içinde geçerlidir. Şirketler yönetebilecekleri büyüklüklerden daha fazla büyümüş 
olabilir ve bu da problemlerin ortaya çıkmasına neden olur.   

Konsantre müşteri tabanı ve satış coğrafyası: Şirketler satışlarını bir kaç büyük müşteriye 
yapabilirler. Örneğin satışlarının %60’ını Rusya pazarında iki müşteriye yapan bir çimento şirketi, ana 
müşterilerinin bir veya bir kaçının finansal durumu kötüye gittiğinde veya Rusya pazarında talep 
çöktüğünde, ürününü hemen satabileceği pazar bulamaz, kredilerini geri ödeyecek nakti yaratamaz ve 
finansal sıkıntıya girer. Bu durum yüzlerce kişinin işsiz kalmasına, şirketin iflasına, patronun yıllarca 
sene emek vererek oluşturduğu saygınlığının ortadan kalkmasına, istenmeyen insan olmasına ve 
ekonominin önemli bir istihdam ve katma değer üreticisini kaybetmesine neden olabilir.  

Aile problemleriyle şirket işlerinin birbirine karıştırılması: Ailelerin sahipliğinde ve şirket 
yönetiminde aile fertlerinin yer aldığı şirketlerde, aile ilişkileri, şirket kararlarının objektif ve sağlam 
temellerle alınması yerine duygusal olarak alınmasına neden olur. İkinci ve üçüncü jenerasyonun da 
şirkete dâhil olmasıyla akrabalar veya değişik aileler arasındaki rekabet, şirketin başarısını negatif 
etkileyebilir. Şirketi kuran aile büyüğü vefat ettikten veya emekli olduktan sonra şirketi aileden kimin 
yöneteceği şirketin kaderini etkileyecek en önemli karardır ve çok zor verilir, hatta verilemez. Şirket 
bölünebilir ve bu esnada şirketi geleceğe taşıyacak parlak beyinler ve üst düzey yöneticiler, istifa 
ederek aile içi savaştan kaçarlar ve yeteneklerini bir rakibin hizmetine sunarlar.  

İş planı olmadan ve belli bir strateji olmadan faaliyet göstermek: Her ne kadar yapılan iş planları 
devamlı değişmek zorunda kalan enstrümanlarsa da, gerek dalgalı bir denizde veya gerekse uçsuz 
bucaksız bir okyanusta ve hatta İstanbul boğazında seyir yaparken kılavuz olarak kullanılmalıdırlar. 
Onbeş, yirmi sene tecrübesi olan üst düzey yöneticiler veya şirket sahipleri, şirketi hislerine göre 
yönetebileceklerine inanırlar ve genellikle yönetirler de. Hatta bu yüzden şirketin stratejisi bir gecede 
bile hislere göre değişmek durumunda kalabilir. Bazen şirket stratejisi yazılı olmak yerine, herkesin 
kafasında da olabilir veya öyle zannedilir. Böyle durumlarda herkes kendi yorumuna göre hareket 
eder, bu da uyumsuzluğa neden olur ve çalışanlar stratejiden habersiz el yordamıyla iş yapmaya 
çalışırlar. Şirket rüzgar nereden eserse o yöne yol alır ve en sonunda hiç ummadığı yerlerde seyahatini 
sonlandırmak zorunda kalır. 

Yeniden Yapılandırmanın Safhaları 

Birinci Safha: Yönetimi Değiştirmek 
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Yönetimdeki değişiklikler ancak şirketin liderlerinin değişimin gerekli olduğuna inanmaları 
durumunda gerçekleşir. Yönetim değişikliği talebi, Yönetim Kurulundan veya şirket sahibinden 
gelmelidir. Çünkü şirket CEO’ları veya Genel Müdürler, ellerindeki gücü kolay kolay devretmek 
istemezler. Hali hazırdaki yönetim, şirketi yeniden yapılandırmak için gerekli tedbirleri almak istese 
dahi hem kredibilitesi kalmamıştır, hem objektif değildir, hem de esasen tüm kötü durumun nedeni ve 
sorumlusu olarak öncelikli olarak kendileri gözükmektedir.  

Bu safha ve ikinci safha ertesinde yapılan durum analizleri neticesinde yeniden yapılandırma 
yapılırken üst yönetimde işten çıkartmalar veya bölüm kapatma kararı alınarak, CEO, CFO ve hatta 
Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları değiştirilir. 

İkinci Safha: Durumu Analiz Etmek  

Yeniden yapılandırma uzmanı,  şirketin yeniden yapılandırılması ile ilgili herhangi bir şey yapmadan 
önce, şirketin yaşayıp yaşamayacağını anlamalı, uygulanabilecek stratejileri ve ilk aksiyon planını 
belirlemelidir. Yeniden yapılandırma uzmanı aynen bir kalp dokturunun bir hastanın tıkalaı 
damarlarını açması, kalbe stent veya kalp pili takarak hastanın yaşamını uzatması veya bir beyin 
cerrahının, beyin ameliyatına girerek hastayı kurtarması gibi “doğal seleksiyona” müdahale edecek 
hazırlıkları yapar. 

Görev üstlenildikten sonraki ilk günlerde öncelikle, şirketin hali hazırdaki durumu ile ilgili konuların 
incelenmesi, sorunların teşhisi ve şirketin durumunun ne kadar kötü olduğu anlaşılmaya çalışılır.  
Şirket her an batabilir mi? Şirket çok fazla zarar etmekteyse acaba yaşama şansı var mıdır? Şirketin 
içinde olduğu endüstri kan mı kaybediyor ve problem faaliyet alanından mı kaynaklanıyor? Gibi 
sorulara cevap aranır. 

Bu safha da şirketin yaşaması için gerekli en önemli üç konuya cevap bulunmaya çalışılır:  

a) şirketin bir veya birden fazla ana faaliyet kolunda faaliyetini sürdürmesi mantıklı mı ve getiri sağlar 
mı?  

b) şirket faaliyetlerini hali hazır pozisyonu ile sürdürmek ve yeniden yapılandırma esnasında da 
hayatta kalabilmek için finansman imkânlarına sahip mi? (pozitif EBITDA, kısa vadeli ek banka kredi 
limitleri ve en önemlisi şirketin kasasında veya hissedar’ın cebinde halen kullanılabilecek para var 
mı?)  

c) şirket içinde bu operasyonda yer alabilecek yeterli miktarda insan gücü ve kurulmuş bir 
organizasyon mevcut mu?  

Bu soruların cevapları aranırken şirketin rekabetçi pozisyonu, araştırma geliştirme alanındaki gücü, 
teknik kabiliyeti, finansman durumu, pazarlama, üretim, yönetim yapısı ve personel durumu 
konusunda analizler yapılarak, şirketin hangi alanlarda güçlü, hangi alanlarda zayıf olduğu tesbit 
edilir. Bu analizler yapılırken, yeniden yapılandırma uzmanı, şirket ile bağlantılı birçok çıkar grubuyla 
görüşmek mecburiyetindedir.  

Öncelikli grup, şirketin finansal durumu ile ilgili bilgi alamamış ve şirkete hali hazırda kredi vermiş 
kızgın ve tedirgin bankacılardır. Bu grup yatıştırılamazsa şirket kurtarılabilecekken dahi, icra veya 
hacizler gelebilir, baskıyı kaldıramayan şirket, iflas ertelemeye ve hatta iflasa gidebilir. Ek olarak bu 
grubun ikna edilip şirketi desteklemesinin sağlanması, şirketin faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç 
duyduğu hayati olan işletme sermayesine-nakde şirketi kavuşturabilir.  

Şirket çalışanları çaresizdir, korkmuştur, şirketteki kötü gidişata karşı önlem almak için çalışmaktansa, 
kendi geleceklerinin ne olacağı ile ilgili karamsardırlar, üzülmektedirler ve tüm güçlerini yeni iş 
aramaya vermişlerdir.  
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Müşteriler ve tedarikçiler şirketin geleceği ile ilgili belirsizlikten dolayı tedirginlerdir. Büyük 
müşteriler siparişleri azaltır, müşterilerin pre-finansmanlı ürün siparişi bitmiştir, müşterilerin peşin 
ürün almaları şirketçe teşvik edilmektedir ve şirket kardan feragat ederek, ürünlerini normal piyasa 
fiyatlarından daha ucuza satmaktadır. Şirkete mal tedarik edenler, vadeli satıştan nakit satışa 
dönmüştür, vadeli satış yapmaya devam ediyorlarsa dahi çok yüksek vade farkları istemektedirler, ve 
şirket genellikle mal tedarikini ihtiyacı olandan daha az ve sadece nakit olarak yapabilmektedir. 

Yeniden yapılandırma uzmanı tüm bu gruplarla iletişim kanallarını açıp bu grupları yatıştırarak, 
grupların algısında değişiklik yaratır, yeniden yapılandırma sürecini desteklemelerini sağlar. Bu 
noktada “ALGIDA DEĞİŞİM” kritiktir. Şirketin kurtulacağına inanış başlarsa, yeniden 
yapılandırmanın başarılı olma ihtimali ilk günden artar. Algıdaki değişimde en önemli etmen yeniden 
yapılandırma uzmanının şahsi kredibilitesidir. Daha önceki başarıları ve planladığı çıkış yolununun 
inandırıcılığı ve uygulanabilirliği tüm gruplarca anlaşılabilirse ilk günden başarı için önemli bir yol 
katedilir.  

Tüm ana problemler tesbit edildikten sonra, yeniden yapılandırma uzmanı, içinde özellikli hedefler ve 
aksiyon planları olan “Acil Stratejik Eylem planını” hazırlar ve bunu öncelikle Yönetim Kuruluna, üst 
yönetime ve çalışanlara anlatarak onların desteğini alır. Ertesinde, bu planı, şirket dışındaki 
bankacılara, ana kreditörlere ve tedarikçilere anlatarak şirketin faaliyetlerine olan güveni tekrar tesis 
eder.  

Üçüncü Safha: Acil Stratejik Eylem Planının Uygulanması 

Şirketin durumu kritikse, eylem planı biraz “acı” ama “basittir”. Acil müdahale yapılarak, kanama 
durdurulur ve şirket’in yaşama şansı arttırılır. Bu noktada herkes duygusal olarak olumsuz etkilenir. 
Çalışanlar işten çıkarılır, hatta bazen tüm bir veya bir kaç bölüm kapatılır. İşi üstlenmiş, objektif olan 
ve aynı uygulamayı daha önce yapmış bir yeniden yapılandırma uzmanı bu noktada duygulardan 
arınmış olarak tüm süreci koordine eder yönetir ve sonuçlandırır.  

“Nakit” şirketin hayatta kalmasını sağlayan hayati can suyudur. Pozitif nakit akımı yaratımı en kısa 
zamanda sağlanmalıdır ve şirketin yeniden yapılandırma planını uygulaması için gerekli nakit en kısa 
zamanda dışarıdaki kaynaklardan tedarik edilmelidir. Genellikle dışarıdan kaynağı sağlamak için 
karsız veya ana faaliyet alanı dışındaki aktifler ivedilikle satılır. Bu aktifler satılmadan, yeniden 
yapılandırma uzmanı bu aktiflerde değer arttırıcı müdahalelerde bulunarak, alıcılara aktiflerin daha 
yüksek bedellerle satılmasına çalışır. Belirlenen ve istenilen zaman içinde satılamayan aktifler, 
ivedilikle likide edilir. Amiral gemisinin kurtarılması için destek gemileri, gerekirse, feda edilir.  

Acil Stratejik Eylem Planı genellikle finans yönetiminde, tüm üretim fonksiyonlarında, satış ve 
pazarlama bölümlerinde uygulanır. Hedef, borçların yeniden yapılandırılması, işletme sermayesinin 
iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, bütçelemenin daha iyi yapılması, üretim hatlarının daha 
efektif çalışması, daha fazla kar yaratan müşteriye ulaşılabilmesi, potensiyeli çok olan ürünlere 
yönelinmesi, departmanlar arası koordinasyonun arttırılması, teknolojinin tüm imkânları ile 
faaliyetlerin günlük izlenmesi ve gerekli önlemlerin her daim alınması için şirket içi bir disiplinin 
oturtulmasıdır.   

Yeniden yapılandırma eylem planının uygulanması ile hali hazırdaki şirket işleyişi değiştirilerek 
şirketin para kaybetmeyecek şekilde yeniden doğması sağlanır. 
 

Dördüncü Safha: Şirket Faaliyetlerinin Yeniden Yapılandırılması 

Şirkette kanama durdurulduğunda, para kaybeden bölümler ya kapatılıp ya da satıldığında, yönetim 
masrafları kısıldığında tüm yoğunlaşma şirketin faaliyetlerinin daha etkin ve efektif sürdürülmesine 
verilir. Şirket, karlılığı ve özvarlık karlılığı artacak şekilde yeniden yapılandırılır.  
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Birçok yönden en zor kısım da esasen bu kısımdır. Çünkü zarar eden faaliyetlerden çıkılmış veya 
gerekli önlemler alınmış olabilir ama esas olan şirketin hissedarlara yatırdıkları paranın hak ettiği 
getiriyi sağlayacak şekilde ileriki dönemde faaliyetlerine devam etmesidir.  

Şirketin ana faaliyet alanındaki karlılık ve bu alanın finansal durumu önemlidir. Eğer ana faaliyet alanı 
düzeltilemeyecek şekilde kötü yara almışsa ve ileriye yönelik beklentiler kötüyse, şirketin satışı dâhil 
bir çıkış kurgulanmalıdır. Eğer şirket uzun vadeli olarak ayaklarının üzerinde durabilecek şekildeyse, 
yoğunlaşma karlılığa ve faaliyetleri daha emin adımlarla sürdürmeye verilir. 

Yeniden yapılandırma esnasında, bazı ürün grupları ortadan kaldırılır, bazıları değiştirilir-yeniden 
pozisyonlanır. Rekabetçi olan ürünlere konsantre olunur ve gerekirse bazı pazarlardan çekilinir. Şirket 
şişman ve ataletsiz durumdan, daha atletik, dinamik ve safralarından arınmış şekilde, bazı üretim 
tesisleri kapatılarak, yönetim hiyerarşisi sadeleşerek çalışmalarına devam eder.  

Yeniden yapılandırma esnasında ve ertesinde “insan kaynağı” en önemli unsurdur. Çalışanlar 
yarattıkları katma değerle orantılı olarak ödüllendirilirler ve yeni yönetim anlayışında esas hedef 
hissedarlara değer yaratmaktır. Çalışanlar rekabetçi şekilde bu hedef için çalışırlar. Şirket için amaç 
yaşamaya devam etmektir.  

Beşinci Safha: Normale Dönme  

Yeniden yapılandırmanın son safhasında şirket tekrar karlılığa geçer. Daha önceki safhalarda esasen 
problemlerin çözümü ve önlemlerin alınması hedeflenmişken, bu safha da şirketin kurumsallaşması, 
hissedarlara değer yaratımı ve karlılık artışı hedeflenir. Örnek olarak: şirket faaliyet alanını ve 
müşterilerini arttırmak için yeni bir pazarlama stratejisi uygulamaya başlayabilir. Şirket cirosunu, ürün 
gamını yeni ürünlerle takviye ederek ve müşterilerine sunduğu hizmetleri iyileştirerek arttırabilir. 
Global oyuncularla stratejik ortaklıklar araştırılır. Finansal olarak nakit yaratımı bazlı yönetim anlayışı 
oturtularak şirket bilançosu sağlamlaştırılır, uzun vadeli finansman bulunmaya çalışılır, bütçe ve iç 
kontrol sistemleri iyileştirilir. 

Son safha’nın başarılı olması için tüm tarafların psikolojisinin değişmiş olması gerekir. Tarafların 
morallerindeki iyileşme karlılıktaki iyileşme kadar önemlidir. Esasen şirket kültürü yeniden 
yaratılmıştır ve negatif düşünceler yerini pozitif düşüncelere bırakmıştır. 

Başarı ve Başarısızlığı Ölçmek  

Tabi ki tüm yeniden yapılandırmalar yukarıdaki tüm safhalarda bahsedildiği şekilde birebir başarılı 
olamazlar veya tüm safhaların gerçekleşmesine gerek duyulmaz. Bir şirket zararlarını azaltmış olabilir 
ama tekrar gerekli karlılığı yakalayamayabilir. Böyle bir durumda şirket, karlılığı sağlayabilecek bir 
yönetime sahip başka bir şirkete satılabilir. Bu başarısızlık değildir. Şirket yeni sahiplik ve yönetimde 
belki de bu işi daha iyi bilen büyük bir grubun elinde çok başarılı olabilir. Bu noktada yeniden 
yapılandırma uzmanı yine çok önemli bir görev üstlenir. Olası alıcılara ulaşır, şirket ile ilgili bilgi 
paylaşımını koordine eder, şirket satış fiyatı üzerinde müzakerelerde bulunur, fiyatı maksimize eder ve 
şirket satışı gerçekleştiğinde, gelen paranın alacaklılara dağıtılmasını yönetir.  

Bazen yeniden yapılandırma o kadar başarılı olurki, şirket beşinci safha’ya bile gelmeden bir rakip 
tarafından çok yüksek bir fiyata satın alınır. Yeniden yapılandırma uzmanı şirketi kurtarmıştır ve şirket 
yeni sahiplikte öncekinden daha iyi bir performans sergilemektedir. 

Yeniden Yapılandırma Uzmanını Seçmek  

Problemleri olan bir şirket için en önemli karar, “yeniden yapılandırma uzmanını” seçmektir. Bu karar 
şirketin en kötü zamanında, birçok problemlerin tam ortasında, en karamsar dönemde yapılmak 
zorundadır. Hâlbuki en önemli şey ZAMAN’dır ve kesinlikle boşa geçmememlidir. 
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Yeniden yapılandırma prosesine girmeden şirket sahibi veya Yönetim Kurulu aşağıdaki soruları 
kendine sormalı ve ancak ertesinde devam etmelidir. 

• Yeniden yapılandırma uzmanının hizmetlerine ne kadar süre için ihtiyacımız var?  
• Şirket yeniden yapılandırma uzmanının ücretini ödeyebilecek mi? 
• Yeniden yapılandırma uzmanı başka uzmanları da beraberinde getirmeli mi?  
• Hali hazırdaki üst yönetim yeniden yapılandırma uzmanıyla çalışmak istiyor mu? 
• Yeniden yapılandırma uzmanından beklenen nedir?  
• Şirketin yeniden yapılandırılma şansı ne kadardır? 
• Gerektiğinde, şirketin bazı aktiflerinin veya bazı birimlerininin, şirket dışından biri tarafından 

likide edilmesi, hissedarlar ve şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilir bir durum 
mudur? 

Yeniden Yapılandırma Uzmanı Seçiminde Ana Kriterler 

Tecrübe ve Özgeçmiş: Tecrübe en önemli kriterdir. Avcı av vurmuş mudur yoksa sadece çok iyi 
avlanırım mı diyordur? Yeniden yapılandırma uzmanı daha önce kaç şirket yeniden yapılandırmıştır 
ve ne kadarında başarılı olmuştur. Yeniden yapılandırma uzmanlığında, yapılmış olan mastırlardan, 
mezun olunmuş okullardansa, yeniden yapılandırma uzmanının kaç başarı hikâyesi olduğu önemlidir.  

Reputasyon ve Akseptans: Hiç bir yeniden yapılandırma uzmanı, göreve başlar başlamaz, 
kreditörlerin güvenini kazanmadan ve yeni kredi imkânlarına ulaşmayı sağlamadan başarılı olamaz. 
Yeniden yapılandırma uzmanını göreve getirecek bir şirket, bu kişinin reputasyonunu bankalardan, 
hukuk bürolarından, finansal danışmanlardan, yatırım bankalarından, tedarikçilerden ve bağımsız 
denetçilerden ve muhasebecilerden kontrol ederek kararını vermelidir. Göreve aday yeniden 
yapılandırma uzmanı, güzel pazarlama yapabilir, hatta dünyaları vaadedebilir, ama eğer piyasada 
oluşmuş bir reputasyonu veya geçmiş başarısı yoksa çok fazla bir şansı olamaz ve hatta şirketi 
olduğundan daha da kötü duruma düşürebilir.  

Yönetim Becerileri: Yeniden yapılandırma uzmanı, yeni stratejilerin mimarı ve de uygulayıcısı olarak 
lider özelliklerine sahip olmalıdır. Girişimci ruha sahip, şirket veya şirketleri daha önce “bizzat” 
yönetmiş olan, baskı altında karar verme yetisine sahip, ikna yeteneği yüksek, hızlı düşünebilen, 
müzakere ve mülakat yetenekleri olan biri olmalıdır.  

Ücretlendirme Mekanizması: Yeniden yapılandırma uzmanının ücretlendirme mekanizması açık ve 
net olmalıdır. Şirket ve hissedarlar, bu hizmet ertesindeki değer yaratımının, ücretin misliyle olacağına 
ve bu ücretleri süreç esnasında ve ertesinde ödeyebileceğine inanmalıdır. Ücretlendirme hem saatlik 
ücret, hem de performans bazlı olmalı, yeniden yapılandırma uzmanı başarıdan da nemalanarak, 
maksimum faydayı sağlamak için var gücüyle çalışmalıdır.  

Kaan Kiziroglu, Yönetici Ortak, Servo Capital, www.servo-capital.com 

Yukarıdaki çalışmada büyük ölçüde “Turnaround Management Association’ın” 
https://www.turnaround.org yayınlarından da yararlanılmıştır. 


