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Giriş
TCMB tarafından her yıl yayınlanmakta olan sektörel bilançolar 10 sektör için
İşletme Sermayesi kapsamında incelenmiştir. İncelenen sektörler içerisinde İşletme
Sermayesi ihtiyacı en yüksek olan sektör «İnşaat» ve en az olan sektör «Ulaştırma
ve Depolama» olmuştur.
İşletme sermayesi, üretim
firmalarında üretimin aksamadan
devam edebilmesi, firmaların tam
kapasite çalışabilmesi, işletmenin
büyüyebilmesi, firmanın temerrüde
düşme olasılığının azaltılması,
kredibilitesinin artırılması, firmanın
faaliyetlerinin karlı bir şekilde
devam etmesi için önem
taşımaktadır.
İşletme sermayesinin gereğinden
fazla olması, atıl işletme sermaye-

si bulundurulması ve yatırımın
aksaması nedeniyle büyümeyi ve
karlılığı yavaşlatacaktır. İşletme
sermayesi fazla olan firmanın
likiditesi yüksek demektir. Yüksek
likidite, riskin azalması dolayısıyla
karlılığın düşmesi demektir.
Likidite yükseltilerek,
yükümlülüklerin yerine getirilmeme
riski azaltılmaktadır. Bu durumda,
likidite ne kadar fazla ise, bunun
karşılığında karlılık da o kadar
azalacaktır.

Tam tersi, işletme sermayesinin
gereğinden az olması, firmanın
finansal başarısızlığını arttırıp,
hem kendi sektörü içerisindeki,
hem de finansal kuruluşlardaki
kredibilitesini azaltacaktır.
Verimli bir işletme sermayesi
yönetimine sahip firmalar, daha
fazla serbest nakit akışı üretecek
ve bu da daha yüksek işletme
değerlemesi ve şirket değeri ile
sonuçlanacaktır.

Çalışmamızda TCMB toplam sektörü ve 10 sektör detayı incelenmiştir. Net İşletme Sermayesi/Net Satışlar
oranı sektörler toplamında %24 oranında olmakla beraber son 5 yılın en yüksek seviyesindedir. Bu oranın en
yüksek olduğu sektörler «İnşaat» ve «Tekstil Ürünlerinin İmalatı», en düşük olduğu sektörler ise «Ulaştırma ve
Depolama» ve «Perakende Ticaret»tir.

Tüm Sektörler
AGS
SGS
TBGS
NİSGS

AGS = Alacak Gün Süresi
SGS = Stok Gün Süresi
TBGS = Ticari Borç Gün Süresi
NİSGS = Net İşletme Sermayesi Gün Süresi

2014
73,5
62,9
58,2
77,6

2015
76,6
67,0
61,7
81,1

∆
3,1
4,1
3,5
3,5

C2C= İşletme sermayesine yatırılan fonun nakde
dönüş zamanını gösteren süredir.
AGS+SGS-TBGS=C2C olarak hesaplanır.
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İnşaat

İnşaat sektörü 2011-2014 yılları
arasında değerlendirildiğinde,
İşletme Sermayesi ihtiyacının her
yıl ortalama %27 oranında
büyüdüğü gözlemlenmektedir.
Bu büyüme ile inşaat
sektöründeki kredi kullanımı da
artmaktadır.
Yapı izin ruhsatlarının 2015
yılında azalması ve inşaat
maliyetlerinin artışı ile 2015
yılında İnşaat sektörü cirosunu
büyütememiş, bunun yanı sıra
Alacak Gün Süresini %30, Stok
Gün Süresini %27 arttırarak Net
İşletme Sermayesinin Net
Satışlar içerisindeki payını
%44,3’ten %59,3’e çıkarmıştır.
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İnşaat sektöründeki şirketlerin
pek çoğu, hem çok büyük inşaat
firmalarıyla hem de çok sayıda
taşeron ve tedarikçiyle
çalışırken, her iki tarafın da Net
İşletme Sermayesini sıkı tutmaya
çalışmasından dolayı, alacak ve
stokların etkin yönetiminde
zorlanmaktadır.
Net İşletme Sermayesi/Net
Satışlar oranındaki kötüleşmenin
temel sebebi 2014-2015
arasındaki Stok Gün Süresi
spread-inin 55,9 güne
çıkmasıdır. Stok, bu sektördeki
en önemli İşletme Sermayesi
unsurudur.

İnşaat
AGS
SGS
TBGS
NİSGS

2014
108,7
204,9
163,2
145,5

2015
140,8
260,8
204,7
189,1

∆
32,2
55,9
41,5
43,7

Gıda Ürünlerinin İmalatı

Gıda Ürünlerinin İmalatı
sektöründe, Net İşletme
Sermayesinin Net Satışlar
içerisindeki payı her yıl ortalama
%27 oranında seyretmiş, 2015
yılında ise %25,5 seviyesine
düşmüştür. Alacak Gün Süresi
1,3 gün ve Stok Gün Süresi 0,8
gün artmıştır. Bunun yanında
Ticari Borçların geri ödenme
süresi 3,2 gün artmıştır.
Nakit döngüsü 2012 yılından beri
düşüş göstermektedir. Stok Gün
Süresi, İnşaat sektöründe olduğu
gibi bu sektörde de İşletme

Sermayesindeki en önemli
unsurdur.
Stok Gün Süresindeki iyileşme,
nakit döngüsünü pozitif
etkilemiştir. 2012’de 111,8 gün
iken 2015’te 95,6 güne
düşmüştür.
Her yıl ortalama %20 oranında
büyüyen sektörün İşletme
Sermayesi/Net Satışlar oranı
optimal seviyeyi korumaktadır.

Gıda
AGS
SGS
TBGS
NİSGS

2014
60,6
84,3
48,3
90,9

2015
61,9
85,2
51,5
90,1

∆
1,3
0,8
3,2
-0,8
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Tekstil Ürünlerinin İmalatı

Tekstil sektörü her yıl ortalama
%12 civarında büyümektedir.
İşletme Sermayesi göreceli
olarak daha hızlı bir büyüme
sergilemektedir.
Net İşletme sermayesindeki hızlı
büyümenin sebebi alacak tahsil
süreleri, özellikle son 3 yılda
hızlı bir şekilde büyürken, borç
ödeme sürelerinin daha düşük
bir ivmeyle büyümesidir.
Net Satışlar içerisindeki payı,
özellikle 2013’ten itibaren,
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alacakların verimli
yönetilememesinden dolayı artış
göstermiştir.
Tekstil sektörü, İnşaat
sektöründen sonra en yüksek
İşletme Sermayesi ihtiyacı olan
ikinci sektördür.

Tekstil
AGS
SGS
TBGS
NİSGS

2014
131,5
89,5
58,4
158,2

2015
140,3
92,4
60,7
166,7

∆
8,9
2,9
2,3
8,5

Ana Metal Sanayi

Ana Metal Sanayi, Çin pazarının
yavaşlaması ve dolayısıyla
ticaret hacminin azalması
nedeni ile, İşletme Sermayesi
yönetimini daha verimli hale
getirmek zorunluluğuna
girmiştir.
Ana Metal Sanayi, hem ham
madde alımında gerekli İşletme
Sermayesini elinde tutmak, hem
de genişleyen müşteri ve
tedarikçi portföyünü yönetirken
rekabetçi olabilmek için, İşletme
Sermayesi yönetiminde etkin
olabilmek, dolayısıyla

operasyonlarını geliştirme
trendindedir.
Net Satışlar 2015 yılında %1
oranında daralmış, bunun
yanında Net İşletme Sermayesi
%11 oranında daralmıştır.
Böylece Net İşletme Sermayesi
rasyosu %24,4’ten %21,9’a
düşmüştür.

Metal Sanayi
AGS
SGS
TBGS
NİSGS

2014
51,3
76,4
39,0
84,6

2015
55,4
74,0
40,8
85,1

∆
4,2
-2,4
1,8
0,5

Alacak Gün Süresi 4,2 gün
artarken Stok Gün Süresinde 2,4
gün ve Ticari Borç Gün Süresinde
1,8 gün iyileşme yaşanmıştır.
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Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı

Kimyasalların ve Kimyasal
Ürünlerin İmalatı sektöründe,
Net İşletme Sermayesinin Net
Satışlar içerisindeki payı 2012
yılında %30 seviyelerinde iken,
satışların 2013 yılında %30
büyümesi ile bu oran %24’e
gerilemiştir.
2015 yılında Alacak Gün Süresi
1,3 gün artarken Stok Gün Süresi
%12’lik artışla 8,3 gün artmıştır.
Bunun yanında Ticari Borçların
geri ödenme süresi 2,8 gün
artmıştır.
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Nakit döngüsü 2013 ve 2014
yıllarında düşükken, 2015 yılında
stokların verimli
yönetilememesinden dolayı
yeniden yükselmiştir.
Alacak Gün Süresi bu sektörde
İşletme Sermayesindeki en
önemli unsurdur.
Her yıl ortalama %18 oranında
büyüyen sektörün İşletme
Sermayesi/Net Satışlar oranı
optimal seviyelere yakındır.

Kimya
AGS
SGS
TBGS
NİSGS

2014
92,7
70,4
75,0
89,0

2015
93,9
78,6
77,8
94,6

∆
1,3
8,3
2,8
5,6

Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı

Kauçuk ve Plastik Ürünlerin
İmalatı sektöründe, Net İşletme
Sermayesinin Net Satışlar
içerisindeki payı 2013 yılında
%34,5 iken, satışların 2014
yılında %18 ve 2015 yılında %11
büyümesi ile bu oran %32,5’e
gerilemiştir.
2015 yılında Alacak Gün Süresi
4,8 gün artarken Stok Gün Süresi
1 gün artmıştır. Bunun yanında
Ticari Borçların geri ödenme
süresi %11 büyüyerek 6,7 gün
artmıştır.

Alacak Gün Süresi bu sektörde
İşletme Sermayesindeki en
önemli unsurdur.
Nakit döngüsü 2013 yılında
yüksek iken 2014 ve 2015
yıllarında stok ve ticari borç gün
sürelerindeki iyileşmelerle 114,6
güne inmiştir.

Kauçuk-Plastik
AGS
SGS
TBGS
NİSGS

2014
108,6
66,6
59,8
114,3

2015
113,5
67,6
66,5
114,4

∆
4,8
1,0
6,7
0,1
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Perakende Ticaret

Perakende Ticareti sektörü,
yüksek rekabet ve azalmakta
olan marjların etkisi altında
büyümeye devam etmektedir.
2012 yılında %42 oranında
büyüyen sektör, 2015 yılında %11
oranında büyümüştür. Aynı
dönemde Net İşletme Sermayesi
%18 oranında büyümüştür.
Perakende sektörü, son
kullanıcıya satış yapılmasından
dolayı kısa vadelerde tahsilat
yapıp, tedarikçilerine uzun
vadede ödeme yaptığı için, nakit
fazlalığı yüksek olan bir
sektördür.
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Bu da Alacak Gün Süresinin
Ticari Borç Gün Süresine göre
oldukça düşük olmasını
açıklamaktadır. 2015 yılında
Alacak Gün Süresi 2 gün ve Stok
Gün Süresi 7,7 gün artmıştır.
Ticari Borç Gün Süresi ise 7,4
gün artarak nakit çevirme
süresini 47,5 seviyesine
getirniştir.
Perakende sektörü, Ulaştırma ve
Depolama sektöründen sonra en
az İşletme Sermayesi ihtiyacı
olan sektördür.

Perakende
AGS
SGS
TBGS
NİSGS

2014
46,1
76,2
77,1
45,3

2015
48,1
83,8
84,5
47,6

∆
2,0
7,7
7,4
2,3

Ulaştırma ve Depolama

Ulaştırma ve Depolama sektörü,
Türkiye’de Net İşletme
Sermayesi ihtiyacının en az
olduğu sektördür. Nakit çevirme
süresi 20-30 gün arasında
değişirken, Net İşletme
Sermayesinin Net Satışlar
içerisindeki payı son iki yılda
yaklaşık %7 seviyesindedir.
İşletme Sermayesi açısından
bakıldığında, bu noktada önemli
olan ödeme koşullarının
tedarikçileriyle, müşterileri ile
anlaşmaya vardığı şartlardan
daha kısa sürede yönetmesidir.

Bu politika kapsamında Alacak
Gün Süresi 4,5 gün erkene
çekilmiştir.
Ancak Ticari borç ödemelerinde,
büyük perakende, imalat ve
madencilik şirketlerinden alınan
çeşitli hizmetler kapsamında
(akaryakıt alımı, sözleşmeli
işçilik, depolama vs.) böyle bir
pazarlık gücünün olamaması,
borç gün süresi tarafında
iyileştirme esnekliğinin
olmadığının göstergesidir.

Ulaştırma
AGS
SGS
TBGS
NİSGS

2014
50,4
14,1
40,6
27,8

2015
45,9
14,2
40,1
24,5

∆
-4,5
0,1
-0,5
-3,3

*

* 2011 yılında Ticari Alacaklar %32 küçülmüş, Stoklar %8 ve Net Satışlar %34 büyümüştür. Buna karşılık Ticari Borçlar %94
büyümüştür. Bu nedenle NİŞ/Net Satışlar oranı çok büyük bir düşüş yaşamıştır.
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Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim sektöründe, Net
İşletme Sermayesinin Net
Satışlar içerisindeki payı her yıl
ortalama %12 oranında
seyretmiş, 2015 yılında ise %15,6
seviyesine yükselmiştir. Alacak
Gün Süresi 16,5 gün ve Stok Gün
Süresi 3,3 gün artmıştır. Bunun
yanında Ticari Borçların geri
ödenme süresi 21,3 gün
artmıştır.
Nakit döngüsü 2013 yılında düşüş
göstermiş ancak sonraki yıllarda
Alacak Gün Sürelerindeki
yükselmeler nedeniyle yeniden

10

37 seviyelerine çıkmıştır.
Faaliyet konusu nedeniyle
Stoklar kalemi önem taşımayan
sektörde Alacak tahsilat
yönetiminin iyileştirilmesi
gerekmektedir.
Her yıl ortalama %10 oranında
büyüyen sektörün İşletme
Sermayesi/Net Satışlar oranı
optimal seviyeyi korumaktadır.

Bilgi ve İletişim
AGS
SGS
TBGS
NİSGS

2014
84,6
30,3
77,4
49,1

2015
101,1
33,5
98,7
51,0

∆
16,5
3,3
21,3
2,0

Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa
İlişkin Malzemelerin İmalatı

Temel Eczacılık Ürünlerinin ve
Eczacılığa İlişkin Malzemelerin
İmalatı sektöründe, Net İşletme
Sermayesinin Net Satışlar
içerisindeki payı 2010 ve 2011
yıllarında ortalama %36 iken,
2012 yılında Alacak ve Stok Gün
Sürelerinin hızlı artışından dolayı
%45 seviyelerine çıkmış ve bu
aralıkta devam etmiştir.
2015 yılında Alacak Gün Süresi
6,4 gün ve Stok Gün Süresi 3,1
gün azalmıştır. Bunun yanında
Ticari Borçların geri ödenme
süresi 1,2 gün artmıştır.

Nakit döngüsü 2012 yılından beri
düşüş göstermektedir. Ticari
Borç Ödeme süresi bu sektörde
kısadır. Buna karşılık Alacaklar
görece geç tahsil edilmektedir.
Son iki yılda ortalama %20
oranında büyüyen sektörün
İşletme Sermayesi/Net Satışlar
oranı, incelenen sektörler içinde
en yüksek olan üçüncü
sektördür.

Eczacılık
AGS
SGS
TBGS
NİSGS

2014
122,9
132,9
73,1
157,0

2015
116,5
129,9
74,3
147,6

∆
-6,4
-3,1
1,2
-9,4
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Özet

➢ İmalat sektöründe İşletme Sermayesi ihtiyacının İmalat Dışı Sektörlere göre daha fazla olduğu görülmüştür.
Ancak İnşaat sektörü, imalat dışı sektör olmasına rağmen, incelenen tüm sektörler içerisinde en yüksek
İşletme Sermayesi ihtiyacı olan sektördür.
➢ Ana Metal Sanayi, Bilgi ve İletişim, Perakende Ticaret ve Ulaştırma ve Depolama sektörlerinin İşletme
Sermayesi ihtiyacı, tüm sektörlerin ortalamasının altında kalmaktadır.
➢ Stok Gün Süresi, İnşaat, Gıda Ürünlerinin İmalatı ve Ana Metal Sanayiinde yüksektir ve İşletme Sermayesi
yönetiminde önemli bir unsurdur.
➢ Tekstil Ürünlerinin İmalatı ve Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı sektörlerinde Alacak Gün Süreleri uzun
vadelerdeyken, Ticari Borç Gün Süreleri daha kısa vadelerdedir, bu da İşletme Sermayesi kıtlığı yaşamalarına
neden olmaktadır.
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TCMB Sektör Kapsamı

TCMB Sektör

İnşaat

Kapsam
2015 Firma Sayısı
Genel inşaatlar, konutların tamamı, ofis binaları, mağazalar ve diğer halka açık
binalar ile hizmet binaları, tarımsal amaçlı binalar vb. veya otoyollar, şehir içi
yollar, köprüler, tüneller, demir yolları ve diğer raylı yollar, havaalanları,
978
limanlar ve diğer su projeleri, sulama sistemleri, kanalizasyon sistemleri,
sanayi tesisleri, boru hatları ve elektrik hatları, spor tesisleri vb. bina dışı
inşaatları kapsar.

Tekstil Ürünlerinin İmalatı

Tekstilin dokunması da dahil tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi;
tekstil ve giyim eşyalarının aprelenmesi, boyanması vb. bitirme işlemleri ile
tekstil ürünlerinin imalatını (ev tekstil ürünleri, battaniyeler, halılar, kilimler,
kordon, halat, ip vb.kapsamaktadır (giyim eşyalarının imalatı hariç).

446

Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa İlişkin
Malzemelerin İmalatı

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatını
kapsamaktadır. Bu bölüm ayrıca tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin
imalatını da kapsamaktadır.

34

Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatını kapsamaktadır. İmalat sürecinde
kullanılan ham maddelere göre karakterize edilmektedir. Bununla beraber,
bu alt kısım içinde zorunlu olarak yer alan maddelerin tüm ürünlerin
imalatının bu bölümde sınıflandırılacağı anlamına gelmemektedir.

224

Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı

Gıda Ürünlerinin İmalatı

Ana Metal Sanayi

Bilgi ve İletişim

Perakende Ticaret

Ulaştırma ve Depolama

Organik ve inorganik hammaddelerin kimyasal işlemlerle dönüştürülmesini
ve ürünlerin oluşumunu kapsamaktadır. Bu durum, ilk sanayi grubundan
oluşan temel kimyasalların üretimini; geri kalan faaliyet gruplarını oluşturan
temel kimyasalların daha ileri işlemlerle üretilen ara ve nihai ürünlerin
üretiminden ayırır.
Tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri ile elde edilen ürünlerin işlenerek
insanlar ve hayvanlar için yiyecek ve içecek haline getirilmelerini ve
doğrudan yiyecek mamulü olmayan birçok değişik ara ürünün üretilmesini
kapsamaktadır. Bu bölüm farklı türde ürünlerle ilgilenen faaliyetlerden
oluşmaktadır: et, balık, meyve ve sebze, katı yağlar ve sıvı yağlar, süt ürünleri,
tahıl (hububat) imalatı ürünleri, unlu ve nişastalı mamuller, diğer gıda
ürünleri ve hayvan yemleri.
Elektro metalürjik ve diğer metalürjik teknikleri kullanarak, maden, demir
külçesi, hurdadan elde edilen demir içeren ve demir içermeyen metallerin
eritilmesi ve/veya ayrıştırılması faaliyetlerini kapsamaktadır.
Bilgi ve kültürel ürünlerin üretimini veya dağıtımını, veri veya haberleşme de
dahil bu ürünleri göndermek veya dağıtmak için gerekli aletlerin
sağlanmasını, bilgi teknoloji faaliyetlerini, veri işlemeyi ve diğer bilişim
hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.
Dükkanlar, büyük mağazalar, tezgahlar, posta ile satış yapan dükkanlar,
kapıdan kapıya satış yapan kişiler, gezgin satıcılar, sokak satıcıları, tüketici
kooperatifleri ve benzerleri tarafından kişisel olarak veya evde tüketimi veya
faydası için genel kamuya yeni ve kullanılmış malların perakende satışını
(üzerinde değişiklik yapılmadan satış) kapsamaktadır.
Tarifeli olsun ya da olmasın, demir yolu, boru hattı, kara yolu, su veya hava
yolu vasıtasıyla ve terminal, park alanları, kargo yükleme-boşaltma
hizmetleri, depolama vb. destekleyici faaliyetlerle yolcu ve eşyaların
taşınmasını kapsamaktadır. Sürücü veya operatör ile birlikte taşıma araçlarının
kiralanması bu kısıma dahildir. Ayrıca, posta ve kuryecilik faaliyetleri de
burada kapsanmaktadır.
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