İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ
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M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
İşletme sermayesi değişik kişiler tarafından değişik anlamlarda kullanıl
maktadır.

Sermaye kullanıldığı yere göre, işletme sermayesi ve sabit sermaye olarak ikiye ayrılmaktadırı. İşletme sermayesi kavramı, çalışma sermayesi, döner
sermaye ile aynı anlamda kullanılmakta, analizcilerde ise genellikle işletme
sermayesi deyimini tercih etmektedirler2 •
İşletmelerde genellikle fonların büyük bir bölümü sabit varlıklara yatırıl
mıştır. Sabit varlıkların en önemli özelliği ise
rinden nakde dönüştürülmemesidir.

kısa

sürede ve istenen fiyat üze-

Döner değerler normal olarak bir hesap dönemi" yani bir yıl içinde paraya çevrilebilen varlıklardır. İşletme sermayesi yönetimi genellikle bu varlıkla
rın yönetimidir 3 • Döner değerler nakit, nakit benzerleri, alacaklar ve stoklardan oluşacaktır. İşletmelerd e nakit ak ışı aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.
İşletme sahiplerinden ve kredi kurumlarından işletme ilk kurulduğunda veya
gerektiğinde nakit girişi sağlanmakta, borç vadelerinin gelmesi, faiz ve vergi
vs., ödemeleri, ortakların nakit çekmeleri halinde işletmeden nakit çıkışı söz
konusu olmaktadır. İşletmedeki nakdin bir bölümü, faaliyetlerin sürdürülebilmesi için sabit varlıklara yatırılır. Satışın gerçekleşmesi için ise stoklara gerek. sinim vardır. Stoklar peşin satıldığİnda işletmeye nakit girişi sağlanır. Kr~dili
satıldığında alacakların tahsil edilmesi ile nakit girişi doğar. Sabit varlıkların
ela satışı halinde yine nakit girişi meydana gelir.
1 Oktay Güvemli, "İşletme Sermayesinin Tanımı, Tespiti ve Finansmanı", İktisat Dergisi, Cilt 8,
Nisan 1968, s. 46.

2 İsmail Özaslan, İşletme Analizi, Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayım No: 380-613, İstan-.
bul, 1983, s. 65.
3 James Van Horne, Finansal Yonetim ve Politikalan, Çev. Osman Tekok ve. Diğerleri, Cilt il,

A.İ.T:İ.A. Yayını, No: 29, Kalite Matbaası, Ankara, 1979, s.· 1.
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Döner değerlere yapılması gereken yatırım miktarı satıcılar ve kisa vadeli kredilerle karşılanır ve aradaki fark sürekli sermaye ile finanse e'dilirs.
Döner değerlerle kısa vadeli borçların uygun düzeylerinin saptanması
konusu, firmanın likiditesine ve firma borçlarının vadelerinin bileşimine

,.

4 Robert Johnson ve Ronald Melicher, Financial Managemeııt, Fifth Edition, Allyn and Bacon, ·

Inc., 1982, s. 145.
5 Martin Grass, Control of Working Capital, A Programme of management Priorities, Gower

Press Limited, Great Britiain, 1972, s. 3.
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ilişkin temel kararların v<;!rilmesini kapsamakta ve bu kararlar karlılık ve rist

arasındaki bir değişimin etkisi altında kalmaktadırlar6. Sonuç olarak, işletme
sermayesi döner değerlerin kısa · vadeli borçları aşan bölümü anlamına gelmekte7, kısa vadeli borçlara göre döner değerlerin fazlalığı işletme sermayesi
olarak değil "net işletme sermayesi" aqlamında kullanılmaktadır. İşletme sermayesi, kavramı sadece döner değerlerin toplamı ile oluşmakta ve brüt işlet
me sermayesi olarak anlaşılmaktadır8. Bu ilişki şöyle ifade edilebilir9 :

1. Döner Değerler> Kısa süreli borçlar= Net döner sermaye

mevcudu
2. Döner

Değerler= Kısa

süreli borçlar=

3. Döner

Değerler< Kısa

süreli borçlar = Net döner sermaye

Sıfır

net döner
sermaye mevcudu

açığı

İşletme sermayesi, likit fonların, işletmenin k.onu olabileceği belirsizlik

ve beklenmeyen durumlara karşı bir emniyet marjınıda içine alan cari ödemeleri aşan kısmını ölçmeye yaramaktadırıo.
işletme

varlığı

döner değerlerin kısa süreli borçları
ile net ve bri!t işletme sermayesine
dahil kaemler gözönünde tutularak daha geniş bir tanım yapılabilir. Brüt işlet
me sermayesi adı verilen döner değerler toplamı, kasa, banka, senetli ve senetsiz alacaklar, stoklar, pazarlanabilir hisse senedi ve tahvil, peşin ödenen
giderler ve diğer döner değerlerden oluşur. Döner değerlerin finansmanı
Net

sermayesinin

aşan kısmının varlığına bağlıdır. Dolayısı

/

6 Horne, a.g.e., s. 2.
7 Park .Calin ve John
W. Gladson; Norking Capital, The Macmillian Campa~y, New York, 1963,
s. 2. Bkz. Özgül Cemalcılar, Fonların Kaynakları ve Uygulamaları Tablosu ile Para Akışı Analizleri, E.İ.T.İ.A. Yayını, s. 37.
8 Ferruh Çömlekçi, "Çalışma Sermayesi

Analizi", Esader, Cilt IV, sayı 1. Ocak 1968, s. 174-177-;

Metin Türko, Döner Semrnye Yönetimi, Prensipler ve A~aliz, Atatürk Üniversitesi Yayınlan,
No: 541, İşletme Fakültesi Yayınlan, No: 73, Araştırma Serisi No: 51, Erzurum, 1978, s. 4.
9 Y.ılmaz Karako~nlu, Mali Bünye
Analizi, İstanbul Reklam Yayınlan: 27, İstanbul, 1973, s. 57.
ıo L.C. J-Ieath, "Is Working Capital Rcally Working?", Journal Accounlancy, Sayı, 152, Dccem-

ber 1981, s. 82.
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pasifte yer alan .kısa dönemli finansm
an kaynakları ile sağlanmaktadır. Bun
·
lar kısa vadeli ban ka borçları, senetli
ve senetsiz borçlar, .öde nece k vergi,
ücret vs. ve diğer kısa süreli borçlardır.
Kısa süreli borçların öde nme sind e nak
·
de çevrilecek dön er değerlerin ve bu
arad a ticari alacakların sade ce topl
um
tutarı değil, nak de çevrilme kabiliyet
i, yani orta lam a ·vadesinin de büyük
bir
öne m taşıdığı açıktır 11 •

İşletme içi~ sabit kabul edilebilecek işle
tme sermayesi miktarının finans-

manı orta ve uzu n süreli borçların ve
öz kaynakların bir bölü mü ile de gerç
ekNet işletme sermayesinin olması gere
ken seviyesi, işletme çalışmaları için . dön em varlıkların
ger'ekli olan seviyeleri ile kısa süreli
borçların
uygun bulu nan seviyeİeri arasındaki
farktan oluşmaktadır12.. İşletmeler
için
önemli olan unsur, net işletme serm
ayesinin kontrolü ve net işletme serm
ayesinin varlığını devam ettirebilmektir.
leşebilmektedir.

· Dön er değerlerin kendi içinde deği
şimi, net işletme sermayesi
miktarını
etkilememektedir. Şöyle ki, müşteril
erden bir tahsil yapılması hali nde
net iş
letm e sermayesi değişmemekte, müşt
erilerdeki azalış karşı kasa da
da bir artış gerçekleşmektedir. Yön etim in
,görevi ise, likit fonlar ve işletme serm
ayesine yapılan minimum yatırımlar aras
ında, aşağıdaki ama çlar a göre
denge sağ
lamaktır13.

1. İşletme?in etkin faaliyet seviyesi
nde, stok ve borçları müm kün olan
en düşük seviyede tutmak, Stok darb
oğazına girilmesi v~ya müşterile
re tanınan 6lağan kredi şartları dışı
na çıkılması, işletmenin çalışmas
ına ciddi zara rlar verebilir:
.
.
2. Satıcılardan verebilecekleri kred
i miktarının, optimum satın alma
prensiplerine uygun bif biçimde, en
fazlasını ~ide etm ekti r.
İşletme sermayesi yönetiminin dah
a etkili ve yararlı bir biçimde ele .alın.
masında genel olar ak aşağıdaki
dört gereğin gözönünde tutulması isten
mekte·
. dirı4.
11 Cavit
Ertan, "Bilanço Tahl illerinde Ticari
Alacaklar Satışlar Nispeti ve Kısa Vade
li Borç· Ödeme Gücüne Etkileri", Baiıka Cilt VII,
Sayı, 6, Haziran 1970,· s. 48.
12 Oktay Güvemli, "Temel İşletme Sermayesi
İhtiyacının Tespiti", Bank a, Cilt VIII,
Sayı 7, Tem ·
muz 1971, s. 24.
13 Grass, a.g.e., s. 5.

14 Senih Asaiı, İşletmelerde Döne r Sermaye
İhtiyacının Kısa Süreli Kredi ile Fina
nsmanında
Doğrusal
Prog raml amad an Yara rlanm a, (Dok
tora Tezi). Matb aa Meslek Lisesi,
İstanbul,
1982, s. 9-10.
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. a. İşletmelerde bağdaştırılması gereken temel finansal amaçlarından ikisi olan karlılık ve likidite, sürekli olarak özlenmeli ve karşılıklı et~ile
ri incelenmelidir.
olarak), işletmenin belli bir tarihteki statik
d~rumunu yansıtmaktan çok, daha gerçekçi olarak zaman süresi için·
deki dinamik nakit girişi ve çıkışlarının izlenmesini kapsamalıdır.

b. Likidite

(karlılıktan farklı

c. Döner değerler yönetimi ile kısa vadeli borçların yönetimi arasındaki
.
karşılıklı ilişkiler, doğru ve gerçek olaraU yansıtılmalıdır.
d. Son amaç olarak ise, geleceğin yapısında varolan belirsizlik unsuru,
her ne biçimde olursa olsuİı, ,gözönünde tutularak analiz edilmeye çalışılmalıdır.
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