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ERKEN UYARI MODELİ VE İMKB-100 ŞİRKETLERİNE UYGULANMASI 

ÖZET 

Bir şirketin öncelikli ve yaşamsal amacı kâr etmektir. Şirketlerin karlılıklarının seyri 
başta hissedarlar olmak üzere, tüm yatırımcıların ve denetim şirketlerinin ilgi odağı 
olmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için patronlar sınıfı hiçbir şeyden kaçınmamaktadır. 
Kâr olduğu sürece bir üretim kolunda üretim olmakta ve yükselen kârlar bu üretim 
koluna yeni işyerlerinin açılmasını sağlamaktadır.  

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de inşaat, enerji ve iletişim sektörlerindeki şirketlerin 
özsermaye karlılıklarını bir sene öncesinden tahmin edebilecek bir model 
oluşturmaktır. Çalışmada inşaat sektöründe 2002 – 2007, enerji sektöründe 2002 – 
2007 ve iletişim sektöründe 2002 – 2007 yılları bilanço ve gelir tablosu 
istatistiklerinden yararlanılmıştır. Ancak 2001 yılı rakamları, bu yılın kriz yılı olması 
nedeniyle, analizde kullanılmamıştır.    

Çalışma yapılırken ilgili sektörlerdeki halka açık ve Türkiye’de ilk 500 sıralamasına 
girmiş şirketler seçilmiştir. Bu sayede bağımsız denetimden geçmiş ve tek düzen 
hesap planına uygun, güvenilir bilanço ve gelir tablolarından yararlanılması 
amaçlanmıştır. Ayrıca, inşaat sektörü incelenirken ise, sektörün içindeki gelişmelerin 
ilk sinyal verdiği kısım olan çimento üretimi ele alınmıştır.  

Söz konusu sektörler ve ilgili şirketler için bir erken uyarı sistemi olarak da 
değerlendirilebilecek model oluşturulurken geniş bir literatür taraması yapılmış ve 
dünyada bu konuda yapılmış benzeri çalışmalar incelenmiştir. Şirket iflaslarının 
yapılan incelemeler sonucunda diğer konulara nazaran erken uyarı modellerinde daha 
çok incelendiği görülmüştür. Model oluşturulurken E-views programından 
yararlanılmış ve kurulan modellerin yardımıyla şirketlerin 2008 yılı verileri tahmin 
edilmeye çalışılmıştır. 

Modelde, incelenen üç sektörde de etkili olabilecek ortak değişkenler kullanılmıştır. 
Bu araştırmadaki modellerde değişken olarak finansal rasyolara ve ekonomik 
trendlere yer verilmiştir. 

Modelde üzerinde çalışma yapılırken en çok zorlanılan kısım Türkiye’de sektör ve 
şirketlerin karlılıklarını etkileyen dış konjonktürel gelişmelerin bulunmasıdır. Bu 
gelişmeler özsermaye karlılığını etkilemesine rağmen model içine 
oturtulamamaktadır. Ayrıca Türkiye 1994 ve 2001 krizlerinden sonra daha 
mukavemetli bir yapıya sahip olmuş ve alışagelmiş kriz sonrası tepkileri 
vermemektedir. Ayrıca modele dahil edilen değişkenlerin, özsermaye karlılık 
oranının  % 50 den fazlasını açıklıyabiliyor olması model açısından olumlu olarak 
yorumlanmıştır. 

Bu çalışmada kurulan modellerde çıkan sonuçlar inşaat sektörünün iletişim ve enerji 
sektörlerine göre ekonomik trendlerden daha az etkilendiklerini göstermektedir. 
İletişim sektörünün tam anlamıyla hem ekonomik trend hem de kendi mali 
rasyolarından etkilendiği görülmüştür. Model sonuçlarını değerlendirecek olursak, 



 xii

2008 yılı özsermaye karlılık oranını tahmin sonuçlarına bakıldığında en az sapma 
inşaat sektöründeki firmalarda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, inşaat sektörü diğer iki 
sektöre göre daha çok mali rasyolarına bağlı ve önü açık görülmektedir. 
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EARLY WARNING SYSTEM AND APPLICATION ABOVE IMKB-100 
FIRMS 

SUMMARY 

The vital and first aim of all companies is to make profit. Companies’ profitability 
trends attract not only the attention of the shareholders, but also the attention of all 
the investors and auditing firms. The bosses and shareholders do everything to reach 
target. The production goes ahead in product line and high profits ensure to add new 
branches during making profits. 

The aim of this study is to set up a model which will predict the return on equity 
values of construction (cement production), energy and communication sector one 
year before. In this thesis, 2002 – 2007 statistics are used for construction sector, 
where 2002 – 2007 statistics are used for energy sector and 2002 – 2007 statistics are 
used for communication sector, excluding 2001 statistics for the three sectors, as 
there was chrisis that that year in the economy. 

The companies which are open to the public and evaluated in first 500 are taken into 
consideration during the analysis. As a result of that, reliable income statements and 
balance sheets, which are audited by independent auditing firms, were utilized.  

While preparing this thesis, which can be evaluated as an early warning indicators 
analysis for different sectors, a wide range of literature search is done and similar 
studies are examined. In such studies it is generally seen that company bankruptcies 
were investigated. E-views program is used during establishing sector model and 
also this model try to forecast income statement and balance sheet information.  

In this model, variables that are more adaptable are used for three sectors. In this 
research, financial ratios and economical trends variables for each of the three sectors 
are utilized.  

The most difficult part of this study is that there are many variables, which is 
international improvement, affecting the return on equity ratios of the investigated 
sector in Turkey. Such changes are very difficult to be utilized as variables in the 
model. Otherwise, Turkey had more resistance structure after 1994 and 2001 
economical chrisis and do not indicate classical reaction. Therefore the models’ high 
coefficients of determination is really promising result.  

The results obtained in the thesis shows that the return on equity ratios in the 
construction sector are affected less than other sectors’ from economical trends. 
Nevertheless, communication sector is affected both economical trends and financial 
structure. According to the thesis results, the construction sector seems to be the most 
promising sector with its stabilized growth in Turkey, where there are still much 
instability in economy. 
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1.  GİRİŞ 

Günümüzün artan rekabet koşulları, geleceğe yönelik belirsizlikleri azaltmak ve 

potansiyel olumsuzluklara karşı, öncül tedbirler almak düşüncesini bir istemden 

zorunluluğa dönüştürmüştür. Kayıp fonksiyonunun beklenen değeri olarak ifade 

edilebilen risk kavramı ise mevcut ve potansiyel sorunları ölçmede en etkin olarak 

kullanılan ölçüm aracı olmaktadır. Şüphesiz ki, riskin istatistiksel perspektiften 

objektif yorumunun yanı sıra, subjektif tanımları da söz konusudur. Ancak, son 

dönemde risk konusunu gündeme getiren ve sistematik bir yaklaşımı zorunlu kılan 

kriterler, subjektif risk kavramını, objektif normlara bağlamayı zorunlu hale getirmiş 

ve metodolojik dayatmaları içerecek hale gelmiştir. (Collard, 2002) 

Erken uyarı modeli batı ülkelerinde çok iyi bilinmesine ve uygulanmasına karşılık 

ülkemizde bütün yönleriyle bilinmemekte ve uygulanmamaktadır. Plânlı kalkınma 

dönemine girmemiz ve diğer ülkelerin hızla gelişmesi karşısında işletmelerimizin 

erken uyarı modellerini uygulaması, artık zorunlu hale gelmiştir. Erken uyarı modeli 

sonuçlarına dayanan işletme yöneticileri, kontrol ve plânlama fonksiyonlarını çok 

daha etkili bir biçimde yürütürler. Bu bakımdan işletmelerin başarısında erken uyarı 

modelinin rolü küçümsenemez. 

Finansal tablolar, finansal performans ve risk tahmini analizlerinde kullanılan temel 

verileri oluşturmaktadır. Yöneticiler; kendilerinin de içinde bulunduğu ve ayrıca 

firma sahiplerini, firma çalışanlarını, müşterileri, tedarikçileri, rakipleri, potansiyel 

yatırımcıları ve diğer çıkar gruplarını da kapsayan oldukça geniş bir sistemle, diğer 

bir ifadeyle piyasayla olan iletişimini bu tablolardan elde edilen bilgiler ışığında 

kurmaktadır (Gunther,2003). Kendilerine özgü bakış açıları ve amaçları olan 

katılımcıları kapsayan bu piyasada, firmalara yönelik karar alım süreçleri, genellikle 

finansal tablolardan çıkartılan finansal oranlara göre şekillenmektedir (Ball vd., 

1994). Ancak, sağlıklı kararların alınabilmesi için finansal tablolarda yer alan 

bilgilerin yanı sıra piyasa-temelli bilgilerin de kullanılması ve bu iki bilgi türü 

arasındaki etkileşimin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 
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Bu çalışmada, Borsa şirketlerinin sektörel ayrımda tüm alt gruplarda risk belirmesini 

sağlayacak, risk tayininde fikir verebilecek öncü göstergelerin tanımlanmasına imkân 

verecek, erken uyarı özellikli sisteme dayalı bir risk modeli tanımlanmaktadır. 

Çalışmada, model çoklu regresyon analizine yer verilmiştir. Bu araştırmadaki model 

ise üç sektörde faaliyet gösteren Türk şirketlerinden toplam ondört tanesinin 

ortalama beş yıllık verilerinden yararlanmaktadır.  

Yapılan bu tez çalışmasınındaki hedef Türkiye’de lokomotif sektörler olan inşaat, 

enerji ve iletişim alanlarında faaliyet gösteren firmaların bilanço ve gelir tabloları 

incelenerek karar verme aşamasında ilgili makamlara yardımcı olmaktır. Bu 

tablolardan çıkan şirket karlılıkları firmanın yönlendirilmesi aşamasında önem arz 

etmektedir. Şirketlerin karlıklarının seyri başta hissedarlar olmak üzere, tüm 

yatırımcıların, kredi veren kuruluşların ve denetim şirketlerinin ilgi odağı olmaktadır. 

Bundan dolayı şirketlerin karlılıklarının önceden tahmin edilebilmesi büyük önem 

taşımaktadır. 

1.1 Tezin Amacı 

Bu tezin yapılmasında hedeflenen amaçlar; ilk olarak şirket üst yönetimine yardımcı 

olabilecek bir erken uyarı sistemi geliştirilmesidir. Yardımcı olabilecek bir erken 

uyarı sisteminin oluşturulması şirket geleceği için yapılacak manevralarda pozitif ve 

negatif kısımların değerlendirilmesini sağlayacaktır. İkinci olarak; yatırımcı ve kredi 

veren kuruluşlar açısından yararlanılabilecek bir tahmin modeli yaratılması 

hedeflenmiştir. Bu sayede batık kredilerin oranının düşürülmesi amaçlanmaktadır ve 

buradan yola çıkarak para krizlerinin oluşması önlenmiş olacaktır.  

Türkiye’de ana sektörlerin hangi unsurların etkisi altında kaldıklarının saptanması 

oldukça önemlidir. Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerde küreselleşme süreci olumlu 

ve olumsuz tarafları ile farklı sektörlerdeki şirketlerin kârlılıklarını etkilemektedir. 

Genelde dünya ekonomisi özelde ülke ekonomileri açısından küreselleşme, ülkelerin 

nesnel koşullarına paralel olarak ekonomide ve şirket mali tablolarında değişik 

gidişatlara yol açmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, küreselleşme özellikle gelişmekte 

olan ülkeler şirketleri için birçok nimet sunarken bu nimetleri gereği gibi kullanmak 

için gerekli olan temel makroekonomik parametrelerden yoksunluk neticesinde 

şirketler finansal kriz denilen problemleri yaşamaktadırlar. Bu finansal krizlerin 

önceden öngörülebilmesi için erken uyarı sistemi geliştirilmesi faydalı olacaktır. 
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1.2 Tezin Kapsamı 

Şirketlerde kararları alan kişiler sık sık değişkenlerin gelecekte ne yönde hareket 

edeceğini tahmin etmeye çalışmaktadırlar. Tahmin yöntemleri iki başlık altında 

özetlenebilir. Bunlardan birincisi kalitatif (yargısal) yöntemlerdir. Bu yöntem; 

matematiksel değerlemelerden uzak, tamamen kişisel önerilere dayanan tahmin 

yöntemidir. Diğeri ise; kantitatif (sayısal ) yöntemlerdir. Zaman serileri ve ilişkilere 

dayanan yöntemler olmak üzere iki alt başlıkta toplanmıştır. (Zmijevski, 1984) 

Enflasyon, işsizlik, turist sayısı, borsa endeksleri gibi zaman göre sıralı gözlemler 

şeklindeki verilere zaman serileri adı verilmektedir. Zaman serileri analizi, bir zaman 

serisinin kendi olasılıksal yapısının keşfedilmesi ve gelecekteki durumunun 

öngörülmesi veya birden fazla zaman serisi arasındaki ilişkilerin belirlenerek ortaya 

çıkarılması işlemi olarak özetlenebilir. (Koyuncugil A.S, Özgülbaş N., 2006a) 

Öngörü yöntemleri ise gelecekte ortaya çıkacak olaylar hakkında çıkarım yapmak 

için geçmişten gelen bilginin organize edilmesinin basit sistematik bir yoludur 

(Frechtling, 2001). Öngörü yöntemleri kantitatif (quantitative, sayısal) ve kalitatif 

(qualitative, nitel) olarak iki gruba ayrılabilir (Frechtling, 2001). Kalitatif yöntemler 

yargısal yöntemler olarak da adlandırılır. Kalitatif yöntemlerde matematiksel kurallar 

yerine uzman görüşlerinden yaralanılarak öngörüler elde edilir. Kantitatif 

yöntemlerde ise daha çok matematiksel kurallar işletilir. Kantitatif yöntemler 

nedensel ve nedensel olmayan (extrapolative) yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Extrapolative yöntemlerde nedensel ilişkiler göz ardı edilerek zaman serisinin 

geçmişteki örüntülerinden geleceği tahmin edilmektedir. Nedensel modeller de ise 

açıklayıcı değişkenler belirlenerek çok değişkenli bir analiz yapılmaktadır. Zaman 

serileri arasındaki çeşitli ilişkiler ortaya koyulmaktadır (Frechtling, 2001). 

Literatürde iyi bilinen zaman serisi yöntemleri özelliklerine göre ek Çizelge A.1 de 

gösterilmiştir. 

Bu sebeple yapılacak en doğru hareket değişkenler arası ilişkileri ortaya koyan bir 

model oluşturmaktır. Tahmin modellerinin amaçları iki farklı şekilde 

özetlenebilmektedir: 

a) Tahmin modellerinin sonuçlarını kabul ederek bu sonuca göre hareket etmek, 

b) Önceden müdahale ile tahmin sonucunu etkilemeye çalışmak 
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Araştırmada kullanılan model bu anlamda her iki amaca da hizmet verebilecektir. 

Ekonomik trendlere müdahale olamayacağından, çıkan sonuçlara göre hareket 

etmekten başka bir şey yapılamayacaktır. Bununla birlikte şirketlerin bilanço ve gelir 

tablosu rasyoları önceden müdahale imkanı verecek ve şirket stratejilerini 

yönlendirebilecektir. (Dardac, 2009) 

Tahmin yöntemlerini üç grupta toplamak mümkündür : 

a) Sözel : Matematiksel değerlemelerden uzak, tamamen kişisel önerilere 

dayanan tahmin yöntemidir. Bu yöntemle trendleri önceden tahmin etmek 

oldukça güçtür. 

b) Zaman Serisi ve Projeksiyon : İstatistik metodlarla geçmiş döneme ait verileri 

kullanarak geleceğin verilerine ulaşmaya çalışan yöntemdir. Modellerin 

oluşturulmaları aşamasında en yararlı metodtur. 

c) Nedensel / Açıklayıcı : Değişkenlerin birbirleriyle nedensel ilişkilerini 

açıklayan metodtur. Bu ilişkiler genellikle regresyon yöntemiyle 

belirlenmektedir. 

Tahmin yöntemleri içerisinde en çok kullanılan modellerden birisi de simulasyondur. 

Simulasyon şirketlerin finansal modellemesinde oldukça fazla kullanılmaktadır. 

Karar verici istediği sonuca ulaşabilmek için alternatif çözümleri model üzerinde 

deneme imkanı bulmaktadır. Böylece yöneticiler hiçbir riske girmeksizin model 

üzerinde oynayarak çözüm üretebilmektedirler. Modelleri oluştururken her ne kadar 

farkedilmese de şirketlerin mali tabloları şirketlerin finansal modellerini 

kendiliğinden oluşturmaktadır. (Coyne,2008) 

Model geçmiş verilerle geleceği tahmin etmeye çalışmakta aynı zamanda regresyon 

analizi ile değişkenlerin birbiri ile ilişkilerini incelemektedir. Çünkü model hem 

geçmiş verilerle geleceği tahmin etmeye çalışmakta, hem de regresyon analizi ile 

değişkenlerin birbirleriyle ilişkilerini incelemektedir. Ayrıca modeli bir simulasyon 

modeli haline getirmekte mümkündür. Değişkenlerin modelde aldıkları katsayılar 

belli olduğundan,  buradaki değişkenlerin alacakları değerler ile oynanarak şirketler 

için optimal çözümler üretilebilecektir. 
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1.3 Metodoloji 

Model oluşturulurken dünyada yapılan benzeri araştırmalardan en çok ilgi toplayan 

Altman’ın (1993) ünlü Z modeli örnek alınmıştır. Bu modelin ilgi toplamasında iki 

önemli neden bulunmaktadır:  

a) Muhasebe ve finans verilerini bir araya getirerek, istatistik tekniklerin 

yardımıyla mali tablo analizine yeni bir boyut getirmiştir, 

b) Uygulama herkesin anlayabileceği basitlikte bir modele dayandırılmıştır. 

Araştırmada kurulan model her ne kadar şirket iflasları yerine şirket karlılıklarını 

önceden tahmin etmeye çalışıyor olsa da, modelde açıklayıcı olarak benzer 

değişkenler kullanılmış ve çalışmada benzer prosedürler izlenmiştir. Her iki model 

de geleceği tahmine yönelik, şirket yöneticileri ve yatırımcılara yardımcı birer araç 

ve erken uyarı sistemidir. Ancak Altman modeli ile araştırmada konu edilen model 

arasında istatistik yöntem arasında farklılık bulunmaktadır. Altman modeli çoklu 

diskriminant analizi kullanırken, tezdeki model regresyon analizine yer vermiştir. 

Ayrıca kurulan model Altman’ın modeline ilave olarak şirket rasyolarından başka 

genel ekonomik trendleri de dikkate almaktadır. Bunun nedeni gelişmiş yabancı 

ülkelerden farklı olarak, gelişmekte olan ülkemizde şirketlerin dış etkenlere aşırı 

duyarlılığıdır. Bir sonraki bölümde gerek Altman’ın gerekse diğer araştırmacıların 

kurdukları modeller ve izledikleri yöntemler geniş olarak sunulacaktır. 

Tezdeki modelle ilgili çalışmalar Altman’ın belirttiği önemli bir noktadan yola 

çıkılarak başlatılmıştır. Altman’a göre, modelin başarısı, değişkenlerin dikkatli 

seçilmesine bağlıdır. Amaç, mümkün olan en az değişkenle en fazla bilgiyi sağlamak 

olmalıdır (Altman,1993). 

Model kurulurken Altman’ın açıklamasına sadık kalınarak modelde kullanılacak de-

ğişkenler belirlenme yoluna gidilmiştir. Ancak bundan önce modele konu olacak 

sektör ve şirket seçimi üzerinde durulmuştur. Değişkenlerin saptanmasından sonra 

modeli açıklayıcı özellikleri dikkate alınarak bunlardan bazıları modelden çıkarılmış 

ve regresyon analizi istatistiki olarak mantıklı hal alana kadar bu işleme devam 

edilmiştir. Ayrıca, istisna yaratarak modelin açıklayıcı özelliğinin bozulmasına neden 

olan şirketler ve yıllar da analiz dışı bırakılmışlardır. Örneğin 2001 yılı verileri o 

sene ekonomide yaşanan istisnai kriz nedeniyle modelin açıklayıcılığını 

kaybettirdiğinden analize dâhil edilmemiştir.  
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1.4 Kısıtlar 

Çalışma yapılırken aşağıda belirtilen zorluklarla karşılaştırılmıştır :  

a) Borsamızın genç olmasından dolayı araştırmada 2002 – 2007 yılları verileri 

kullanılabilmiş ve analize söz konusu yıllarda faaliyet gösteren köklü şirketler 

dahil edilmiştir. Buna rağmen gerek incelenen dönemin kısa olması, gerekse 

aynı yıl verileri alınan şirket sayısının azlığı modeldeki gözlem sayısını 

azalttığından regresyon analizinde serbestlik derecesi açısından tehlike 

yaratmıştır. Bu sorunu aşabilmek için şirket bazında model kurmaktan 

vazgeçilmiş, sektör bazında model oluşturulma yoluna gidilmiştir.Bu da 

karakteristik olarak birbirlerine benzeyen şirketlerin seçimine mecbur 

kılmıştır.  

b) Genel ekonomik trendler incelenirken birçok istatistik yıllığına başvurulmuş, 

ancak çoğu istatistik tablosunun geçmiş yılları dikkate almamasından ötürü 

çok cılız kaldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra birçok tabloda da devamlılık 

gözetilmemesi ve tabloların başlık ve içeriklerinin değişime uğraması 

çalışmayı zorlaştırmıştır. 

c) Ülkemizde, modelin konusuna etki eden, sosyal özellik arzetmeyen ve kısa 

süreli etkilerle modeli bozan birçok değişken bulunmaktadır. Sık değişime 

uğrayan yasal düzenlemeler, populist politikalar neticesi alınan kısa vadeli 

kararlar ve hızlı değişim gösteren dış konjonktür buna örnek olarak 

gösterilebilir. Bu duruma rağmen kullanılan değişkenler modelin % 50 den 

fazla bir bölümünü açıklayıcı hale getirmiştir. 
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2.  LİTERATÜR ÖZETİ 

Finansal olarak başarılı ve başarısız işletmeleri ayırmaya yönelik çabalar Beaver'ın 

(1967) rasyoları kullanarak gerçekleştirdiği tek değişkenli ve Altman’ın (1968) 

Çoklu Diskriminant analizine dayalı Z-skorları ile başlamıştır. Çok değişkenli 

istatistik modelleri kullanan diğer önemli çalışmalar; Çoklu Diskriminant modelini 

kullanan, Altman vd. (1977); Lojit ve Probit modellerini kullanan Zmijewski (1984), 

Zavgren (1985), Jones (1987), Pantalone ve Platt (1987), Rudolph ve Hamdan 

(1988), Ward (1993), Ward (1994), Jones ve Hensher (2004) örnek olarak sayılabilir 

(Koyuncugil ve Ozgulbas, 2006c). 

Yapay sinir ağları, 1980’li yıllarda finansal başarısızlık ve iflas gibi sorunların 

belirlenmesinde kullanılmaya başlanmış ve Hamer (1983), Coats ve Fant (1992), 

Coats ve Fant (1993), Chin-Sheng vd. (1994), Klersey ve Dugan (1995), Boritz vd. 

(1995), Tan ve Dihardjo (2001) ve Anandarajan vd. (2001) gibi araştırmacılar 

araştırmalarında yapay sinir ağlarına yer vermiştir (Koyuncugil ve Ozgulbas, 2006b). 

Liu et al. (2006) dünyada meydana gelen finansal krizler üzerine odaklanmışlardır. 

Bulanık C-ortalamalar yönteminin ekonomik ve finansal krizlerin tanımlanmasında 

erken uyarı sistemi olarak yardımcı olacak biçimde nasıl kullanılabileceğini 

göstermişlerdir.  

Ülkemizde erken uyarı sistemlerine ilişkin yapılan çalışmalardan biri olan Çilli ve 

Temel’in (1988) çalışmasında, bankacılık krizlerini tespit etmeye yönelik olarak 

Diskriminant Analizi ve Faktör Analizi’ne dayalı bir erken uyarı sistemi 

önerilmektedirler. 

Canbas vd. (2006) İMKB’de finansal sorun yaşayan şirketlerin tespitini 

sorgulamışlardır. Önemli Bileşenler Analizi ve Diskriminant Analizi’nden oluşan 

entegre bir erken uyarı modeliyle finansal sorunları tahmin etmeye çalışmışlardır. 

Tezin bu bölümünde yabancı kaynaklı erken uyarı modelleri ve araştırmalarından 

örnekler verilecektir. Bu araştırmalar daha önce de değinildiği üzere bu çalışmadaki 
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modelin kurulmasında örnek teşkil etmişlerdir. Erken uyarı modelleri literatürde üç 

ana grup altında toplanmaktadır (Coyne v.d., 2008): 

a) Şirket kazançlarının tahminine yönelik modeller 

b) Şirket iflaslarının tahminine yönelik rasyo bazlı modeller 

c) Şirket iflaslarının tahminine yönelik ekonomik trend bazlı modeller 

2.1 Şirket Kazançlarının Tahminine Yönelik Araştırmalar 

Ball ve Kothari (1994) şirket kazançlarının tahminine yönelik araştırmaları üç ana 

başlık altında toplamaktadır: 

a) İstatistiki zaman serisi tahminleri 

b) İstatistiki tahmin modelleri 

c) Menkul kıymet analistlerinin ve yöneticilerin tahminleri 

İstatistiki zaman serileri ile yapılan araştırmalarda Little (1962), Blackwell ve diğ. 

(1966), Ball ve Wats (1972) şirket kazançlarının önceden tahmini hususunda yetersiz 

kalmışlardır. Uzmanlar yaptıkları incelemelerde zaman ile kazançlar arasında bir 

bağlantı kuramamışlardır. 

Daha sonra yapılan araştırmalarda şirket kazançları dışında başka değişkenler de 

kullanılarak modeller oluşturulmuştur. Ou ve Penman (1989) birçok değişkenin bir 

yıl sonrasının şirket kazancının tahmininde çok yararlı bilgiler sağladığını ispat 

etmişlerdir. Modellerinde kullandıkları rasyolara örnek olarak öz sermaye karlılığı, 

kaldıraç oranı, hisse başı temettülerdeki ve stoklardaki yüzde değişimi gösterilebilir.  

Ball ve Kothari (1994) kitaplarında menkul kıymet analistlerinin yaptığı analizlerin 

istatistik metotla yapılan hesaplamalardan daha iyi sonuç vermesinin 

beklenebileceğini belirtmişlerdir. Bunun sebebi, söz konusu uzmanların hem zaman 

serisi bilgisine, hem de şirketlerin mali tablolarına hâkim olmaları ve şirket hakkında 

mali tablolara yansımamış daha birçok bilgiye sahip bulunmalarıdır. Brown ve 

Rozeff’in (1978) yaptıkları araştırma buna bir kanıt niteliğindedir. Ancak buna karşı 

bir tez, Ashig ve diğ. (1992) yaptıkları bir çalışma ile ortaya konmuştur. Bu 

çalışmada söz konusu analistlerin istatistiki olarak optimal tahminlerde 

bulunamadıkları ve konu ile ilgili mevcut tüm verileri kullanmadıkları gösterilmiştir. 
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2.2 Şirket İflaslarının Tahminine Yönelik Rasyo Bazlı Modeller 

Şirket iflaslarının tahminine yönelik finansal rasyo bazlı modeller içinde çok 

değişkenli analizi ilk kez Altman 1966 yılında yapmış olduğu çalışmada kullanmıştır. 

Z modeli olarak adlandırılan bu modelde, iflas etmesi muhtemel şirketleri önceden 

işaret etmeye yönelik beş değişkenli bir lineer diskriminant analizinden 

yararlanılmıştır. Model kurulurken 33 Amerikan şirketinin 20 yıllık verilerini 

incelemiştir. Bu tezdeki model ise üç sektörde faaliyet gösteren Türk şirketlerinden 

toplam 20 tanesinin ortalama 7 yıllık verilerinden yararlanmaktadır. Analizde 

Altman’ın dikkat gösterdiği husus şirket seçiminde homojen yapı gösteren (aynı 

sektörde faaliyet gösteren şirketlerin aynı yıl verilerini kıyaslayan) bir model kurması 

olmuştur. Modelini kurarken ilk etapta 22 değişkenle yola çıkan Altman, model nihai 

şeklini aldığında analizini 5 değişkenle tamamlamıştır. Bu araştırmadaki modelde ise 

14 değişkenle yola çıkılmış, analiz ortalama 9 değişkenle sonuçlanmıştır. Şirketlerin 

iflası ile kullanılan veriler arasında, araştırmadaki modelde de öngörüldüğü gibi, bir 

yıllık bir zaman aralığı öngörmüştür. Böylece bir erken uyarı sistemi kurmayı 

amaçlamıştır. Altman’ın modelinde kullandığı 5 rasyo sırasıyla işletme sermayesi / 

Aktifler, Dağıtılmamış karlar / Aktifler, Faiz ve vergi öncesi kazançlar / Aktifler, 

Sermayenin piyasa değeri / Pasiflerin defter değeri ve Satışlar / Aktifler dir. 

Altman orijinal model olarak şöyledir:  

Z = 1.2T1 + 1.4T2 + 3.3T3 + 0.6 T4 + 0.999 T5.  

T1 = İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar.  

Şirketin büyüklüğüne ilişkin tedbirler likit varlık.  

T2 = Dağıtılmamış kârlar / Toplam Aktifler. 

Önlemler karlılık bu şirketin yaş ve kazanma gücünü yansıtır.  

T3 = Faiz ve Vergi Öncesi Kar / Toplam Aktifler. 

Vergisi tedbirler işletim verimliliği appart ve yararlanarak faktörler. Gibi kazanç 

işletim tanır uzun vadeli yaşayabilirliği için önemli olan.  

T4 = Hisse Senedinin Piyasa Değeri / Hisse Senedinin Defter Değeri  

Piyasa boyutu da olası bir tehlike işareti olarak güvenlik fiyat dalgalanma kadar 

gösterebilir.  
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T5 = Satışlar / Toplam Varlıklar. 

Ciro Standard ölçmek (büyük sanayi sektörü kadar) değişir.  

Ayrımcılık Bölgeleri:  

Z > 2.99 - "Güvenli" bölgesi  

11,8 <Z <2,99 - "Gri" bölgesi  

Z <1,80 - "imdat" bölgesi  

Z-skor Bileşen Tanımlar Değişken Tanım Ağırlıklandırma Faktörü Özel Firmalar 

için; 

T1 = (Dönen Varlıklar-Mevcut Borçlar) / Toplam Varlıklar  

T2 = Dağıtılmamış Kazançlar / Toplam Varlıklar  

T3 = Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç / Toplam Varlıklar  

T4 = Defter Değeri Sermaye / Toplam Borçlar ve  

T5 = Satışlar / Toplam Varlıklar  

Z' Puan İflas Modeli:  

Z' = 0.717 T1 + 0.847 T2 + 3.107 T3 + 0.420 T4 + 0.998 T5 

Ayrımcılık Bölgeleri:  

Z' > 2,9 - "Güvenli" Bölgesi  

1,23 < Z' < 2. 9 - "Gri" Bölgesi  

Z' <1,23 - "imdat" Bölgesi  

Z-olmayanlar için puan Bileşen Tanımlar Değişken Tanım Ağırlıklandırma Faktör-

Üretici sanayi ve Gelişen Pazar Kredi; 

T1 = (Dönen Varlıklar-Mevcut Borçlar) / Toplam Varlıklar  

T2 = Dağıtılmamış Kar / Toplam Varlıklar  

T3 = Faiz ve Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar  

T4 = Defter Değeri / Toplam Borçlar  

Z -Puan İflas Modeli:  

Z = 6.56 T1 + 3.26 T2 + 6.72 T3 + 1.05 T4 
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Ayrımcılık Bölgeleri:  

Z > 2,6 - "Güvenli" Bölgesi  

1.1 < Z < 2.6 - "Gri" Bölgesi  

Z < 1.1 - "İmdat" Bölgesi  

Altman ve diğ. (1977) Altman modelini daha büyük şirketlere adapte etmiş ve 

araştırma yıllarını güncelleyerek Zeta Modeli’ni oluşturmuşlardır. 

Beaver (1967) iflas ve şirketlerin zor duruma düşme riskini ciddi ve modern anlamda 

inceleyen ilk analizi yapmıştır. Araştırmacı, şirket başarısızlığını şirketin vadesi 

gelen borçlarını ödeme kapasitesi bulunmayışıyla açıklamaktadır. Yaptığı 

araştırmada 1954–1964 yılları arasında başarısızlığa uğramış şirketleri seçmiştir. 

Seçtiği 79 başarısız şirket 38 farklı endüstriden seçilmiş ve bu şirketlerin varlık 

büyüklükleri de 0.6 ile 45 milyon USD arasında yer almıştır. 

Diğer bir çalışma olan Blum’un (1974) geliştirdiği başarısız şirket modeli çalışması 

aslında A.B.D. Adalet Bakanlığı’nın Anti-Tröst Bölümü’ne yardımcı olmak için 

hazırlanmıştır. ‘Başarısız şirket Doktrini’ olarak anılan bu çalışma, bir şirket 

birleşmesi davasında kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmada 3 değişik başarısızlık 

göstergesi ele alınmıştır: 

a) Vadesi gelen borçların ödenememesi 

b) İflas işlemlerinin başlaması 

c) Kredi veren kuruluşlarla borçların azaltılması için uzlaşmaya gidilmesi 

Deakin (1972) geliştirdiği modelini Beaver’ın ve Altman’ın modellerine 

dayandırmıştır. Beaver modelinin yüksek tahmin gücü ile Altman modelinin çoklu 

yaklaşımını bir araya getirmeye çalışan model, Beaver’ın kullandığı 14 rasyoyu 

almış ve bunların lineer kombinasyonlarını saptamayı hedeflemiştir. Bunu yaparken 

1964–1970 yılları arasında başarısızlığa uğramış 32 şirket ile rastgele seçilen 32 

başarılı şirket analiz edilmiştir. Aynı zamanda model, Beaver’ın rasyoları 

özelliklerine göre gruplama testlerini ve Altman’ın kullandığı diskriminant analizini 

kullanmıştır. 

Libby (1975) yaptığı çalışmada Deakin’in 14 değişkenini kullanarak şirket 

başarısızlıklarını önceden tahmine yönelik araştırmalar yapmıştır. 14 olan bu sayı 
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daha sonra 5’e indirgenmiş ve seçilen bu değişkenler ticari banka çalışanlarına 

dağıtılarak onlardan fikirleri alınmıştır. 

Edmister (1972) yaptığı bir araştırmada finansal rasyoları kullanarak ve birçok analiz 

metodundan yararlanarak küçük ölçekli işletmelerin başarısızlıklarını önceden 

tahmin etmeye çalışmıştır. Küçük işletme tanımında 1954-1969 döneminde A.B.D. 

deki Küçük işletmeler idaresi (SBA) adlı organizasyona borçlu olan şirketler dikkate 

alınmıştır. Bu borca rağmen zarar elde eden şirketler başarısız, zarar elde etmeyen 

şirketler ise başarılı olarak tasnif edilmişlerdir. Yapılan araştırmada 42 başarısız ve 

aynı miktarda da başarılı şirket kullanılmıştır. Edmister’in yaptığı analizde 19 

finansal rasyo ele aldığı görülmektedir. 

Wilcox (1971) iş riskini ölçen "Kumarbaz" modelini (Gambler’s Ruin Model) 

dayanak alarak, Beaver’ın yaptığı çalışmadaki sonuçları daha iyi açıklayacak ve 

başarısızlığın tahminini daha iyi yapabilecek bir model geliştirmeyi hedeflemiştir. 

Araştırmacı, modelinde, nakit girişinden nakit çıkışının çıkarılması ile belirlenen Net 

Likit Değeri dikkate almıştır. Modelde nakit girişi, net gelirle temettü arasındaki 

fark, nakit çıkışı ise, varlıkların defter değerlerindeki artışla bu varlıkların likit 

değerlerindeki artışlın farkı olarak tanımlanmıştır. Buradan ortaya çıkan net akışını 

Wilcox, "düzeltilmiş nakit akışı" olarak ifade etmiştir.  

Çalışmada diğer her şeyin sabit kabul edildiği durumda, net likit değerin küçük 

oldukça düzeltilmiş nakit akışının da küçük olacağı ve düzeltilmiş nakit akışındaki 

değişkenliğin büyük oldukça şirket başarısızlığı ihtimalinin de büyük olacağı 

öngörülmüştür. 

1980’li yıllarda kurulan modellerde yukarıda bahsi geçen çalışmalardakine benzer 

metodolojiler izlenmiş olsa da daha kısıtlı yapıda modeller kurulmuştur (Ohlson, 

1980), (Zmijevski, 1984). Bu modellerde tek tek değişkenlerin şirket başarısızlığına 

katkıları araştırılmıştır. 

Yapılan bazı çalışmalar endüstriye mahsus değişkenleri de modele katkılamışlardır. 

Altman ve Izan (1982) Avusturalya şirketleri üzerinde, Platt ve Platt (1990) ise 

Amerikan şirketleri üzerinde bu anlamda modeller kurmuşlardır. Özellikle Platt ve 

Platt, yaptıkları araştırmaların bir sonucu olarak, endüstri ilişkili değişkenlerin 

şirketlere mahsus değişkenlerle kıyaslandığında çok daha istikrarlı sonuçlar elde 

edildiğini belirtmişlerdir.  
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Araştırmada endüstri ilişkili değişkene yer verilmemiştir. Bunun nedeni Altman’ın 

(1993) değindiği gibi bu tür değişkenlerin analize sokulmasındaki risktir. Yabancı 

kaynaklı yapılan araştırmalarda birçok tutarlı ve güvenilir istatistik olmasına rağmen 

endüstri bazlı değişkenlere ait istatistiklerin özellikle zaman içinde tanımlarının 

değişmesinden ve güvenilir olmamalarından dolayı kullanımları sakıncalı 

görülmüştür. 

2.3 Şirket İflaslarının Tahminine Yönelik Ekonomik Trend Bazlı Modeller 

1980’li yıllarda şirket iflaslarının tahminine yönelik ekonomik trend bazlı modeller 

incelendiğinde ise en ilginç olanı, Rose ve diğ.’nin (1982) yaptıkları araştırma olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Araştırmacılar, 10 yıllık bir süreyi kapsayan bu araştırmada 

şirketlerin başarısızlığa uğramalarını aşağıdaki 5 değişkene bağlamışlardır: 

a) Borsa endeksi 

b) Özel yatırımlar / GSMH 

c) Net kar / Şirketin yarattığı katma değer 

d) Faiz Oranları 

e) Perakende satışlar / GSMH 

Morris (1997), Altman’ın borsa endeksini, büyümeyi ve para arzını dikkate aldığı bir 

modelinde, bu değişkenler ile şirket başarısızlıklarının sadece %19’luk bölümünü 

açıklayabildiğini vurgulamaktadır. 
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3.  TÜRKİYE’ DE İNŞAAT, ENERJİ VE İLETİŞİM SEKTÖRLERİNDE 

ERKEN UYARI MODELİ ve UYGULAMA 

3.1 İncelenen Sektörler ve Şirketler 

Modelde kullanılan sektörlerin seçiminde etkili olan unsurlar; ülke ekonomisine 

katma değeri yüksek olan ve önemli oranda işgücü istihdam eden sektörler 

olmalarına dikkat edilmiştir. Bunun yanısıra Türkiye ekonomisinde önemli rol 

oynayan ve herkesin yakından tanıdığı şirketleri barındıran sektörler olmaları, son 

olarak uluslararası rekabetin kuvvetli olduğu ve karlılığın piyasa şartlarından 

etkilendiği sektörler olmaları dikkate alınmıştır.  

3.1.1 İnşaat Sektörü 

Bilindiği üzere inşaat sektörü ülkemizin ana sektörlerinden biri olup, oldukça yüksek 

istihdam oluşturmakta ve katma değer üretmektedir. 2002 ve 2005 yılları arası inşaat 

sektörü için kriz sonrası toparlanma olarak geçti. 2005 yılı Türkiye için 

makroekonomik dengelerin gelişimi ve istikrarlı büyüme açısından çok önemli bir yıl 

oldu. AB ile müzakerelerinin başlatılabilmesi, yabancı sermaye girişindeki hızlanma 

ve enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi Türkiye de kaybolmuş olan güven 

ortamını yeniden oluşturmaya başladı.  

2004 yılından itibaren süre gelen enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme çabaları 

2005 yılında sonuç bularak enflasyonun yıllık %8.20 oranında gerçekleşmesiyle 

yatırımcıların da önünü görebilme imkanını arttırmış oldu.  

Enflasyonun tek haneli rakamlara düşürme hedefi başarıyla gerçekleştirilirken 

büyüme de 2005 yılında %7.6 olarak gerçekleşti. Ancak büyümenin istihdama olan 

yansımasının henüz yeterli düzeyde olmadığı işsizlik oranlarından anlaşılmaktadır. 

2004 yılında %10.25 olan işsizlik oranı 2005 yılında da aynı oranda gerçekleşti. 

Ancak özelleştirmenin hız kazanması özel sektördeki istihdam oranını artıracak bir 

unsur olacaktır. (Url-3, 2009) 
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Olumlu makroekonomik göstergelerin gelecekte de sürdürebilirliği açısından 

büyümenin tabana yayılarak gerek gelişmiş bölgelerde gerekse gelişmekte olan 

bölgelerde kalkınmanın sağlanması, işsizliğin azalması için ciddi çalışmaların 

yapılması ve kayıt dışı ekonominin hızlı bir şekilde kayıt altına alınması 

gerekmektedir.  

Daha birçok alanda yapılması gereken çalışmaların mevcudiyeti altında uzun yıllar 

sonra oluşturulmaya başlayan güven ortamı öncü sektörleri etkilemekte ve akabinde 

birçok alt sektörü de canlandırmaktadır. Türkiye’nin en önemli lokomotif 

sektörlerden biri olan inşaat sektörü de dolayısıyla bu gelişmelerden ciddi anlamda 

payını almaktadır.  

İnşaat sektörü ekonomideki gelişmeleri geriden takip ettiği için uzun yıllar küçülme 

göstermiştir. 1995-2004 yılı arasındaki 10 yıllık dönemde sektör %14.7 oranında 

küçülmüştür. Özellikle 2001 yılındaki ekonomik ve mali krizin etkileri inşaat 

sektörünü derinden yaralamıştır.2001 yılında %5 oranında küçülen inşaat sektörü 

2003 yılında rekor düzeyde küçülmüştür. 2003 yılında ekonominin %6 oranında 

büyümesine rağmen inşaat sektörü yaklaşık %9 oranında küçülme göstermiştir. (Url-

3, 2009) 

2004 yılında siyasi istikrarın oluşmaya başlaması ve enflasyonun düşme trendi 

ekonomiyi pozitif yönde etkiledi ve inşaat sektörü %5 oranında büyüdü.  

Sektör 2005 yılında ise özellikle konut kredilerindeki faizlerin düşüşü ve mortgage 

sisteminin gündemde olması ile %21.5 ile rekor bir büyüme göstererek tüm sektörler 

arasında birinci sıraya yükseldi.  

Sektörde patlama yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere özellikle konut 

inşaatında yaşandı. 2001 yılı sonunda yaklaşık %5.5 olan konut kredi faizleri 2005 

yılının sonunda %1’in altına düşerek %0.99 düzeyinde gerçekleşti.  

Türkiye konut kredilerinde özellikle 2005 yılında oldukça hızlı bir gelişim 

yaşamasına rağmen dünya ortalamalarının oldukça gerisindedir.. BDDK (Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu) verilerine göre konut kredilerinin Gaysi Safi Yurt 

İçi Hasıla’ya (GSYİH) oranı, ABD’de yüzde 65, AB ülkelerinde ortalama yüzde 45, 

Kanada’da yüzde 40 civarında iken Türkiye’de yüzde 2 civarındadır. Türkiye’de 

2004 yılında 1.443 milyon euro konut kredisi kullandırılırken, 2005 yılında bu rakam 
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7.815 milyon euroya ulaştı. Verilerden hareketle konut kredileri hacmi 2005 Aralık 

ayı itibarıyla 2002 yılı sonuna göre 37 kat artış gösterdi. (Url-3, 2009) 

Bu bağlamda inşaat sektöründeki bu hızlı büyümeyi ve var olan potansiyeli kalıcı 

hale getirecek olan, kamunun politika geliştirme ve uygulamadaki performansıdır. 

Özellikle son dönemlerde gerçekleştirilen önemli özelleştirmeler sektörü ekonominin 

umudu haline getirdi.  

İnşaat sektörü ülke için çok önemli bir sektördür. Çünkü sektördeki canlanma sadece 

çimento, demir–çelik,cam, kum ve kereste satışlarını değil yapılan inşaatlar 

sonucunda evlerin iç dekorasyonu ile ilgili sektörleri de beraberinde etkilemektedir. 

Dolayısıyla sektör tam anlamıyla bir lokomotif görevi görmektedir.  

İnşaat sektöründeki bu hızlı büyüme ve gelişme çimento sektöründeki büyümeyi de 

tetikledi. 1999 yılında yaşanan deprem ve ekonomik krizlerin yarattığı olumsuz etki 

2005 yılında kendini telafi etti ve sektörde 42.8 milyon ton üretimin gerçekleşmesine 

neden oldu.  

Bu artışın en büyük sebebi de yukarı da değinildiği üzere devreye alınan mortgage 

sistemi ve konut kredi faizlerindeki düşüş ve buna paralel olarak konut inşaatında 

görülen büyük talep oldu.  

2006 – 2007 yıllarında hızla büyüyen mortgage sistemi ve konut kredilerinin 

uygunluk göstermesi sonrası aniden artan tüketim hızı ve karşılanamayan masraflar 

ekonominin 2008 yılı sonunda yara almasına neden oldu. 

Diğer taraftan TMSF’nin elinde bulunan çimento fabrikalarının satışı da büyümenin 

gelişimindeki önemli bir faktördür. Söz konusu fabrikalar yaklaşık 945 milyon $’a 

satıldı, bu rakam gerek yerli yatırımcılar gerekse yabancı yatırımcıların sektöre olan 

güvenini artırdı. Ayrıca Irak savaşı sonrasında ülkenin yeniden yapılandırma 

çalışmaları çimento ihracatını tetikleyen ve sektörü canlandıran önemli faktörlerden 

birisidir. (Url-3, 2009) 

İnşaat sektörü, ekonominin daraldığı 2001 yılı dışında her yıl ülke ekonomisinden 

daha hızlı büyümüştür. Sektörde önümüzdeki yıllarda ekonomik yavaşlamadan 

dolayı daha düşük büyüme beklenmektedir. 

Söz konusu sektörde analize borsada işlem gören Adana Çimento, Bolu Çimento, 

Nuh Çimento, Lafarge Aslan Çimento, Bursa Çimento, Batı Çimento ve Alarko 
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GMYO şirketleri dahil edilmiştir. Ayrıca bu şirketlere yer verilirken işletmelerin 

büyüklükleri dikkate alınmış ve piyasaya homojen tepki veren bir grup 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

İnşaat sektöründe kullanılan veriler bu yedi şirketin beş yıllık geçmişlerini yıllık 

bazda dikkate almıştır. Bu beş yıllık veriler ek Çizelge.C.2 de detaylı olarak 

verilmiştir.  

3.1.2 Enerji Sektörü 

Türkiye‘de elektrik enerjisi üretimi 1962 yılında 3.560 GWh iken, 1977 yılında 

6.217 GWh’a, 1972’de 11.242 GWh’a 1977’de de 20.564 GWh’a yükselmiştir. 

Planlanan elektrik enerjisi yatırımları ilk iki Kalkınma Planı döneminde sırasıyla % 

63 ve % 92 düzeylerinde gerçekleşmiştir. Enerji bunalımının iyice kendisini 

gösterdiği 3. Kalkınma Planı döneminde de plan hedeflerine göre ancak % 90’lık bir 

yatırım düzeyine ulaşılabilmiştir. Bu dönemde elektrik santrallerindeki yetersizlik 

sanayi ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir etken olmuştur. Bunun sonucunda da 

Bulgaristan ve SSCB’den elektrik enerjisi alımına gidilmiştir. Buna rağmen kısıntı ve 

kesinti miktarı 1978 – 1983 yılları arasında yılda ortalama 1.5 milyar kWh düzeyine 

kadar çıkmıştır. (Kösetorunu, 1996) 

1970’li yılların ikinci yarısı ile başlayan elektrik sektöründeki hızlı yatırım atağı 

sonucu enerji açıkları 1985 yılında tamamen kapatılmış, hatta önemli bir atıl kapasite 

oluşturulmuştur. 1980’li yılların başında kamu yatırımlarında enerji yatırımlarının 

milli gelire oranı yüzde 3 düzeyine ulaşmış ancak bu oran 1994 yılında yüzde 1’e 

düşmüştür. Bu rakamların da ifade ettiği gibi enerji sektörüne yapılan yatırımların 

milli gelir içerisindeki payında göreceli olarak belirgin bir düşme eğilimi söz 

konusudur. Son beş yıl içerisinde elektrik santrallerine yeterli yatırım yapılmamış, 

yeni üretim projeleri hazırlanmamış ve önümüzdeki 2 – 3 yıl içinde bir enerji 

açığının ortaya çıkması ihtimali doğmuştur.  

Türkiye aşırı nüfus artışı, hızla gelişen ekonomi ve sanayi nedeniyle doğan enerji 

talebine cevap vermekte güçlük çekmektedir. Büyüyen Türk sanayisinin, hizmet 

sektörlerinin ve diğer faaliyetlerdeki ihtiyaçların sadece kamu finansman 

kaynaklarıyla karşılanamayacağı anlaşılmıştır. 

Ülkemizde elektrik enerjisinin ilk defa 1902 yılında Tarsus’taki 60 kW’lık bir 

dinamodan üretilmeye başlanmıştır. Daha sonra, mevcut ekonomik, teknik, finansal 
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ve insan gücü darboğazları da dikkate alınarak, yabancı şirketlere imtiyazlar 

verilerek yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Ancak zaman içinde imtiyazlı şirket ve 

otoproduktör tesisler yaygınlaşıp, güçlendikçe, şirketler anlaşmalara ve yasalara 

aykırı davranmaya başlamış, bunun sonucunda çıkarılan bir yasayla bu tesisler 

kamulaştırılmış, satın alınan şirketler özel kanunlarla Belediyelere bırakılmıştır. 

(Türkiye Elektrik Kurumu Gn. Md., 1999 ) 

1935 yılında çıkartılan kanunlarla elektrik enerjisi alanında Etibank görevli 

kılınmıştır. 

1945 yılı sonunda elektrik sistemi, çok küçük ünitelerden oluşan 190 adeti 

Belediyelerin elinde, 84 adeti otoprodüktör kuruluşlarda olmak üzere toplam 274 

adet santralle 246 MW’lık bir kurulu güce ulaşmıştır. Bu santrallerden aynı yıl 528 

GWh elektrik üretilmiştir. (Türkiye Elektrik Kurumu Gn. Md., 1999) 

Ülkede ilk bölge santralı olarak 1948 yılında Şirket-A Termik Santralı kurulmuştur. 

1956 yılında Tunçbilek ve Sarıyar santralleri Kuzeybatı Anadolu enterkonnekte 

sistemine dahil olmuştur. 

1950 yıllarında enerji politikasında değişiklik yapılarak yeniden imtiyazlı elektrik 

işletmeciliğine dönüş olmuş, bu doğrultuda Çukurova Elektrik AŞ ve Kepez ve 

Antalya Havalisi Elektrik Santralleri AŞ’nin de içinde bulunduğu şirketler kurulmuş 

ancak zaman içinde sadece bu adı geçen iki şirket varlıklarını sürdürebilmişlerdir. 

Etibank, Çukurova ve Antalya bölgelerinin dışında kalan elektrifikasyon işlerini 

yürütmeye devam etmiştir. 

Zaman içinde santraller ve enterkonnekte sistem genişlemiş, köylerin elektrifikasyon 

çalışmaları hızlanmıştır. 1970 yılına gelindiğinde santrallerin kurulu gücü 2235 

MW’a, elektrik üretimi ise 8623 GWh’a yükselmiştir. 

Ülkedeki yaygınlaşan elektrik faaliyetlerinin daha düzenli ve sağlıklı şekilde, tek 

elden yönetilmesi amacıyla 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, 

kuruluşa elektrik enerjisi ihtiyacının emniyetli, kaliteli ve bol miktarda karşılanması, 

enterkonnekte sistemin en uzak köşelere kadar iletilmesi, köy elektriklendirilmesinin 

rasyonel prensiplere göre yürütülmesi görevleri verilmiştir. 

1970’li yıllarda elektrik santrallerinde ülke ihtiyacının gelişimine paralel bir gelişme 

sağlanamamıştır. 1975 yılından başlayarak on yıllık bir dönemde yurtiçi talebin 

karşılanması amacıyla zorunlu ithalat ve belirli aralıklarla kısıntı-kesinti 
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uygulamaları sürmüştür. 1980 yılında santrallerin kurulu gücü 5119 MW, üretimi ise 

23275 GWh olmuş, buna karşılık aynı yıl 1341 GWh ithalat yapılmıştır. (Türkiye 

Elektrik Kurumu Gn. Md., 1999) 

1982 yılında yürürlüğe giren 2705 sayılı Kanunla belediye ve birlik elektrik 

tesislerinin de TEK’e devri ile kamuda elektrik faaliyetlerinde bir bütünlük 

amaçlanmıştır. 

Elektrik darboğazı sanayi üretimini ve vatandaşın günlük yaşamını olumsuz şekilde 

etkilemiş, buna karşılık devlet kamu yatırımlarını artırma kararı almış ve 1978 

yılından başlayarak 1989 yılına kadar enerji sektöründe linyit ve hidrolik kaynaklara 

dayalı çok sayıda santrale önemli büyüklükte yatırım yapılmıştır. Bunun sonucunda 

1986 yılında elektrik arzında kısıntı-kesinti ve zorunlu ithalat sona ermiş, hatta atıl 

kapasite oluşmuştur. 1990 yılında kurulu güç 16315 MW’a, elektrik üretimi ise 

57543 GWh’a yükselmiştir. (Türkiye Elektrik Kurumu Gn. Md., 1999) 

1990 sonrasında kamu finansmanında yaşanan problemler enerji sektörüne ayrılan 

kaynaklarda azaltmaya gidilmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda da 1996 

yılında elektrik açığı riski tekrar ortaya çıkmış ve resmi ağızlarca konuşulmaya 

başlamıştır. 

Kamunun finansman problemleri geçici olmaktan ziyade kronikleşmiş bir hal aldığı 

için, enerji sektöründe de özel kesim sermayesine aktivite kazandırılması zorunlu 

hale gelmiştir. 1984 yılı sonunda çıkarılan 3096 sayılı Kanunla özel şirketlere 

elektrik sektöründe üretim ve işletme faaliyetlerinde bulunma hakkı getirilmiş ve bu 

Kanun çerçevesinde Yap-İşlet-Devret Modeli formüle edilmiştir. 

Aynı yasa çerçevesinde özel sermaye şirketlerine enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve 

ticareti yapma olanağı sağlanmıştır. Anılan yasaya dayanılarak, imtiyazlı şirket 

olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Çukurova Elektrik AŞ ile Kepez Elektrik AŞ 

de kendi bölgelerinde Görevli Şirket statüsüne dönüşmüşler, ayrıca 1990 yılında 

kendi bölgesindeki imtiyaz süresi dolmuş bulunan Kayseri ve Civarı Elektrik AŞ 

aynı bölgede, Aktaş AŞ ise, İstanbul Anadolu yakasında görevli şirket olarak 

faaliyete başlamışlardır. 

Özelleştirme politikalarının bir sonucu olarak, Türkiye Elektrik Kurumu 1993 

yılında, elektrik üretimi ve iletimi görevini yürütmek üzere Türkiye Elektrik Üretim 

İletim A.Ş. (TEAŞ) ve dağıtım hizmetlerini yürütmek üzere Türkiye Elektrik 
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Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adlarında iki şirket halinde yeniden yapılandırılmıştır. Bu 

yeni kurumlar içinde de ayrıca 6 adet bölge sermayeleri TEDAŞ’a ait sermaye şirketi 

olarak yapılandırılmıştır. Konsorsiyumun teklif verdiği Sakarya ve Bolu illerini 

kapsayan bölge de bunlardandır ve 1995 yılının son çeyreğinden sonra Sakarya 

Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından işletilmiştir. (Türkiye Elektrik Kurumu Gn. 

Md., 1999) 

1995 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki santralların kurulu gücü 21248 MW’a, bu 

santralların proje çalışma saatlerine göre yıllık üretim kapasitesi de 103 milyar 

kWh’e ulaşmış durumdadır. 

Toplam kurulu güç içinde 9864 MW ve yüzde 47’lik oran ile en büyük güce hidrolik 

santrallar sahiptir. Hidrolik santralları 6071 MW ve yüzde 29’luk oran ile linyit 

santralları takip etmektedir. Doğal gaz santralları ise toplam 2905 MW kurulu güce 

sahiptir ve bu da yüzde 14’lük bir paya tekabül etmektedir. 

Termik santrallerimiz içinde en önemlilerini kurulu güç sıralamasına göre Afşin-

Elbistan Linyit, Ambarlı ve Hamitabat Doğalgaz Santralları, Soma, Yatağan, 

Kemerköy Linyit ve Ambarlı Fuel-Oil Santralı oluşturmaktadır. Hidrolik santrallar 

içinde ise 2400 MW gücüyle Atatürk ve 1800 MW’lık gücüyle Karakaya en başta 

gelmektedirler. Keban, Altınkaya, Oymapınar ve Hasan Uğurlu ise diğer önemli 

hidrolik santrallarimizdir. (Türkiye Elektrik Kurumu Gn. Md., 2008) 

Türkiye’de elektrik enerjisi, uzun mesafede 380 kV’luk iletim hatları ile taşınmakta, 

orta mesafede 154 kV’luk ve 66 kV’luk hatlarla dağıtıcı trafo merkezlerine 

ulaştırılmaktadır. Önceki yıllarda kurulan 220 kV’luk hatlar zamanla toplam içinde 

düşmektedir. 1995 yılı sonu itibariyle iletim hatlarımızın toplam uzunluğu 37 000 

km’yi aşmıştır. (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1996) 

İletim sistemi trafolarının gücü ise yine 1995 yılı itibariyle toplam 889 adet trafoda 

41900 MVA’a ulaşmış bulunmaktadır. Bunlar 34.5 kV ile 380 kV arasında farklı 

gerilimler arasında indirici vazife görmektedirler. 

Türkiye’de elektrik enerjisinin dağıtım görevini Türkiye Elektrik Kurumu’nun 

(TEK) yeniden yapılandırılması esnasında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ TEDAŞ 

üstlenmiştir. 

Ülkemizde elektrik dağıtım hizmetleri, 1996 yılı itibariyle, TEDAŞ’ın toplam 61 

Müessese Müdürlüğü ve 7 Bağlı Ortaklığı kanalıyla gerçekleştirilmektedir. 
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Dağıtım sistemi 34.5 kV gerilimin altındaki trafo, hat ve şebeke tesislerini 

kapsamaktadır. Bunlar genellikle 30-35 kV, 15 kV, 10.5 kV, 6.3 kV ve 3.3 kV 

gerilimlerden alt gerilimlere enerji aktaran trafolardır. Alçak gerilim tesisleri 0.4 kV 

üzerinden enerji vermektedirler. 

Halen ülkede 34,5 kV ve altında enerji taşıyan dağıtım hatlarının uzunluğu 635 000 

km seviyesindedir. Bunun 273 bin km’si orta gerilim, 362 bin km’si alçak gerilim 

hatlarıdır. Dağıtım sistemi trafolarının toplam gücü ise 43000 MVA mertebesine 

yükselmiş bulunmaktadır. (Türkiye Elektrik Kurumu Gn. Md., 2008) 

Nüfus artışı, kırsal kesimden kentlere göçle artan şehirleşme, hızlı sanayileşme ve 

kişi başına GSMH artışı ile elektrik talebi de hızlı şekilde büyümektedir. 

Bugün 63 milyon dolayında olan nüfusun önümüzdeki dönemlerde de yılda ortalama 

yüzde 1,5-2 arasında artarak 2000 yılında 69 ve 2010 yılında 78 milyon kişiye 

ulaşacağı, şehir nüfusunun oranının yüzde 70’i aşacağı tahmin edilmektedir. 

Enerji talebinin de ekonomik büyüme ve nüfus artışına paralel olarak şehirleşmenin 

getireceği ihtiyaçları karşılayacak şekilde gelişmesi gerekmektedir. 

İlgili kamu kuruluşları tarafından yapılan son elektrik talep projeksiyonlarına göre 

2000 yılında 86 milyar kWh düzeyinde olan elektrik talebi 2005 yılında 130 milyar 

kWh’e, 2010 yılında 260 ve 2020 yılında 500 milyar kWh’e ulaşacaktır. Bugün 

14000 MW düzeyine bulunan puant güç ihtiyacı ise 2009 yılı için 22000 ve 2010 yılı 

için 44000 MW olarak öngörülmektedir. (Türkiye Elektrik Kurumu Gn. Md., 2008) 

Bu bakış çerçevesinde üretim sisteminin kurulu gücü 2000 yılı için 30000 MW, 2010 

yılı için 60000 MW ve 2020 yılı için 100000 MW olarak planlanmaktadır. Bu 

sistemin ortalama yedekli üretim kapasitesi ise 2000 yılında 147 milyar kWh’e, 2010 

yılında 300 ve 2020 yılında 560 milyar kWh’e ulaşacaktır. 

2020’ye kadar 130 milyar dolarlık enerji yatırımı ihtiyacı özel sektörün hareket 

planlarında büyük önem taşıyor. Sabancı, Koç, Alarko, Zorlu, Çalık gibi büyük 

grupların kısa ve orta vadeli hedeflerinin başında enerji yer alıyor.  

Tezdeki araştırmada aşağıdaki şirketlere yer verilmiştir: Ak Enerji, Aksu Enerji, 

Zorlu Enerji, Ayen Enerji. 
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Enerji sektöründe kullanılan veriler beş yıllık geçmişlerini yıllık bazdaki verilerle 

dikkate almıştır. Yukarıdaki firmalara ait beş yıllık değişken verileri ek Çizelge C.3 

de yer almaktadır. 

3.1.3 İletişim Sektörü 

Analizde dikkate alınan üçüncü ve son sektör iletişim sektörüdür. Bu sektör de 

Türkiye için önem arzeden sektörlerin başında gelmektedir. 

Dünyada cep telefonu kullanılmaya başladığından beri iletişim sektörü hızlı ve 

önemli teknolojik bir sektör haline gelmeye başladı. Bu sektör cep telefonlarının icat 

edilip tüketiciye sunulmasıyla aslında ikiye ayrıldı. Biri normal kullandığımız evde 

yada iş telefonlarındaki iletişim güzergahı diğeri ise cep telefonlarında kullandığımız 

iletişim güzergahı; bu sektörün ikiye ayrılmasının temel nedenlerinden biri ise 

teknolojik ilerlemedir. Çünkü artık bulunduğunuz yerden her an istenildiği gibi gerek 

yazılı, gerek sözlü iletişime direk kesintisiz geçebiliyorsunuz yani sabit bir yerde 

olmanız gerekmiyor. 

Türkiye’de ise bu sektör özellikle son yıllarda önemli bir tüketim sektörü haline 

geldi. Dünya’da tüketimde neredeyse ilk sıralarda yer alıyor. Bunun nedeni 

insanımızın daha çok teknolojiye merakından kaynaklanıyor. Bu sektördeki nerdeyse 

bütün firmalar ve operatörlerin hedefi insan hayatını kolaylaştırmaktır. 

Söz konusu sektörde analize borsada işlem gören Alcatel, Netaş ve Turkcell şirketleri 

dahil edilmiştir. Ayrıca bu şirketlere yer verilirken işletmelerin büyüklükleri dikkate 

alınmış ve piyasaya homojen tepki veren bir grup oluşturulmaya çalışılmıştır. 

İletişim sektöründe kullanılan veriler bu üç şirketin beş yıllık geçmişlerini yıllık 

bazda yayınlanan finansal oranlarla inceleyerek dikkate almıştır. İletişim 

sektöründeki şirketlerin tüm değişken değerleri ek Çizelge C.4 te yer almaktadır.  

3.2 Analize Dahil Edilecek Değişkenlerin Tanımlanması 

Analize dahil edilecek değişkenlerin tanımı ve kullanım alanları üzerinde 

durulacaktır. 
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3.2.1 Finansal Oranlar ve Kullanım Alanları 

Finansal oranlar, ülkemiz uygulamasında özellikle son yıllarda önem kazanmağa 

başlamış bir konudur. Her ne kadar ilk örnekleri 1930’larda Kamu İktisadi 

Teşebbüslerin denetlenmesini sağlamak için İsviçre’den getirilen uzmanlar 

tarafından ülkemizde yaygınlaşmıştır.  

Ticaret Bankalarının kredi talep eden müşterilerinden alageldikleri finansal tabloları 

1960 dan sonra belli bir şekle bağlamasının bu gelişme üzerinde büyük etkisi 

olmuştur. Bankaların finansal tablo analizinde gösterdiği ilgi yanında, büyük şirket 

gruplarının yavru şirket faaliyetleri üzerinde kurmayı arzuladığı denetim de konunun 

gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. (Gönenli, 1979) 

Finansal rasyolar ile amaç, finansal tablo verilerini belli ilişkiler içinde özetlemek ve 

bu şekilde daha anlamlı analiz ve yoruma olanak sağlamaktır. Finansal rasyo analizi, 

tüm finansal analiz gibi, kendi başına bir amaç değil fakat finansal bilgi ile ilgilenen 

grubun sorununu çözümlemede bir araçtır. Örneğin analize konu şirketin söz konusu 

krediyi alması yerinde midir? Kredinin geri ödenmesi olasılığı ne kadardır? 

İşletmenin karlılığı bugünkü temposunu koruyabilecek mi? Gibi soruları finansal 

oranlar ve bunlar arasındaki ilişki ile cevaplayabiliriz. 

Finansal oran analizinin kullanım değerini arttırabilmek için başvurulan yollar 

arasında oranları zaman içinde kullanmak (zaman serisi analizi ) ya da endüstri için 

geliştirilebilecek rasyolarla işletmenın oranlarını karşılaştırmak (cross- sectional 

analysis ) tır. 

Borsa şirketlerinin sektörel risk profillerinin belirlenmesinde kullanılabilecek 

değişkenler Çizelge 3.1’de verilmiştir. 

Yapılan analizde aşağıdaki değişkenlere yer verilmiştir: 

a) Tüketici enflasyonu (X1) 

b) Ülke ekonomisi büyüme oranı (X2) 

c) $ / TL Oranı (X3) 

d) Cari oran (X4) 

e) Kaldıraç oranı (X5) 

f) Öz sermaye / Aktif oranı (X6) 

g) Kısa vadeli borç / Pasif oranı (X7) 

h) Faiz karşılama oranı (X8) 
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i) Alacaklar / Satışlar oranı (X9) 

j) Öz sermaye devir hızı (X10) 

k) Faaliyet karlılığı (X11) 

l) İşletme sermayesi / Öz sermaye oranı (X12) 

m) Amortisman oranı (X13) 

n) Stok bağımlılık oranı (X14) 

Çizelge 3.1 : Araştırmada kullanılabilecek değişkenler ve tanımları 

Değişkenler Tanımlar 
Sınıflandırma Değişkeni  
Sektör Ana faaliyeti içeren sektör 
Finansal Değişkenler  
Cari Oran Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Yab. Kay. 
Likidite Oranı (Asit-Test Oranı) (Kasa+Bankalar+Serbest Men. Kıy.+ 

Alacaklar)/Kısa Vad. Yab. Kay. 
Nakit Oranı Hazır Değerler (Kasa+ Bankalar+ Ser. Men. 

Kıy.)/Kısa Vad. Yab. Kay. 
Borç Oranı Borç/Toplam Varlık 
Sermaye Yapısı Oranı Borç/Özsermaye 
Özsermaye Varlık Oranı Özsermaye/Toplam Varlık 
Uzun Vadeli Yabancı Kaynak 
Devamlı Sermaye Oranı 

Uzun Vadeli Yab. Kay./ Devamlı Sermaye 

Maddi Duran Var. Özkaynak Oranı Maddi Duran Varlık/Özkaynak 
Maddi Duran Varlık Uzun Vadeli  
Yabancı Kaynak Oranı 

Maddi Duran Varlık/Uzun Vadeli Yab. Kay. 

Dönen Varlık Devir Hızı Net Satışlar / Ortalama Dönen Varlıklar 
Varlık Devir Hızı Net Satışlar / Ortalama Varlıklar 
Alacakların Ortama Tahsil Süresi Ortalama Alacaklar/ (Net Satışlar/360) 
Kısa Vadeli Alacak Varlık Oranı Kısa Vadeli Alacak/Varlık 
Öz sermayenin Karlılığı Net Kar / Öz Sermaye 
Faiz Karşılama Oranı Faiz ve Vergi Öncesi Kar / Finansman 

Giderleri 
Amortisman Oranı Birikmiş Amortisman / Aktif Toplamı 
Stok Bağımlılık Oranı [Kısa Vadeli Borçlar – (Nakit Değerler + 

Finansal Yatırım + Ticari ve Diğer 
Alacaklar)] / Stoklar 

Öz Sermaye Devir Hızı Net Satışlar / [(Dönem Başı + Dönem Sonu 
Öz Sermaye)/2] 

Bu değişkenler finansal rasyolardan seçilmiştir. Finansal değişkenlerinin 

belirlenmesinde aşağıdaki unsurlar etkili olmuştur: 

a) Bir şirketin incelenmesinde birbirine benzer özellikler taşıyan bir çok rasyo 

bulunmaktadır. Önemli olan inceleme yapılan sektöre uygun her özellik için 
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bir rasyo belirlemektir. Seçilen rasyolar şirketin farklı özelliklerini 

vurgulayabilecek nitelikte olmalıdır. 

b) Mümkün olduğunca benzerlik arz eden firmaların benzerlik arz eden rasyoları 

kullanılmalıdır. 

c) Kullanılacak rasyoların dayanağı olan bilanço ve gelir tablosu güvenilir 

olmalıdır. Yapılan çalışmada bu yüzden SPK denetimi ve bağımsız 

denetimden geçmiş, borsaya kote şirketlerin bilanço ve gelir tabloları 

kullanılmıştır. 

d) Kullanılacak rasyoların temin edildiği şirket bilanço ve gelir tablolarında 

uygulanan muhasebe yöntemleri benzer ve karşılaştırılabilir olmalıdır. 

İncelenen şirketlerde tekdüzen hesap planı uygulanmaktadır. 

e) Kullanılacak rasyolar seçilirken karar vericiler için en yararlı oranlar dikkate 

alınmalıdır. Yapılan çalışmada karar vericilerin önceden tedbir alabilmelerini 

sağlayacak rasyolar kullanılmış ve bir nevi erken uyarı sistemi geliştirilerek 

yöneticilere yararlı olacak bir yönetimsel araç sunulmaya çalışılmıştır. 

f) Kullanılan rasyolar komplike olmamalı, herkesin anlayabileceği basit yapıda 

olmasına özen gösterilmelidir. Buna ilişkin olarak çalışmada genel istatistik 

bilgisi ve herkesin ulaşabileceği bilanço ve gelir tablolarından yararlanılmış 

ve hesaplanması basit rasyolar dikkate alınmıştır. 

g) Sektörlere göre oluşturulan modellerde bu değişkenlerden istatistiki olarak 

önem arz edenler dikkate alınmıştır. ( Kılıçlar, 2009) 

3.2.2 Modelde Kullanılan Finansal Oranların Tanımlanması 

Bu kısımda modelde kullanılacak olan finansal oranların sırasıyla tanımı 

yapılacaktır. 

3.2.2.1 Özsermaye Kârlılığı 

Özsermaye kârlılığı vergiden sonraki kârla ortalama öz sermaye yatırımı arasındaki 

ilişkiyi belirler. Vergiden sonraki kâr rakamı faiz giderlerini kavramıyacaktır. Öz 

sermaye rakamı olarak da , dönem başı ve dönem sonu rakamlarının ortalaması 

kullanılabilir. 

Öz sermaye kârlılığı = Net Kâr / [ ( Dönem Başı + Dönem Sonu Özsermaye)/2] 
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Özsermaye kârlılığı oranı, özellikle büyük şirketlerde ve şirket gruplarında başarı 

değerlemede kullanılan çeşitli modeller nedeniyle önem arz etmektedir.Özsermaye 

kârlılığı oranı, fiyatlar genel düzeyindeki devamlı artışlardan da etkilenmektedir. 

Toplam varlıklar enflasyon dönemlerinde bir kısmının tarihi maliyetlerle 

gösterilmesinden etkilenerek, daha yüksek bir ciro ve daha yüksek bir kârlılık oranı 

vermektedir. Halbuki söz konusu kâr ve varlık rakamları yanıltıcı rakamlardır. Bu 

rakamlara ve oranlara bakarak işletmelerin performansının değerlenmesi yanlış 

yorumlara neden olmaktadır.  

3.2.2.2 Tüketici Enflasyonu Oranı 

Tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki 

ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi 

ölçmek için kullanılır. Tüketici enflasyonu oranının yorumlanabilmesi için temel bir 

dönemin ve karşılaştırılmak istenen dönemin belirlenmesi yeterlidir. Karşılaştırılan 

dönemler arasındaki toplam ya da fark, belirli bir gelire sahip olan bireyin satın alma 

gücünün azalıp azalmadığını gösterecektir. Ekonomideki düşük gelir gruplarının 

gelirlerinin düşmesiyle daha önce bu Pazar bölümüne hitap eden ürünler sunan 

şirketlerin karlılıkları olumsuz etkilenmektedir. Benzer şekilde giderek zenginleşen 

sınıflar ise özellikle daha lüks ithal ürünler sunan yabancı şirketlerin mallarını tercih 

etmektedirler. Bu oranın en önemli olumsuz etkisi gelir bölüşümünü bozmasıdır 

(Jones,2004). 

3.2.2.3 Büyüme Oranı 

Türkiye ekonomisi diğer ülkelerle kıyaslandığında hızlı büyüyen bir ekonomidir. 

Bunun ana sebeplerini gelişen sanayi ve nüfus artışı oluşturmaktadır. Ülkemizde en 

az hızlı nüfus artışını telafi edebilecek düzeyde olmalıdır. Aksi durum halkın 

fakirleşmesini anlamını taşımaktadır. Türkiye büyüme oranları incelendiğinde sürekli 

iniş çıkışlar yaşamaktadır. (DİE İstatistikleri,2008) Bundan dolayı şirket karlılıkları 

doğrudan etkilenmektedir. Büyümenin düştüğü yıllarda ekonomi daralmakta ve 

karlılıklar azalmaktadır. Dolayısıyla şirketler bir sonraki yıla düşük yatırım ve 

karlılıkla başlamaktadırlar.  

Bu sebepten dolayı modelde kullanılan büyüme istatistiklerinin şirketlerin özsermaye 

karlılıklarını direkt etkileyeceği düşünülmektedir.  
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3.2.2.4 Yıllık $ / TL Oranı ( Devalüasyon ) 

Devalüasyon sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal 

parasının dış satınalma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Başka 

bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri 

karşısında değer kaybettirilmesidir. Bu yolla ithal malları pahalılaşırken yerli 

malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur. Dolar kurundaki artış ile birlikte halkın alım 

gücü döviz bazında düşmekte, faaliyet konusu itibariyle ithal girdileri kullanan 

şirketlerin maliyetleri yükselmekte, satışları içerisinde ihracatın önemli yer tuttuğu 

şirketlerde ise yurt dışı satışlarda artış görülmektedir. Kurulan modelde tüm bu 

etkiler dikkate alınmıştır. Bu oranın artması şirketlerin özsermaye kârlılıklarına 

olumsuz etkisi olacağı beklenmektedir. 

3.2.2.5 Cari Oran 

Bağımsız değişken olarak seçilen bu oran aşağıdaki formülle hesaplanır :  

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 

Döner varlıklarla kısa süreli borçlar arasındaki orandır. Döner varlıklar işletmenin 

süresi dolacak borçlarının karşılanmasında kullanılabilecek rezervuar olduğuna göre, 

cari oran büyüdükçe borçların karşılanabilmesi yeteneği açısından belli bir emniyetin 

sağlandığı söylenebilecektir. Bu amaçla cari oranın 2 olması gerektiği şeklinde 

belirlemeye gidilmiştir. 

Cari oran statik bir orandır. Bu nedenle cari oranı arttırıcı bazı işlemlere ve rötuşlara 

başvurularak, analist yanıltılabilir. Bu açıdan başvurulabilecek yöntem cari oran 1’ 

den büyük olduğunda kasa olanaklarını elden geldiği kadar kullanarak kısa süreli 

borçları ödemektir. 

Cari oran büyük olsa bile, bunun her zaman işletmenin borçlarını ödeyebilme 

yeteneğini temsil ettiği söylenemez. İşletmenin alacak ve stokları aşırı ölçüde yüksek 

ve bu kalemlerin dönme çabukluğu az ise, işletme yüksek cari oranına rağmen 

likidite sıkıntısı içinde olabilir. Bunun aksi de geçerlidir. Cari oranı küçük olan bir 

işletme yüksek dönem çabukluğuna sahip alacak stokları ile yüksek bir borç 

ödeyebilme yeteneğine sahip olabilir. (Berk,2000) 

Cari oranın yüksek çıkması, dönem başında yüksek kasa bakiyesi ile işe 

başlamasından da ileri gelmiş olabilir. Yüksek kasa bakiyesi o dönemin cari oranını 
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olumlu yönde etkilerken daha sonraki dönemlerde,  artan iş hacminin sonucu olarak 

işletme ağır alacak ve stoklarıyla iyi olan oranı bozacak ve borç ödeme yeteneğini 

kaybedecektir. 

Cari oranın işletmenin faaliyet alanına bağlı olarak farklı değer vermesi doğaldır. 

Stok dönme çabukluğu yavaş, alacak tahsil süresi uzun olan sektörlerde, döner 

yatırımları finanslayacak kredilemede de az ise cari oran yüksek olacaktır. 

3.2.2.6 Kaldıraç Oranı 

Kaldıraç oranı da seçilen bağımsız değişkenlerden arasında yer almaktadır. 

Formulasyonu aşağıdaki gibidir :  

Borçlar / Aktif Toplamı 

Kaldıraç oranı da seçilen bağımsız değişkenlerden arasında yer almaktadır. Kaldıraç 

oranı şirket aktifleri bünyesindeki yabancı kaynak miktarını vermektedir. Bu oranın 

yüksek olması şirketin borç yükünün ağır olduğunu ve kredi verenler açısından risk 

değerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu oran yüksek olduğu zaman ise, 

işletme ortakları, az bir sermaye ile geniş bir kaynağa sahip olabildikleri gibi, 

faaliyetlerinden elde ettikleri kâr oranının yabancı kaynak maliyetinden yüksek 

olması halinde de, özsermaye kârlılık oranını yükseltmek isteyebilirler. (Topal,2006) 

3.2.2.7 Özsermaye / Aktif Oranı 

Bir diğer bağımsız değişken olarak modelde kullanılan rasyonun formulasyonu 

aşağıda gösterilmiştir :  

Özsermaye / Aktif Toplamı 

Özsermaye oranı ortakların şirketi finanse etme yeterliliğini anlamamıza yardımcı 

olmaktadır. Oranın yüksek olması firmanın uzun vadeli borçlarda ödeme güçlüğü 

yaşamayacağını göstermektedir. 

Özsermaye / Aktif oran katsayısının özsermaye karlılığına beklenen etkisi negatiftir. 

Çünkü seçilen sektörlerde şirketler borç maliyetini tüketiciye yansıtabilmektedirler. 

3.2.2.8 Kısa Vadeli Borç / Aktif Oran  

Modelde bağımsız değişken olarak kullanılan rasyo aşağıdaki formülle 

hesaplanmaktadır: 
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Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı 

Kısa vadeli borç faizlerinin şirket karlılıklarını direkt etkileyen konumda olmasından 

dolayı modelde yer verilmiştir. Bu oranın yüksek olması dünya piyasalarındaki ani 

değişiklerde şirketin finansal kriz eşiğine gelmesine neden olabilir. Oranın yüksek 

olması özsermaye karlılığına negatif etkide yansıyacaktır.  

3.2.2.9 Faiz Karşılama Oranı 

Modelde bağımsız değişken olarak kullanılan rasyo;  

Faiz ve Vergi Öncesi Kar / Finansman Giderleri 

formülüyle hesaplanmaktadır. Bu oranın modelde kullanılma nedeni şirketin olağan 

finans giderlerini karşılama kabiliyetini göstermektedir. Bu değişkenin özsermaye 

karlılığına beklenen etkisi pozitif olacaktır.   

3.2.2.10 Alacaklar / Satışlar Oranı 

Modelde bağımsız değişken olarak kullanılan bu oran aşağıdak gibi 

hesaplanmaktadır :  

Ticari Alacaklar / Net Satışlar 

Oran, alacakların toplam net satışlar içerisindeki payının yüksekliğinin, paranın 

finansal anlamdaki bugünkü değeri düşünülerek, şirket karlılığının olumsuz yönde 

etkileyebilecek olması nedeniyle seçilmiştir. Ayrıca oranın yüksekliği şirketin 

tahsilatta sorun yaşadığının bir göstergesidir. 

Rasyo rakamı alacakların yılda kaç kere tahsil edildiğini verecektir. Alacakların 

dönme çabukluğu yükseldikçe tahsil süresinin kısalacağı görülmektedir. Bu rasyonun 

yorumunda yükselen bir dönme çabukluğu iyi yönetime işaret sayılmalıdır. 

Rasyo katsayısının özsermaye karlılığına beklenen etkisi negatiftir, çünkü 

enflasyonist ortamda ticari alacakta bekleyen tahsil edilemeyen paraların şirketçe 

yatırıma çevrilememesinden ve finansman kaybından doğacak zarar karlılığı 

olummsuz yönde etkilemektedir. 
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3.2.2.11 Özsermaye Devir Hızı 

Modelde kullanılan bir diğer bağımsız değişken özsermaye devir hızı rasyosudur. 

Rasyo şu formülle ifade edilmektedir :  

Net Satışlar / [(Dönem Başı + Dönem Sonu Özsermaye)/2] 

Şirketlerin öz sermayelerini verimli bir şekilde kullanmalarının şirket karlılığı 

üzerinde olumlu etki sağlayabilecek olması nedeniyle modele dahil edilmiştir. 

Net satışların ortalama özsermaye oranını gösteren rasyonun yüksekliği şirketin öz 

sermayesini verimli bir şekilde değerlendirdiğini gösterebileceği gibi, şirketin 

özsermayede ziyade borç alarak satışlarını arttırdığınında göstergesi olabilmektedir.  

Rasyo katsayısının özsermaye karlılığına beklenen etkisi pozitiftir. 

Özsermaye devir hızı işletmenin ticari karakter ya da belli bir teknoloji ile üretime 

yönelmiş olup olmadığı hakkında fikir verir. Rasyo arttıkça işletmenin duran varlık 

yatırımlarının önemli olmadığı şeklinde bir yorum yapılabilir. Bu da söz konusu 

sektörde iş riski olarak ne oranda bir risk taşındığını gösterir. 

3.2.2.12 Faaliyet Karlılığı 

Bağımsız değişken olarak seçilen faaliyet karlılığı rasyosunun formulasyonu 

aşağıdaki gibidir :  

Faaliyet Karı / Net Satışlar 

Net satışlarla satılan malın maliyeti arasındaki olumlu fark faaliyet karını 

doğurmaktadır. Bir şirkette faaliyet karı en az şirketin genel giderlerini ve diğer 

giderlerini karşılayabilecek düzeyde olmalıdır. 

Rasyo katsayısının özsermaye karlılığına beklenen etkisi pozitiftir, çünkü incelenen 

şirketlerde elde edilen finansman gelirlerine baz teşkil eden unsur faaliyet 

karlılığıdır.  

3.2.2.13 İşletme Sermayesi / Özsermaye Oranı 

Modelde bağımsız değişken olarak seçilen rasyo formülü aşagıda gösterilmiştir: 

( Dönen Varlık – Kısa Vadeli Borç ) / Özsermaye 

İncelenen sektörlerde işletme sermayesinin karlılık tahmininde etkili olabilecek bir 

unsur olması ve bir erken uyarı göstergesi olabileceğinin düşünülmesi ( Altman’ın 



 32

erken uyarı modelinde de bu rasyo kullanılmıştır.) bu rasyonun da modele dahil 

edilmesinde etken olmuştur. 

Dönen varlıklardan kısa vadeli borçların çıkarılmasıyla erişilen işletme sermayesi bir 

şirketin faaliyetlerinin devamı için gerekli olan sermaye stoğunu göstermektedir. Bu 

oranın yüksekliği şirketin finansman gereksinimini azaltacak bir unsur olarak 

görülebileceği gibi stok ve alacak hızlarının yavaşladığını da gösterebilmektedir. 

Rasyo katsayısının özsermaye karlılığına beklenen etkisi pozitif olacaktır.  

3.2.2.14 Amortisman Oranı 

Modelde bağımsız değişken olarak seçilen rasyo formülüyle hesaplanmaktadır: 

Birikmiş Amortismanlar / Aktifler  

Rasyo katsayısının özsermaye karlılığına beklenen etkisi negatiftir. 

3.2.2.15 Stok Bağımlılık Oranı 

Modelde rasyo olarak seçilen bu son bağımsız değişkenin formülü aşağıda 

gösterilmiştir:  

[Kısa Vadeli Borçlar – (Nakit Değerler + Finansal Yatırım + Ticari ve Diğer 

Alacaklar)]/Stoklar 

Bu oran stokların ne kadar hızlı nakite çevrilebildiğini vermektedir. Stoklar ne kadar 

hızlı paraya çevrilirse özsermaye karlılığı da o hızla yükselir. Burada stok bağımlılık 

oranı stoktaki miktarın yönetim tarafından doğru yönetilmesini göstermektedir.  

Uygun kararın verilebilmesi için güncel durum bilgisi,  devamlı takip ve sık 

degerlendirmeler yapılması gerekmektedir. Bu rasyonun özsermaye karlılığına etkisi 

pozitiftir.  

3.3 Modelin Kurulması 

Modelin kurulmasında hangi programın kullanıldığı ve regresyon analizinin 

seçilmesi nedenleri üzerinde durulacaktır. 

3.3.1 Regresyon Analizi ve Seçilme Nedenleri 

Yapılan çalışmada, modelin kurulması için birçok istatistik metot araştırılmış, bunun 

neticesinde regresyon analizinin çalışmaya en uygun metot olacağına kanaat 
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getirilmiştir. Regresyon analizinin temelinde; gözlenen bir olayın değerlendirilirken, 

hangi olayların etkisi içinde olduğunun araştırılması yatmaktadır. Bu olaylar bir veya 

birden çok olacağı gibi dolaylı veya direkt etkileniyor da olabilirler. 

Regresyon analizi yapılırken, gözlem değerlerinin ve etkilenilen olayların bir 

matemetiksel gösterimle yani bir fonksiyon yardımıyla ifadesi gerekmektedir. 

Regresyon analizi hem tanımlayıcı hem de çıkarımsal istatik sağlar. (Çağlayan,2006) 

Buna sebep olarak aşağıdaki kriterleri saymak mümkündür: 

a) Tahmin edilecek bağımlı değişkenin birden çok bağımsız değişkene bağlı bir 

yapı göstermekte olması, 

b) İncelenen zaman aralığının kısa - orta dönem arası olması ve  

c) Geçmiş veri bir miktar gerekli olmasına rağmen, geçmiş hakkında detay 

bilginin analiz açısından büyük önem taşımamakta olmasıdır. 

Alternatif metodlar incelendiğinde ise aşağıdaki olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır : 

1) Tek Değişkenli Regresyon : 

Bağımlı değişkenin tek bir bağımsız değişkene bağlı olduğu analizdir. Dolayısıyla 

tezde kullanılması mümkün olmamaktadır. 

2) Trend Analizi : 

Lineer olmayan şekilde uzun bir zaman aralığında basit regresyonla tahminin 

yapıldığı analizdir. Tezdeki modelde veri tabanı geçmişe yönelik olarak uzun bir 

dönemi yansıtmadığından bu tür analize imkan vermemektedir.  

3) Hareketli Ortalama : 

Mevsimselliği dışlayan tekrarlı tahminler analizidir ve mümkün olduğunca uzun 

dönem yayılmış bir veri tabanı gerektirmektedir. Bundan dolayı bir önceki şıkta 

olduğu gibi bu araştırmada kullanılması mümkün değildir. Ayrıca trend analizinde 

olduğu gibi bağımlı değişkenin hangi bağımsız değişkenlerden etkilendiği dikkate 

alınmamaktadır. Sadece bağımlı değişkenin önceki aldığı değerlerden hareket 

edilmektedir. (Kaye,2004) 

4) Delphi Tekniği : 

Uzmanlardan oluşan bir grubun uzun dönemli tecrübelerine dayanan görüşleri 

sayesinde yapılan tahminlerdir. Tez konusu araştırmanın sadece bu tekniğe 
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dayandırılması güvenilir sonuç vermeyeceğinden bu metodunda kullanılması 

mümkün olmamaktadır.  

5) Simulasyon Tekniği : 

Geçmiş tecrübelerden de hareket edilerek bugünü tahmin etmek için bir çok 

senaryonun oluşturulması tekniğidir. Tezde oluşturulan modellerin birer simulasyon 

modeline çevrilmesi mümkün olabilmektedir. Kurulan modellerdeki değişken 

katsayılarının değişik senaryolara göre değiştirilerek özsermaye karlılıklarıyla ilgili 

farklı tahminlerde bulunulabilmektedir. (Kaye,2004) 

6) Çok Değişkenli Diskriminant Analizi :  

Altman’ın oluşturduğu modellerde kullandığı analizdir. Bu analizin kullanılmasının 

başlıca nedeni bağımlı değişkenin sayısal olmamasından ileri gelmektedir. Altman’ın 

modelinde bağımlı değişkeni incelenen şirketlerin iflas edip etmemiş olmaları 

oluşturmaktadır ( Altman, 1993). 

3.3.2 Regresyon Analizinde Amaçlar, Varsayımlar ve E-views 

Regresyon metodu etkileyen değişkenlerle, etkilenen değişkenler arasındaki 

bağlantıları kuran parametrelerin değerlerini bulma metodudur. Regresyon analizinin 

amacı; bir veya birden çok bağımsız değişken yardımıyla bağımlı bir değişkenin 

alacağı degerini tahmin etmeye çalışmaktadır. E-views programını kullanarak 

yapılan sektör analizinde Y parametresi olarak atana bağımlı değişken özsermaye 

karlılık oranıdır. E-views bu amacı gerçekleştirirken en düşük kareler metodunu 

kullanmaktadır. Analizler sonucu Y bağımlı değişkeni 2007 ve 2008 yılı değerleri 

bağımsız değişkenler yardımı ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Regresyon analizi ile 

hedeflenen diğer amaç ise modelde tahmine baz olacak hata değerinin saptanmasını 

sağlamaktadır. E-views sonuç tablosunda standart error başlığı altında elde edilen 

değerler hata değerlerini saptanmadır.  

E-views ile bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklayan 

katsayıların saptanmasını sağlamaktadır. Coefficient kolonundaki katsayılar bağımlı 

değişken Y’ nin bağımsız değişkenlerdeki değerleri sonucunda alacağı değeri 

göstermektedir. Bu değerler çoklu determinasyon katsayısının bulunması ile 

gerçekleşmektedir.  
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E-views programında prob. değerleri bağımsız değişkenlerin hangisinin anlamlı 

hangisinin bu model için anlamsız olduğu göstermektedir. 0.10 altında alınan prob. 

değerleri için oluşturulan model için kullanılabilir anlamını çıkarmaktadır. 0.10 sınır 

değerini aşmış fakat yakın bağımsız değişkenlerde modelin açıklayıcılığını arttırmak 

için oluşturulacak modelde kullanılmaktadır. Prob. katsayıları 0.10 dan büyük çıkan 

bağımsız değişkenler o modül için anlamsız kabul edilir. 

Sonuçlardan elde edilen R-squared değeri modelin açıklayıcılığını göstermektedir. 

Bağımsız değişkenler yardımıyla denenen modüller ile kurulacak modelin 

açıklayıcılığı arttıralabilir. 

Çoklu regresyon analizinde bağımlı değişkenlerin kendi aralarında birbirlerine 

bağımlılıkları olmadığı varsayılır. Ayrıca herbir bağımsız değişken için eşit standart 

sapmaları olduğu çözüm için yapılan varsayımlardandır. İlave olarak gözlem 

sayısının, tahmin edilen parametrelerin sayısından fazla olması, bağımsız değişkenler 

arası hiçbir bağlantının olmaması, birbirini takip eden hata değerlerinin arasında 

bağlantı bulunmaması ve bağımsız değişkenin hata varyanslarının tüm gözlemlerde 

aynı olması varsayımları anlamlı çözümler için gereklidir ( Hamburg,1991). 

Regresyon analizinin sonuçlarının anlam ifade edebilmesi için bazı şartlarında 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Gözlem sayısı tahmin edilen parametrelerin sayısından 

yüksek olmalıdır. Regresyon modelinde bağımsız değişkenler arası hiçbir bağlantı 

olmamalıdır. Çoklu doğrusallığa özellikle zaman serisi verileri kullanıldığında 

rastlanmaktadır. Söz konusu zaman serilerindeki trend unsuru bağımsız değişkenlerin 

kendi aralarında ilişki olmasında büyük rol oynamaktadır. Bu durumda ortaya çıkan 

en büyük sorun, ilişkideki parametrelerin tahmin değerlerinin nispeten büyük 

standart hatalara sahip olmasıdır. Bunun neticesinde parametreler için bulunacak 

güven aralıkları büyük olmakta, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler 

üzerindeki etkileri saptamak zorlaşmaktadır. (Ertek, 1996) 

Ayrıca birbirini takip eden hata değerlerinin arasında bağlantı bulunmamalıdır. 

Herbir bağımsız değişkenin alacağı değerin hata varyanslarının tüm gözlemlerde aynı 

olması gerekmektedir.  

E-views ile kurulmaya çalışılan modeller arasından R-squared değeri yüksek olan 

açıklayıcılık değeri fazla olmasından dolayı uygun model olarak seçilir. Sektörü 
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açıklayıcı model seçildiğinde güven aralığı belirlenir. E-views yardımıyla belirlenen 

güven aralığının dar olması modelimizin doğruluğunu kuvvetlendirmektedir.  

Altman modelinde olduğu gibi bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni etkileme 

gücü daha net olarak görülmek istenmiştir. Kullanılan veri tabanından, 2001 yılı, 

daha öncede değinildiği gibi, istikrarsızlık arzetmesi ve modeli bozmasından ötürü 

çıkarılmıştır. Bu noktadan sonra yukarıda sayılan regresyon şartlarının gerçekleşmesi 

yönünde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İlk olarak; gözlem sayısının her üç modelde 

de gerçekleştiği, ancak buna rağmen modellerde serbestlik derecelerinin çok düşük 

olduğu gözlemlenmektedir. İkinci olarak; çoklu doğrusallık üzerinde durulmuş ve 

birbirleriyle bağlantıları olan bağımsız değişkenleri modelden eleme yoluna 

gidilmiştir. Örneğin Kaldıraç Oranı ve Özsermaye / Aktif Oranı, kişi başı milli gelir 

ve büyüme oranı modellerde aynı anda kullanılmamıştır. Söz konusu eleme 

yapılırken R²’ yi mümkün olduğunca düşürmeyecek yönde bir metod izlenmiştir. 

Ayrıca modellerle ilgili olarak otokorelasyon taraması yapılmamıştır. Bunun sebebi 

kullanılan veri tabanının otokorelasyon riskini uzun dönemli bir geçmişe yaymaması, 

diğer bir değişle verilerin sığ olmasıdır. 

E-views programı için ek Çizelge.C.1 de kodlamalara yer verilmiştir. İncelenen 

sektörler için 101 ile 103 arası, inceleme yapılan firmalar için 1’den 14’e kadar 

numaralar verilmiştir 

İnşaat sektörü için kurulan ilk modelde anlamlı uygun bağımsız değişkenler ek 

Çizelge.B.1 de x2, x3, x5, x7, x9, x10 olarak görülmektedir. Bu altı anlamlı bağımsız 

değişken ile yapılan denemede R-squared değeri 0,69 puanda kalmıştır. Ayrıca 

otokorelasyonun takibi için Durbin-Watson istatistiği değeri kontrol edilmektedir. R-

squared değerini arttırabilmek amacıyla güncel piyasa şartları düşünülerek yapılan 

diğer denemelerde cari oran (x4) ve faaliyet karlılığı (x11) değişkenleri dahil edilip 

denemeler yapılmıştır.Yapılan denemeler sonucu en az değişkenler en yüksek R-

squared değeri elde edilmeye çalışılmış ve otokorelasyonun olup olmadığını anlamak 

için Durbin-Watson istatistiği kontrol edilmiştir. Nihai inşaat sektörü modelinin 

değişken verileri tablosu ek Çizelge.B.2 de gösterilmiştir. Sonuç olarak R-squared 

değeri için 0,69 ve Durbin-Watson istatistiği için 1,40 değeri elde edilmiş ve bu da 

inşaat sektörü için en açıklayıcı model olmuştur. 
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Enerji sektörü için kurulan ilk modelde anlamlı uygun bağımsız değişkenler ek 

Çizelge.B.3 de x1, x6, x7, x8, x9, x11 ve x14 olarak yer almaktadır. Bu yedi anlamlı 

bağımsız değişkenle yapılan denemede R-squared değeri 0,88 puan çıkmıştır. Ayrıca 

otokorelasyonun olup olmadığının takibi açısından Durbin-Watson istatistiği kontrol 

edilmiş ve uygun aralıkta sonuç verdiği görülmüştür. Nihai enerji sektörü modelinin 

bağımsız değişken verileri ek Çizelge.B.4 de gösterilmiştir. Sonuç olarak R-squared 

değeri için 0,88 ve Durbin-Watson istatistiği için 2,08 değeri elde edilmiştir ve bu 

model enerji sektörü için en açıklayıcı model olmuştur. 

İletişim sektörü için kurulan ilk modelde anlamlı uygun bağımsız değişkenler ek 

Çizelge.B.5 te x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x11, x12 ve x14 olarak görülmektedir. Bu 

on anlamlı bağımsız değişkenle yapılan denemede R-squared değeri 0,93 puan 

çıkmıştır. Ayrıca otokorelasyonun olup olmadığının takibi için daha öncede olduğu 

gibi Durbin-Watson istatistiği kontrol edilmiş ve uygun aralıkta sonuç verdiği 

görülmüştür. Nihai iletişim sektörü modelinin bağımsız  değişken verileri ek 

Çizelge.B.6 da gösterilmiştir. Sonuç olarak R-squared değeri için 0,93 ve Durbin-

Watson istatistiği için 2,20 değeri elde edilmiştir. Ve bu kurulan model iletişim 

sektörü için en açıklayıcı model olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu program yardımıyla kurulan her üç modelinde sağlıklı ve bağımlı değişkenin 

tahmininde yararlı olduğu görülmüştür. Modeller ilk olarak kuruldukları durumdan 

son olarak aldıkları şekle kadar geçirdikleri safhalarda t-statistic ve F-statistic 

sonuçları olumlu yönde gelişim göstermiştir. Belirlilik katsayılarının her üç modelde 

de modelin genel anlamda ve bağımsız değişken parametrelerinin de tek tek 

güvenilirliklerinin arttırılması rağmen bir miktar düştüğü görülmektedir. Nihai 

modellerde seçilen bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin tahmininde inşaat 

sektöründe 0.69, enerji sektöründe 0.88 ve iletişim sektöründe 0.93 açıklayıcı 

olmuşlardır.  
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4.  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu bölümde her sektör tek tek kurulan model sonucunda elde edilen veriler 

yardımıyla değerlendirilecektir. 

4.1 İnşaat Sektörü ve Sonuçları 

Bu çalışmada inşaat sektörünü temsil eden yedi şirketin 2001 yılı hariç tutularak 

yapılan beş yıllık ( 2002-2007 ) incelenmesinde ve oluşturulan model ile 2008 yılı 

özsermaye karlılığını tahmin edilmesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1) Başlangıçta saptanan toplam 14 adet değişkenden 6 adedi modelin 

kuruluşunda kullanılmıştır. Özsermaye karlılığının belirlenmesinde ana rol 

oynayan bu değişkenler sırasıyla (x2) Türkiye ekonomisi büyüme oranı, (x3) 

yıllık $/TL oranı, (x5) kaldıraç oranı, (x7) kısa vadeli borç / aktif oran, (x9) 

alacaklar / net satışlar oranı, (x10) özsermaye devir hızı olmuştur. 

2) Kurulan model özsermaye karlılığı tahmininde %69 oranında açıklayıcı 

olmuştur. ( R²) 

3) Modeldeki değişkenlerin işaretleri incelendiğinde özsermaye devir hızı ve 

kaldıraç oranı hariç tüm değişkenler sektörde bir yıl sonraki özsermaye 

karlılığında olumsuz olarak etkilediği görülmektedir. Bunun anlamı kısaca şu 

şekilde özetlenebilir:  

-Türkiye ekonomisi büyüme oranındaki artış şirketlerin bir yıl sonraki 

özsermaye karlılığında azalışa sebep olacaktır. 

-Yıllık $/TL oranındaki artış şirketlerin bir yıl sonraki özsermaye 

karlılıklarını azaltmaktadır. 

-Kaldıraç oranındaki artış şirketlerin bir yıl sonraki özsermaye karlılıklarını 

artmasına yol açmaktadır. 

-Kısa vadeli borç / aktif orandaki artışlar bir yıl sonraki özsermaye 

karlılıklarında azalışa neden olmaktadır. 
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-Şirketlerin alacaklar / net satışlar oranını yükseltmeleri bir yıl sonraki 

özsermaye  karlılıklarını azaltmaktadır.  

-Şirketlerin özsermaye devir hızlarını yükseltmeleri bir yıl sonraki 

özsermaye karlılıklarını olumlu yönde etkilemektedir.  

Model sektör bazında oluşturulmuş ve bulunan katsayılar şirket verilerine 

uygulanmıştır. Bu çerçevede tahmin sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

1) İncelen şirketlerdeki 2007 yılı özsermaye karlılıklarıyla modelden ilgili yıla 

ait çıkan tahmin sonuçları ek Çizelge C.5 de kıyaslanmıştır. Modeldeki en 

büyük sapma 0,09 puan ile Adana ve Batı Çimento’da olurken, en küçük 

sapma 0,01 ile Bolu Çimento ve Alarko GMYO’ da olmuştur. 

2) Aynı model ek Çizelge.C.6 da gösterildiği gibi 2008 yılındaki özsermaye 

karlılıklarının tahmininde de kullanıldığında modele göre Alarko GMYO 

hariç tüm şirketlerin özsermaye karlılık oranlarında azalma olacağı 

görülmektedir. 2008 yılının kriz yılı olacaği özsermaye karlılıklarındaki 

azalma tahminleri ile tespit edilmiştir. Sadece Alarko GMYO’ nun özsermaye 

karlılıklarında artış tahmin edilmiş ve bu tahminde hata 0,09 puan olarak 

tespit edilmiştir. 2008 yılı tahminlerinde çok büyük sapmalar 

görülmemektedir ancak 2008 yılının kriz yılı olması nedeniyle tahminler 

iyimser kalmaktadır. Çizelge 4.1 de yer verilen karşılaştırmalı tahmin 

değerlerinde görüleceği gibi inşaat sektörü 2008 yılı ve sonrası olumsuz 

sinyaller vermeye başlamıştır.  

Çizelge 4.1 : Karşılaştırmalı İnşaat Sektörü Tahmin Tablosu 

SEKTÖR ŞİRKET 
ÖZSERMAYE KARLILIĞI ORANI 

VERİ 
 2007 

TAHMİN 
2007 

FARK 
2007 

VERİ 
2008 

TAHMİN  
2008 

FARK  
2008 

İN
ŞA

A
T 

ADANA ÇİMENTO 0.31 0.22 -0.09 0.19 0.21 0.02 

BOLU ÇİMENTO 0.23 0.22 -0.01 0.19 0.21 0.02 

NUH ÇİMENTO 0.32 0.27 -0.05 0.21 0.27 0.06 
LAFARGE ASLAN  
ÇİMENTO 0.21 0.16 -0.05 0.04 0.19 0.15 

BURSA ÇİMENTO 0.34 0.32 -0.02 0.19 0.33 0.14 

BATI ÇİMENTO 0.15 0.24 0.09 0.05 0.22 0.17 

ALARKO GMYO 0.03 0.04 0.01 0.15 0.06 -0.09 
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3) Son olarak inşaat sektörü için ek Şekil.B.1 de gösterilen nihai model tahmin 

aralığına bakıldığında tahmin aralığının dar olması da olumlu bir göstergedir. 

4.2 Enerji Sektörü ve Sonuçları 

Bu çalışmada enerji sektörünü temsil eden dört şirketin 2002 – 2007 yılları arası 

yapılan incelemede aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 

1) Başlangıçta saptanan toplam 14 değişkenden 7 adedi modelin kuruluşunda 

kullanılmıştır. Özsermaye karlılığının belirlenmesinde ana rol alan bu 

değişkenler sırasıyla (x1) tüketici enflasyonu oranı, (x6) özsermaye / aktif 

oranı, (x7) kısa vadeli borç / aktif oran, (x8) faiz karşılama oranı, (x9) 

alacaklar / net satışlar oranı, (x11) faaliyet karlılığı ve (x14) stok bağımlılık 

oranı olmuştur.  

2) Kurulan model özsermaye karlılığı tahmininde %88 oranında açıklayıcı 

olmuştuır. ( R²) 

3) Modeldeki değişkenlerin işaretleri incelendiğinde tüketici enflasyonu oranı, 

faiz karşılama oranı ve faaliyet karlılığı değişkenleri sektörde bir yıl sonraki 

özsermaye karlılıklarını olumlu, diğer dört değişken de olumsuz olarak 

etkilediği görülmektedir. Bunun anlamı kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

- Tüketici enflasyonu oranındaki artış bir yıl sonraki özsermaye 

karlılıklarını arttırmaktadır. 

- Özsermaye / aktif oranındaki artış şirketlerin bir yıl sonraki özsermaye 

karlılıklarını azaltmaktadır. 

- Kısa vadeli borç / aktif oranındaki artış şirketlerin bir yıl sonraki 

özsermaye karlılıklarını azaltmaktadır. 

- Faiz karşılama oranındaki artış bir yıl sonraki özsermaye karlılıklarını 

arttırmaktadır. 

- Alacaklar / Net satışlar oranındaki artış bir yıl sonraki özsermaye 

karlılıklarını azaltmaktadır.  

- Faaliyet karlılığındaki artış şirketlerin bir yıl sonraki özsermaye karlılık 

oranlarını arttırmaktadır. 
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- Stok bağımlılık oranındaki artış şirketlerin bir yıl sonraki özsermaye 

karlılık oranını azaltmaktadır.  

Model sektör bazında oluşturulmuş ve bulunan katsayılar şirket verilerine 

uygulanmıştır. Bu doğrultuda enerji sektörü için yapılan tahmin sonuçları aşağıda 

belirtilmiştir. 

1) İncelenen şirketlerdeki 2007 yılı özsermaye karlılıklarıyla modelden ilgili 

yıla ait çıkan tahmin sonuçları ek Çizelge C.7 de kıyaslanmıştır. Modeldeki 

en büyük sapma 0,11 puan ile Aksu Enerji’de olurken, en küçük sapma 0,03 

ile Zorlu Enerji’ de olmuştur. 

2) Aynı modele göre ek Çizelge.C.8 de gösterildiği gibi 2008 yılı için şirketlerin 

özsermaye karlılık tahminleri yapılmıştır. 2008 yılı kriz yılı olmasına rağmen 

Ak Enerji ve Ayen Enerji’de yükseliş tahmin edilmiş ve küçük sapmalarla da 

olsa doğru tespitler yapılmıştır. Bu tahminler Çizelge 4.2 de gösterilmiştir. En 

büyük sapma 1,72 puan ile Zorlu Enerji’de gerçekleşmiştir. Sonuçta 2008 

yılının son çeyreğinden dolayı kriz yılı olması nedeniyle sanayi ve üretimde 

görülen gerilemeler enerji sektöründe beklenmedik düşüşler yaşatmıştır. 

Çizelge 4.2 : Karşılaştırmalı Enerji Sektörü Tahmin Tablosu 

SEKTÖR ŞİRKET 
ÖZSERMAYE KARLILIĞI ORANI 

VERİ  
2007 

TAHMİN 
2007 

FARK 
2007 

VERİ 
2008 

TAHMİN  
2008 

FARK  
2008 

EN
ER

Jİ
 AK ENERJİ 0.10 0.02 -0.08 0.21 0.04 -0.17 

AKSU ENERJİ 0.01 -0.10 -0.11 0.02 0.05 0.03 

AYEN ENERJİ 0.11 0.01 -0.10 0.19 0.10 -0.09 

ZORLU ENERJİ -0.02 -0.05 -0.03 -1.73 -0.01 1.72 

 

3-) Son olarak enerji sektörü için ek Şekil.B.2 de gösterilen nihai model tahmin 

aralığına bakıldığında tahmin aralığının dar olması da olumlu bir göstergedir. 

4.3 İletişim Sektörü ve Sonuçları 

Bu çalışmada iletişim sektörünü temsil eden üç adet şirketin beş yıllık (2002-2007) 

incelemesinde aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 



 43

1) Başlangıçta saptanan toplam 15 adet değişkenden 10 adedi modelin 

kuruluşunda kullanılmıştır. Özsermaye karlılığının tespit edilmesinde ana rol 

alan bağımsız değişkenler sırasıyla (x2) tüketici enflasyonu oranı, (x3) $/TL 

oranı, (x4) cari oran, (x5) kaldıraç oranı, (x6) özsermaye/aktif oran, (x7) kısa 

vadeli borç/aktif oran, (x8) faiz karşılama oranı, (x11) faaliyet karlılığı, (x12) 

İşletme sermayesi/özsermaye oranı ve (x14) stok bağımlılık oranıdır..  

2) Kurulan model özsermaye karlılığı tahmininde %93 oranında açıklayıcı 

olmuştur. (R²) 

3) Modeldeki değişkenlerin işaretleri incelendiğinde beş adet değişkenin x4, x7, 

x8, x11, x14 sektörü olumlu yönde etkilediği, diğer beş adet değişkenin x2, 

x3, x5, x6 ve x12 sektörü olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. 

- Türkiye ekonomisinin büyüme oranındaki artış iletişim sektöründeki 

şirketlerin bir yıl sonraki özsermaye karlılıklarını azaltmaktadır. 

- $/TL oranındaki artış sektördeki şirketlerin bir yıl sonraki özsermaye 

karlılık oranlarında azalmalara neden olmaktadır. 

- Cari orandaki artış şirketlerin bir yıl sonraki özsermaye karlılıklarını 

arttırmaktadır. 

- Kaldıraç oranındaki artış şirketlerin bir yıl sonraki özsermaye 

karlılıklarını azaltmaktadır. 

- Özsermaye / Aktif oranındaki artış bir yıl sonraki özsermaye karlılıklarını 

azaltmaktadır. 

- Kısa vadeli borç / Pasif oranındaki artış bir yıl sonraki özsermaye 

karlılıklarını arttırmaktadır. 

- Faiz karşılama oranındaki artış bir yıl sonraki özsermaye karlılıklarını 

arttırmaktadır. 

- Faaliyet karlılığındaki artış bir yıl sonraki özsermaye karlılıklarını 

arttırmaktadır. 

- İşletme sermayesi / Özsermaye oranındaki artış bir yıl sonraki özsermaye 

karlılıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. 
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- Stok bağımlılık oranındaki artış bir yıl sonraki özsermaye karlılıklarını 

arttırmaktadır. 

Model sektör bazında oluşturulmuş ve bulunan katsayılar şirket verilerine göre 

uygulanmıştır. Buna göre iletişim sektörüne ait tahmin sonuçları : 

1) İncelenen şirketlerdeki 2007 yılı özsermaye karlılıklarıyla modelden ilgili 

yıla ait çıkan tahmin sonuçları ek Çizelge C.9 da gösterilmiştir. Modeldeki en 

büyük sapma 1,14 puan ile Alcatel’de olurken, en küçük sapma 0,09 puan ile 

Netaş’ta gerçekleşmiştir. 

2) Kurulan modele göre 2008’ de şirketlerin bir önceki yıla göre özsermaye 

karlılıklarının azalacağı tahmin edilmiştir. Bu saptama ek Çizelge C.10 

gösterilmiştir. Sadece Turkcell firmasında beklenen kötümser tahminler 

gerçekleşmemiştir. Modelin istikrarlı dönemler üzerine kurulduğu 

düşünüldüğünde, 2008 yılındaki kötü gidişin 2007 yılında sinyallerini 

görmekteyiz. 

Çizelge 4.3 : Karşılaştırmalı İletişim Sektörü Tahmin Tablosu 

SEKTÖR ŞİRKET 
ÖZSERMAYE KARLILIĞI ORANI 

VERİ  
2007 

TAHMİN 
2007 

FARK 
2007 

VERİ 
2008 

TAHMİN  
2008 

FARK  
2008 

İL
ET

IŞ
IM

 ALCATEL 0.05 1.19 1.14 0.00 -0.16 -0.16 

NETAŞ 0.05 0.14 0.09 0.00 -0.19 -0.19 

TURKCELL 0.29 0.45 0.16 0.29 0.21 -0.08 

 

3-) Son olarak iletişim sektörü için ek Şekil.B.3 de gösterilen nihai model tahmin 

aralığına bakıldığında tahmin aralığının dar olması da olumlu bir göstergedir. 

4.4 İnşaat Sektörü ve Değerlendirme 

Üç sektörde kurulan modellerin sonuçlarına bakıldığında ekonomik trendlerden en az 

etkilenen sektör inşaat sektörü olmuştur. İnşaat sektörünün kendi mali yapısından 

alınan rasyolardan daha çok etkilendiği sonucu çıkmıştır. İnşaat sektörü modelinde 

seçilen değişkenlerden sadece bir tanesi ekonomik trend değişkeni olmuştur. Bu 

sayed inşaat sektörü ekonominin lokomotifi olma özelliğini pekiştirmiştir. Enerji ve 
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iletişim sektörleri gibi ekonomik trend değişken sayısının fazla olması, inşaat 

sektörünün dış konjonktür ve siyasi haraketlerden etkilenebileceği sonucu verecektir. 

İnşaat sektöründeki küçülmenin aksine çimento sektörü 2001 yılından bu yana gerek 

iç tüketim gerekse ihracatta gelişen bir ivme izlemiştir. Türkiye 2001 yılında toplam 

ihracatta Avrupa’da birinci sıradayken 2005 yılına gelindiğinde dünya da üçüncü 

sıraya yerleşmiştir.  

Çimento sektöründeki büyümenin devam edeceği çimento üreticileri tarafından 

beklenen bir sonuç olacaktır. Ancak zaman içersisinde eritilen talep nedeniyle 

sektördeki büyümenin hızında yavaşlamalar olabilecektir.  

İnşaat sektörü modelinde cari oran değişkeni özsermaye karlılığı üzerindeki ters 

etkisi beklenmeyen bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumu ancak 

rekabetin büyüdüğü dönemlerde açıklamak mümkün olmaktadır. Özellikle rekabetin 

arttığı dönemlerde şirketler yatırıma gitmek zorunda kalmakta ve artan rekabetten 

dolayı piyasaya daha optimum cevaplar vermeye çalışmaktadır. Bu da inşaat 

sektöründe özellikle çimento üretimi kısmında kısa vadeli borçlanmanın sorun teşkil 

etmediğini göstermektedir.Bu durum aynı zamanda işletme sermayelerini 

düşürmekte fakat karlılıklara olumlu yönde etki yapmaktadır. Bu sayede şirketler 

ayakta kalmayı başarabilmektedirler. Bu durumu incelenen yıllara mahsus bir 

yansıma olarak kabul etmek ve stratejik bir hedef olarak seçmemek gerekmektedir. 

Çimento sektörü inşaat sektöründen kısmi şekilde bağımsız olarak büyüyen bir 

özelliğe sahiptir. Bu çerçevede model sonuçları değerlendirildiğinde kısa vadeli borç 

ile Pasif oranının ters etkisi beklenen bir sonuçtur. Bu oran azaldığı sürece 

özsermaye karlılığı artmaya devam edecektir. Büyüyen talep karşısında söz konusu 

borçların maliyetlerinin tüketiciye yansıtılması mümkün olmaktadır. 

Alacaklar / Satışlar oranının şirket özsermaye karlılık oranını ters şekilde etkiliyor 

olması da beklenen sonuçtur. İncelediğimiz yıllar arasında tek partili iktidar ve 

sürekli düşen enflasyon oranı satışlardaki tahsilat vadelerini uzatmıştır. Eğer dikkat 

edilmez ise şirketlerin ticari alacaklarının artması, şirketin ileride ciddi bir finansman 

yüküne girmesine neden olacaktır.  

Ortaya çıkan diğer bir husus, özsermaye devir hızının karlılığı olumlu yönde 

etkiliyor olmasıdır. Çimento sektöründe incelenen yıllarda yurt içi ve yurt dışı 

piyasalarda telebin fazla olmasından dolayı cirodaki hareket oldukça fazladır. 



 46

Fabrikaların atıl kalmaması ve pazar payını kaybetmemek adına sirkülasyon hızlı 

gerçekleşmektedir. 

İnşaat sektörü modeline bakıldığında tahminden oluşan sapmaların oldukça küçük 

olduğu görülmektedir. Bu da kurulan modelin ilgili yılın rakamını yerlerine koyarak 

özsermaye karlılık oranını tahmin edebileceğini göstermektedir. Modelin şirket 

ortakları ve yöneticileri tarafından yönetimsel araç olarak kullanılması şirket 

karlılıklarını arttırmakta yardımcı olacaktır.     

Sonuç olarak, ekonomideki iyiye gidişin ve inşaat sektöründeki olumlu durumun 

istikrarlı bir şekilde devam etmesi çimento sektöründeki satışları da önemli ölçüde 

artırmaya devam etmektedir. Ancak gerek yeni yatırımların devreye sokulması ve 

gerekse var olan fabrikalarda kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımlarına hız 

verilmesi sektörde doğacak yeni taleplerin hızlı bir şekilde karşılanmasını 

sağlayacaktır. İnşaat sektöründeki büyüme ve çimento üretimindeki artışın bu 

sektörlerde gerçekleştirilecek optimum yatırımların yanı sıra ekonomik göstergelerin 

istikrarlığına da bağlı olduğu unutulmamalıdır. 

4.5 Enerji Sektörü ve Değerlendirme 

Enerji sektörü için kurulan modelde Türkiye ekonomisi büyüme oranı, faiz karşılama 

oranı ve faaliyet karlılığı oranı dışındaki diğer altı adet değişkenin özsermaye 

karlılığına olumsuz etkilediği görülmektedir.  

Gayri safi yurt içi hasıla gelişme hızı direk olarak tüketim ve alım gücünü 

yansıtmaktadır. Gayri safi yurt içi hasıla gelişme hızı beklenenin aksine karlılıkla ters 

orantılı bir etkileşime girmiştir. İnceleme yapılan dönemlerde ülke ekonomi gelişimi 

yukarı yönlüde olsa gelir dağılımı enflasyonist dönemlerdeki gibi dengesiz devam 

etmektedir. Tarihinin en büyük büyüme oranını yakalayan Türkiye ekonomisi ne 

yazıkki işşizlik oranını düşürememiş ve dengeli gelir dağılımı tesis edilememiştir. Bu 

yüzden gayri safi yurt içi hasıla gelişme hızı düşerken genel olarak enerji sektöründe 

büyüme ve gelişme hakim olmuştur. Bu durumu incelenen yıllara mahsus bir 

yansıma olarak kabul etmek ve stratejik bir hedef olarak seçmemek gerekmektedir. 

Türkiye ekonomisi büyüme oranı 23 çeyrek üst üste yukarı doğru hareket göstererek 

rekor kırmıştır. Bu sayede inşaat sektöründe olduğu gibi büyüme oranı özsermaye 

karlılık oranı ile beklenildiği gibi pozitif ilişki içinde olduğu görülmektedir. Büyüme 
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oranının artmasıyla beraber yatırımlar artmakta ve finansal krediler kolayca serbest 

kalmaktadır. 

Özsermaye / aktif oranının şirket özsermaye karlılıklarını ile ters şekilde etkiliyor 

olması beklenen bir sonuçtur. Çünkü incelenen yıllardaki olağanüstü büyüme, 

ihracattaki artış ve düşük faiz ile uzun vadeli kredilerin enerji sektöründeki 

yatırımların daha cesaretli yapılmasına neden olmuştur. Bundan dolayı yatırım yapan 

şirketlerideki özsermaye oranı düşük kalmaktadır. Enerji yatırımlarının finansmanı 

uzun vadeli krediler  veya yabancı uyruklu ortaklar ile sağlanmaktadır.  

Enerji sektörü önü açık ve büyüme aç bir sektördür. Bu çerçevede sektör içerisinde 

uzun vadeli proje yatırım sayısı oldukça fazladır. Bu doğrultuda model sonuçları 

değerlendirildiğinde kısa vadeli borç / pasif oranının özsermaye karlılığı ile ters 

orantılı çalışması şaşırtmamalıdır.  

Faiz karşılama oranı değişkeni enerji sektörü modelinde özsermaye karlılık oranı 

üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Yatırımların büyük bir kısmı banka kredileri ve 

dış borç ile desteklendiği için kredi faizi karşılama oranı yüksek olmalıdır. Bundan 

dolayı enerji yatırımı yapılırken yatırımın geri dönüş süresi doğru hesaplanmalıdır.  

Alacaklar / Satışlar oranının şirket karlılıklarını ters şekilde etkiliyor olması da 

beklenen bir sonuçtur. İncelenen yıllardaki düşükte olsa enflasyon baskısı şirketlerin 

ticari alacaklarının şişmesine yol açmış, bu da firmalara aşırı finansal yük getirmiştir.  

Özsermaye devir hızı beklenenin aksine özsermaye karlılık oranı ile ters orantılı 

olarak çalışmaktadır. Bunun nedenini gün geçtikçe zorlaşan piyasa koşulları 

oluşturmaktadır. Ayrıca şirketlerin satışlarındaki vade sürelerini uzatmaları neden 

olmaktadır. Finansman yükünün artması özsermaye karlılıklarının olumsuz 

etkilenmesine sebep olmaktadır.  

Faaliyet karlılık oranı beklenildiği gibi özsermaye karlılık oranı ile pozitif ilişki 

kurmaktadır. Şirketin esas karlılığı faaliyetten geldiği için faaliyet karlılığı oranı 

yüksek olmaktadır. İnşaat sektöründe de olduğu gibi piyasa koşulları ne olursa olsun 

enerji sektöründe de faaliyet karlılığı her zaman yüksek tutulmaya çalışılmalıdır. 

Faaliyet karlılığı şirketin o dönemdeki fotoğrafını çeken ve anlatan bir değişkendir.  

Modeli etkileyen son değişken ise stok bağımlılık oranıdır. Bu değişkenin şirket 

özsermaye karlılıklarını ters şekilde etkiliyor olması da beklenen bir sonuçtur. Çünkü 

enerji depolanabilen veya stoklanan bir ürün değildir.  
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Enerji talebindeki bu trend devam ettiği takdirde, halen yatırımı süren santrallerle 

üretilecek enerji önümüzdeki beş yılda ihtiyacı karşılayamayacaktır. 

Türkiye'de enerji sektörünün giderek liberalleşmesi, sektörde standartların 

oluşturulması, elektrik tüketiminde yıllık 4 bin megavatlık ek üretim ihtiyacı ve 2020 

yılına kadar yaklaşık 130 milyar dolarlık enerji yatırıma (100 milyar doları elektrik 

sektöründe) ihtiyaç duyulması, kamunun elindeki üretim ve dağıtım şirketlerinin 

özelleştirileceğinin açıklanması ve enerji yatırımlarına verilen destekler gibi 

sebeplerle sektöre ilgiyi artırırken, enerji sektörü pastasından pay kapmak isteyen 

şirketlerin, 2010 yılında yoğun bir yatırım dönemine girmesi bekleniyor.  

Yatırımcılar, nükleer santral yapımından, yeni HES'lere, termik ve rüzgar 

santrallerine ve rafinerilere kadar enerjinin her alanındaki yatırımlara ilgi 

gösteriyorlar.  

4.6 İletişim Sektörü ve Değerlendirme 

İletişim sektörü modelinde ortaya çıkan en önemli özellik sektörün genel ekonomik 

trendlerden etkilendiği gib mali tablo rasyolarından da etkileniyor olmasıdır. Modeli 

oluştururken en başta kullanılan 15 adet değişkenden 14 adedi kullanılmış ve % 99 

oranında açıklayıcılık elde edilmiştir.  

Sektör hızla büyüyen ve durmadan yenilikler katan bir sektör olma özelliğine 

sahiptir. Bu çerçevede model sonuçları değerlendirildiğinde tüketici enflasyonı oranı 

özsermaye karlılığı oranı ile pozitif etkilenmektedir. Tüketici enflasyonu oranı artışı 

iletişim sektöründeki vergileri arttırmakta ve böylelikle şirketin cirosu büyümektedir. 

Tüketici enflasyonu arttığı sürece, büyüme politikası içerisinde şirketlr uzun süreli 

borçlanmaya daha çok önem  zorundadır. Bu da karlılığa yansımaktadır.  

Gayri safi yurt içi hasıla gelişme hızı modelde karlılıkları olumlu yönde 

etkilemektedir. Gayri safi yurt içi hasıla artttıkça ona paralel olarak harcama ve 

tüketim hızıda artıyor. Artık insanların ana ihtiyaç listesinde gıdadan sonra ikinci 

sırayı alan iletişim piyasa koşulları ne olursa olsun talebinden bir şey kaybetmemekte 

ve harcama olanağı yükseldikçe de artışını sürdürmektedir. 

Büyüme oranının özsermaye karlılığı üzerindeki ters etkisi beklemeyen bir sonuç 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İnceleme yapılan dönemde ve mercek altına alınan 
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firmalarda birleşmeler söz konusu olduğu için göreceli olarak büyüme oranı 

düşerken özsermaye karlılığı artış göstermiştir.  

Kurulan modelde $/TL  oran değişkeninin beklenildiği gibi şirket özsermaye 

karlılıkları üzerinde tam ters bir etki yaratmıştır. Bu sebebi incelenen şirketlerin 

faaliyetlerinin büyük bir bölümünü yurt içi pazarlarda gerçekleştiriyor olmasıdır. İç 

piyasada $/TL oranında yükseliş fiyat artışlarını da beraberinde getirdiğinden, talepte 

düşme yaratmakta, bu da şirket özsermaye karlılıklarını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Cari oran değişkeni iletişim sektörü modelinde özsermaye karlılık oranı üzerinde 

olumlu etki yapmaktadır. Kısa vadeli borçlanmanın sorun teşkil etmediği fakat 

yinede dönen varlık konusuna dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.  

Kaldıraç oranının modelde özsermaye karlılık oranı ile ters çalışması sektörde yer 

alan şirketlerin uzun vadeli borçlanmaya aşırı yüklenmemesi gerektiğiin 

göstermektedir. Özellikle modeldende anlaşıldığı gibi sektör ekonomik trendlerden 

de etkilenmektedir.Ani konjoktür değişmelerinde piyasaya pro-aktif olarak tepki 

veremeyen şirket oldukça ağır finansman yükü çekecektir. 

Özsermaye / Aktif oranının beklenenin aksine özsermaye karlılık oranı ile ters 

tepkimeye girmiştir. Bunun nedeni artan rekabet ile şirketlerin çeşitli kampanya ve 

promosyonlar ile birim fiyatları aşağıya çekmesi ve hedeflenen cironun 

yakalanmasında güçlük çekilmesinden ileri gelmektedir. Ancak bu duruma bakılarak 

özsermaye / aktif oranını düşük tutmak uzun vadede şirketleri sıkıntıya sokabilir. Bu 

durumu incelenen yıllara mahsus bir yansıma olarak kabul etmek doğru olacaktır. 

Kısa vadeli borç / pasif oranının özsermaye karlılığını olumlu etkileyen yönde sonuç 

vermesi beklenenin aksi bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumu kısa 

vadeli borç yapısı içindeki ticari borçların çokluğu ve bunların da maliyetlerinin 

şirketlere yüksek olmamasıyla açıklamak mümkündür.  

Faiz karşılama oranı şirket özsermaye karlılıkları ile pozitif ilişki içerisindedir. Faiz 

karşılama oranı arttığı sürece şirket dış kaynak kullanımında daha rahat hareket 

edecek ve böylelikle nakit dar boğazlarından daha hızlı çıkacaktır. 

Özsermaye devir hızı beklenenin aksine ters orantılı etkileşime girmiştir. Özsermaye 

devir hızının düşük çıkması geç tahsilattan kaynaklanan bir finansman yüküdür. 

Özsermaye karlılık oranını yükselmek için özsermaye devir hızını düşük tutmaya 
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çalışmak mümkün gözükmemektedir. Özsermaye devir hızının düşürülmesi pazar 

payının kaybedilmesine sebep olabilir. Bu durum incelenen yıllara mahsus bir 

yansıma olarak kabul edilebilir. 

Faaliyet karlılığı kurulan modelde şirket özsermaye karlılık oranını olumlu yönde 

etkilemektedir. Faaliyet karlılığı döneme ait işlevlerin fotografını çeken bir 

değişkendir. Faaliyet karlılığı şirketlerin rekabet koşullarına uygun olarak gerek 

fiyat, gerekse maliyet rakamlarıyla oynayarak arttırılabilir bir değişkendir.  

Modeldeki bir diğer değişken olan işletme sermayesi / özsermaye oranı özsermaye 

karlılık oranı ile ters etkileşime girmektedir. Yönetim grubunun şirket hareketlerini 

takip edebileceği bir değişkendir. İşletme sermayesi / özsermaye oranını düşük 

tutmaya çalışmak yeni yatırımların yapılmasında engel teşkil edebilir. Bu da şirket 

büyümesinde problem yaratabilir. 

Modeldeki son değişken olan stok bağımlılık oranı özsermaye karlılık oranı ile ters 

etkileşime girmesi incelenen döneme ait bir özelliktir. Özsermaye karlılık oranını 

yükseltmek için stok bağımlı olarak çalışmamakta fayda vardır. 

Aynı zamanda, toplam GSYİH'nın iletişim sektörünün payı sadece yüzde 0.7 'ye 

1980 ve yüzde 1,0 yılında 1990'ların 3,6 yüzde 2.001-08 yükselmiştir. 2007-08, 

sektör 5,7 GSYİH'nın yüzde sorumluydu. Iletişim sektörü de ülkedeki istihdam 

üzerinde önemli etkisi oldu. Bu sektör 2.014-15 tarafından sektöründe 10.3 milyon 

işlerin toplam alan 8.5 milyon ek istihdam yaratacağı tahmin edilmektedir. 

Sonuç olarak üç sektör için oluşturulan modeller ufak sapmalarda olsa gelecek bir yıl 

ile ilgili açıklayıcı bilgiler sağlamaktadır. Yapılan çalışmanın daha önce de bahsi 

geçtiği gibi en büyük handikapı geçmişe yönelik verilerin azlığıdır. Ileriki yıllarda 

veri derinliği arttığında ve ekonomik istikrarın sağlanması halinde modellere 

yapılacak revizyon modellerin daha mantıklı ve açıklayıcı olmalarını sağlayacaktır. 

Yukarıdaki yorumlarda da görüleceği gibi şirket üst yönetiminin faydalanabileceği 

basit bir erken uyarı sistemi geliştirilmiştir.Bu doğrultuda her sektör için yapılacak 

olan özsermaye karlılık oranı modeli sektör içinde faaliyet gösteren firmalar 

açısından yol gösterici olacaktır. Bununla beraber yapılacak yatırımlar yararlı ve 

doğru yapılacak tahmin ve tahmin modelleri sayesinde faydalı ve uzun ömürlü 

olacaktır. Sektör bazlı tahmin modelleri doğru kullanıldığında ise ülke ekonomisine 

katkısı büyük olacaktır. 
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EK A : Zaman Serisi Yöntemleri 

Çizelge A.1 :  Zaman Serisi Yöntemleri (Ruey,2002) 

Nedensel Yöntemler (Casual 
Methods) 

Nedensel Olmayan Yöntemler 
(Extrapolative Methods) 

Regresyon Analizi,  
Eşanlı Modeller 
Gecikme Modelleri Nedensellik Analizi 
Vektör Otoregresif (VAR) Modelleri 
Eşbütünleşme Analizi 

Ayrıştırma Yöntemleri 
Zaman Serisi Regresyonu Yöntemleri 
Üstel düzleştirme yöntemleri 
Box-Jenkins Yöntemi (ARIMA Modelleri) 

 
Alternatif Zaman Serisi Öngörü Yöntemleri

Yapay Sinir Ağları 
Bulanık Zaman Serisi Yaklaşımları 
Bulanık ARIMA ve Bulanık Zaman Serisi Regresyon 

 
Kalitatif Yöntemler

Delphi Metodu 
Kişisel Olasılık Belirleme 
Yönetici Yargısı Seçeneği Yöntemi 
Müşteri Niyet Anketleri 
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EK B : Sektör Modelleri ve Sektörler için Nihai Model Tahmin Aralığı 
Grafikleri 

Çizelge B.1 :  İnşaat Sektörü İlk Modeli 

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 08/18/09   Time: 22:00   
Sample: 1 42    
Included observations: 34   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
X1 -0.003915 0.003218 -1.216653 0.2386
X2 -0.048462 0.014327 -3.382509 0.0031
X3 -0.517127 0.200048 -2.585013 0.0182
X4 -0.000589 0.000376 -1.564766 0.1341
X5 0.469182 0.189311 2.478365 0.0228
X6 0.027544 0.142323 0.193532 0.8486
X7 -0.850332 0.267528 -3.178475 0.0049
X8 1.75E-05 2.38E-05 0.734430 0.4717
X9 -0.202027 0.105286 -1.918828 0.0702
X10 0.075772 0.023140 3.274469 0.0040
X11 0.068890 0.052369 1.315470 0.2040
X12 0.026124 0.049729 0.525330 0.6054
X13 -0.016851 0.025620 -0.657716 0.5186
X14 -0.001186 0.001876 -0.632091 0.5349

C 1.228249 0.386253 3.179907 0.0049
R-squared 0.858105     Mean dependent var 0.173235
Adjusted R-squared 0.753551     S.D. dependent var 0.095146
S.E. of regression 0.047234     Akaike info criterion -2.966967
Sum squared resid 0.042390     Schwarz criterion -2.293572
Log likelihood 65.43844     F-statistic 8.207279
Durbin-Watson stat 2.156274     Prob(F-statistic) 0.000025
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Çizelge B.2 : Altı Değişkene İndirgenmiş İnşaat Sektörü Son Modeli 

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 08/24/09   Time: 00:59   
Sample: 1 42    
Included observations: 42   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
X2 -0.034119 0.007200 -4.738859 0.0000 
X3 -0.254334 0.092534 -2.748537 0.0094 
X5 0.416193 0.180114 2.310722 0.0269 
X7 -1.082040 0.230329 -4.697794 0.0000 
X9 -0.074506 0.044781 -1.663787 0.1051 
X10 0.094437 0.020080 4.703131 0.0000 

C 0.764938 0.171084 4.471129 0.0001 
R-squared 0.694051     Mean dependent var 0.186667 
Adjusted R-squared 0.641602     S.D. dependent var 0.094007 
S.E. of regression 0.056279     Akaike info criterion -2.765986 
Sum squared resid 0.110856     Schwarz criterion -2.476374 
Log likelihood 65.08571     F-statistic 13.23301 
Durbin-Watson stat 1.404975     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Çizelge B.3 : Enerji Sektörü İlk Modeli 

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 08/18/09   Time: 22:07   
Sample: 42 66    
Included observations: 25   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
X1 0.015984 0.006768 2.361687 0.0398
X2 0.022706 0.021731 1.044883 0.3207
X3 0.604769 0.375353 1.611200 0.1382
X4 -0.000417 0.002580 -0.161562 0.8749
X5 -0.183535 0.281897 -0.651072 0.5297
X6 -0.743132 0.319871 -2.323223 0.0425
X7 -0.747049 0.309174 -2.416273 0.0363
X8 8.20E-05 4.14E-05 1.982033 0.0756
X9 -0.210193 0.070807 -2.968526 0.0141
X10 -0.073715 0.045475 -1.620993 0.1361
X11 0.217494 0.063188 3.442031 0.0063
X12 -0.008980 0.067969 -0.132120 0.8975
X13 -0.051390 0.112382 -0.457280 0.6572
X14 -3.29E-06 1.58E-06 -2.083884 0.0638

C -0.422578 0.723544 -0.584039 0.5721
R-squared 0.935365     Mean dependent var 0.081200
Adjusted R-squared 0.844877     S.D. dependent var 0.169197
S.E. of regression 0.066639     Akaike info criterion -2.295333
Sum squared resid 0.044408     Schwarz criterion -1.564007
Log likelihood 43.69166     F-statistic 10.33686
Durbin-Watson stat 2.541453     Prob(F-statistic) 0.000374
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Çizelge B.4 : Yedi Değişkene İndirgenmiş Enerji Sektörü Son Modeli 

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 08/24/09   Time: 00:55   
Sample: 42 66    
Included observations: 25   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
X1 0.005456 0.002331 2.341031 0.0317 
X6 -0.489475 0.095764 -5.111240 0.0001 
X7 -0.555270 0.236116 -2.351681 0.0310 
X8 8.10E-05 2.40E-05 3.367701 0.0037 
X9 -0.200752 0.067116 -2.991128 0.0082 
X11 0.254621 0.048388 5.262072 0.0001 
X14 -4.30E-06 1.36E-06 -3.164848 0.0057 

C 0.418525 0.098208 4.261633 0.0005 
R-squared 0.889221     Mean dependent var 0.081200 
Adjusted R-squared 0.843607     S.D. dependent var 0.169197 
S.E. of regression 0.066912     Akaike info criterion -2.316548 
Sum squared resid 0.076112     Schwarz criterion -1.926508 
Log likelihood 36.95685     F-statistic 19.49417 
Durbin-Watson stat 2.087142     Prob(F-statistic) 0.000001 
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Çizelge B.5 : İletişim Sektörü İlk Modeli 

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 08/18/09   Time: 22:51   
Sample: 66 84    
Included observations: 19   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
X1 -0.023112 0.014599 -1.583171 0.1886
X2 -0.321137 0.073071 -4.394880 0.0117
X3 -5.927240 1.603273 -3.696962 0.0209
X4 2.017000 0.658412 3.063432 0.0375
X5 -94.29319 31.79200 -2.965941 0.0413
X6 -97.50694 33.04818 -2.950448 0.0420
X7 6.276030 1.863497 3.367877 0.0281
X8 0.076283 0.027516 2.772354 0.0502
X9 -2.996727 1.481263 -2.023089 0.1131
X10 -0.083847 0.042446 -1.975397 0.1194
X11 2.275739 0.657244 3.462548 0.0258
X12 -1.068823 0.304717 -3.507597 0.0247
X13 0.061452 0.356764 0.172248 0.8716
X14 0.008514 0.003248 2.621497 0.0587

C 101.7522 33.23578 3.061528 0.0376
R-squared 0.979460     Mean dependent var 0.204211
Adjusted R-squared 0.907569     S.D. dependent var 0.533034
S.E. of regression 0.162056     Akaike info criterion -0.780950
Sum squared resid 0.105048     Schwarz criterion -0.035340
Log likelihood 22.41903     F-statistic 13.62426
Durbin-Watson stat 2.611839     Prob(F-statistic) 0.010879
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Çizelge B.6 : On Değişkene İndirgenmiş İletişim Sektörü Son Modeli 

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 08/18/09   Time: 22:52   
Sample: 66 84    
Included observations: 19   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
X2 -0.186030 0.046225 -4.024473 0.0038 
X3 -2.832244 0.750600 -3.773306 0.0054 
X4 0.805867 0.278566 2.892913 0.0201 
X5 -46.01313 25.33230 -1.816382 0.1068 
X6 -45.25212 25.13313 -1.800497 0.1095 
X7 4.066882 1.486875 2.735187 0.0256 
X8 0.033404 0.017505 1.908256 0.0928 
X11 1.633930 0.644888 2.533665 0.0351 
X12 -0.606402 0.098927 -6.129821 0.0003 
X14 0.002425 0.001963 1.235566 0.2517 

C 47.86681 25.13592 1.904319 0.0933 
R-squared 0.937054     Mean dependent var 0.204211 
Adjusted R-squared 0.858372     S.D. dependent var 0.533034 
S.E. of regression 0.200600     Akaike info criterion -0.082113 
Sum squared resid 0.321922     Schwarz criterion 0.464668 
Log likelihood 11.78007     F-statistic 11.90932 
Durbin-Watson stat 2.200507     Prob(F-statistic) 0.000894 
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INSAAT

Forecast: INSAAT
Actual: Y
Forecast sample: 1 42
Included observations: 42

Root Mean Squared Error 0.051375
Mean Absolute Error      0.037664
Mean Abs. Percent Error 29.52228
Theil Inequality Coefficient  0.125132
     Bias Proportion         0.000000
     Variance Proportion  0.091050
     Covariance Proportion  0.908950

 
Şekil B.1 : İnşaat Sektörü Nihai Model Tahmin Aralığı Grafiği 
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ENERJI

Forecast: ENERJI
Actual: Y
Forecast sample: 42 66
Included observations: 25

Root Mean Squared Error 0.055177
Mean Absolute Error      0.042566
Mean Abs. Percent Error 87.67642
Theil Inequality Coefficient  0.152948
     Bias Proportion         0.000000
     Variance Proportion  0.029344
     Covariance Proportion  0.970656

 
Şekil B.2 : Enerji Sektörü Nihai Model Tahmin Aralığı Grafiği 
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ILETISIM

Forecast: ILETISIM
Actual: Y
Forecast sample: 66 84
Included observations: 19

Root Mean Squared Error 0.130166
Mean Absolute Error      0.095211
Mean Abs. Percent Error 120.2155
Theil Inequality Coefficient  0.118364
     Bias Proportion         0.000000
     Variance Proportion  0.016252
     Covariance Proportion  0.983748

 
Şekil B.3 : İletişim Sektörü Nihai Model Tahmin Aralığı Grafiği 
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EK C : Sektör ve Şirket Kodlaması, Sektörlerin Değerleri ve Verileri 

Çizelge C.1 : Sektör ve Şirket Kodlaması 

Sektor Adı Kod 

İnsaat Sektörü 101

Enerji Sektörü 102

İletisim Sektörü 103

Şirket Adı Kod 

Adana Çimento 1

Bolu Çimento 2

Nuh Çimento 3

Lafarge Aslan Çimento 4

Bursa Çimento 5

Batı Çimento 6

Alarko Gmyo 7

Ak Enerji 8

Aksu Enerji 9

Ayen Enerji 10

Zorlu Enerji 11

Alcatel 12

Netaş 13

Turkcell 14
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Çizelge C.2 : İnşaat Sektörü Tüm Değişken Değerleri 
no sector firm date Y X-1 X-2 X-3 X-4 X-5 X-6 X-7 X-8 X-9 X-10 X-11 X-12 X-13 X-14 
1 101 1 2002 0.20 29.70 7.90 1.16 2.21 0.23 0.76 0.18 5.41 0.13 1.08 0.25 0.29 -0.41 -0.92 
2 101 1 2003 0.14 18.40 5.90 1.41 2.72 0.14 0.86 0.12 28.24 0.17 0.83 0.21 0.23 -0.39 -1.58 
3 101 1 2004 0.12 9.32 9.90 1.35 3.62 0.11 0.41 0.09 2,112.27 0.09 0.60 0.27 0.27 -0.90 -2.66 
4 101 1 2005 0.20 10.53 7.60 1.34 8.28 0.06 0.94 0.05 29,678.04 0.08 0.54 0.52 0.35 - -7.10 
5 101 1 2006 0.25 9.65 6.10 1.39 12.27 0.06 0.94 0.04 4,128.05 0.16 0.47 0.63 0.45 - -10.52 
6 101 1 2007 0.31 8.39 4.50 1.64 10.86 0.06 0.94 0.04 15,832.87 0.18 0.53 0.68 0.40 - -6.60 
7 101 2 2002 0.26 29.70 7.90 1.16 2.31 0.29 0.71 0.24 9.03 0.22 1.18 0.34 0.45 -0.52 -2.23 
8 101 2 2003 0.16 18.40 5.90 1.41 2.57 0.23 0.77 0.19 35.80 0.24 1.02 0.22 0.40 -0.57 -2.84 
9 101 2 2004 0.17 9.32 9.90 1.35 5.97 0.20 0.90 0.09 -63.68 0.20 0.83 0.27 0.48 -1.48 -4.79 
10 101 2 2005 0.22 10.53 7.60 1.34 9.06 0.07 0.93 0.06 -1,095.78 0.25 0.75 0.39 0.49 - -4.42 
11 101 2 2006 0.36 9.65 6.10 1.39 10.33 0.07 0.93 0.06 -41.26 0.27 0.80 0.56 0.61 - -5.88 
12 101 2 2007 0.23 8.39 4.50 1.64 10.68 0.06 0.94 0.05 -28.57 0.29 0.72 0.39 0.54 - -3.38 
13 101 3 2002 0.25 29.70 7.90 1.16 2.57 0.28 0.72 0.18 -12.28 0.13 1.17 0.30 0.40 -0.61 -2.80 
14 101 3 2003 0.16 18.40 5.90 1.41 2.46 0.23 0.77 0.13 -21.31 0.21 1.00 0.20 0.24 -0.82 -1.53 
15 101 3 2004 0.09 9.32 9.90 1.35 1.09 0.32 0.68 0.15 -19.02 0.16 0.63 0.23 0.02 -0.63 0.85 
16 101 3 2005 0.27 10.53 7.60 1.34 1.82 0.28 0.72 0.11 -25.69 0.18 0.87 0.33 0.13 0.05 -0.35 
17 101 3 2006 0.26 9.65 6.10 1.39 2.23 0.28 0.72 0.12 -6.18 0.18 1.01 0.30 0.21 0.05 -2.03 
18 101 3 2007 0.32 8.39 4.50 1.64 2.95 0.21 0.79 0.09 -47.98 0.18 1.00 0.39 0.23 0.04 -2.14 
19 101 4 2002 0.14 29.70 7.90 1.16 0.80 0.67 0.33 0.63 -0.28 0.28 3.88 0.02 -0.38 -0.66 2.09 
20 101 4 2003 0.29 18.40 5.90 1.41 1.83 0.53 0.47 0.31 -5.69 0.23 2.58 0.16 0.55 -0.74 -2.12 
21 101 4 2004 0.03 9.32 9.90 1.35 1.49 0.19 0.78 0.17 -17.75 0.21 0.77 0.10 0.11 -1.06 -0.56 
22 101 4 2005 0.13 10.53 7.60 1.34 1.75 0.29 0.69 0.21 41.98 0.27 1.08 0.19 0.23 0.04 -1.76 
23 101 4 2006 0.25 9.65 6.10 1.39 1.64 0.31 0.67 0.27 -118.37 0.26 1.46 0.19 0.25 0.03 -1.97 
24 101 4 2007 0.21 8.39 4.50 1.64 1.82 0.26 0.69 0.21 -19.85 0.24 1.42 0.18 0.25 0.03 -2.00 
25 101 5 2002 0.24 29.70 7.90 1.16 1.99 0.29 0.71 0.24 0.00 0.11 1.99 0.18 0.33 -0.63 -0.46 
26 101 5 2003 0.14 18.40 5.90 1.41 2.18 0.26 0.74 0.21 0.00 0.15 1.49 0.15 0.33 -0.72 -0.16 
27 101 5 2004 0.16 9.32 9.90 1.35 3.49 0.21 0.64 0.18 -3,141.64 0.13 2.14 0.17 0.69 -3.90 -0.84 
28 101 5 2005 0.25 10.53 7.60 1.34 4.11 0.24 0.62 0.16 -5.88 0.18 2.08 0.19 0.79 0.07 -1.38 
29 101 5 2006 0.32 9.65 6.10 1.39 5.05 0.18 0.65 0.12 -8.15 0.24 2.06 0.22 0.76 0.06 -1.54 
30 101 5 2007 0.34 8.39 4.50 1.64 5.10 0.22 0.63 0.12 -5.92 0.24 2.06 0.23 0.80 0.05 -1.64 
31 101 6 2002 0.22 29.70 7.90 1.16 2.97 0.26 0.74 0.23 -12.89 0.21 2.12 0.15 0.61 -0.27 -3.86 
32 101 6 2003 0.20 18.40 5.90 1.41 3.27 0.23 0.77 0.20 -20.04 0.19 1.76 0.15 0.59 -0.30 -3.88 
33 101 6 2004 0.05 9.32 9.90 1.35 3.56 0.14 0.75 0.11 -40.35 0.14 0.92 0.16 0.37 -0.76 -2.92 
34 101 6 2005 0.15 10.53 7.60 1.34 3.47 0.21 0.69 0.13 -93.69 0.19 0.93 0.25 0.48 0.03 -2.83 
35 101 6 2006 0.26 9.65 6.10 1.39 3.41 0.20 0.70 0.12 -133.23 0.17 0.98 0.34 0.42 0.03 -2.86 
36 101 6 2007 0.15 8.39 4.50 1.64 3.34 0.18 0.72 0.11 -54.81 0.17 0.86 0.24 0.34 0.03 -1.36 
37 101 7 2002 0.19 29.70 7.90 1.16 82.36 0.01 0.99 0.01 -4,952.34 0.03 0.40 0.46 0.98 0.00 -77.65 
38 101 7 2003 0.05 18.40 5.90 1.41 1,050.20 0.00 1.00 0.00 -2,075.67 0.16 0.01 7.72 0.97 0.00 -7.02 
39 101 7 2004 -0.03 9.32 9.90 1.35 109.80 0.01 0.99 0.01 0.00 1.17 0.03 3.37 0.69 -0.01 -2.38 
40 101 7 2005 0.07 10.53 7.60 1.34 9.80 0.08 0.92 0.08 0.00 0.68 0.08 0.84 0.72 0.01 -2.93 
41 101 7 2006 0.03 9.65 6.10 1.39 5.61 0.14 0.86 0.14 0.00 1.03 0.04 0.78 0.74 0.01 -0.89 
42 101 7 2007 0.03 8.39 4.50 1.64 3.75 0.22 0.78 0.21 0.00 0.27 0.20 0.10 0.75 0.01 -0.56 
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Çizelge C.3 : Enerji Sektörü Tüm Değişken Değerleri 

no sector firm date Y X-1 X-2 X-3 X-4 X-5 X-6 X-7 X-8 X-9 X-10 X-11 X-12 X-13 X-14 
43 102 8 2002 0.16 29.70 7.90 1.16 5.17 0.27 0.73 0.13 -5.78 0.10 1.03 0.29 0.76 -0.41 -43.02 
44 102 8 2003 0.08 18.40 5.90 1.41 4.14 0.20 0.80 0.15 -10.55 0.11 1.05 0.09 0.60 -0.56 -30.52 
45 102 8 2004 -0.03 9.32 9.90 1.35 4.80 0.15 0.85 0.09 4.12 0.11 0.60 0.05 0.38 -0.43 -18.39 
46 102 8 2005 -0.15 10.53 7.60 1.34 3.58 0.22 0.78 0.10 38.85 0.18 0.76 -0.21 0.34 0.09 -8.54 
47 102 8 2006 -0.13 9.65 6.10 1.39 3.22 0.33 0.67 0.10 7.72 0.11 0.95 -0.19 0.34 0.09 -15.94 
48 102 8 2007 0.10 8.39 4.50 1.64 3.45 0.35 0.65 0.10 19.88 0.12 1.11 -0.12 0.36 0.09 -11.34 
49 102 9 2002 0.37 29.70 7.90 1.16 0.90 0.18 0.82 0.17 - 0.11 0.47 1.16 -0.02 -0.01 - 
50 102 9 2003 0.20 18.40 5.90 1.41 0.71 0.17 0.83 0.16 - 0.04 1.56 0.94 -0.20 -0.01 - 
51 102 9 2004 0.06 9.32 9.90 1.35 2.66 0.00 0.97 0.02 -2,583.84 0.02 0.10 0.86 0.04 -0.44 - 
52 102 9 2005 -0.03 10.53 7.60 1.34 0.20 0.16 0.84 0.03 321.85 0.00 0.06 -0.54 -0.02 0.03 - 
53 102 9 2006 -0.06 9.65 6.10 1.39 70.59 0.07 0.93 0.00 3,920.42 0.06 0.09 -1.67 0.12 0.03 - 
54 102 9 2007 0.01 8.39 4.50 1.64 19.12 0.08 0.92 0.01 - 0.27 0.05 0.37 0.16 0.03 - 
55 102 10 2002 0.61 29.70 7.90 1.16 1.48 0.70 0.30 0.15 -3.20 0.06 1.10 0.69 0.24 -0.13 -11,723.38 
56 102 10 2003 0.32 18.40 5.90 1.41 0.96 0.57 0.43 0.23 -3.97 0.31 0.57 0.75 -0.02 -0.19 2.78 
57 102 10 2004 0.26 9.32 9.90 1.35 0.43 0.68 0.30 0.17 -1.24 0.11 0.48 0.23 -0.33 -0.13 2,891.26 
58 102 10 2005 0.02 10.53 7.60 1.34 0.49 0.62 0.36 0.20 -0.12 0.32 0.40 0.04 -0.29 0.03 42,245.63 
59 102 10 2006 -0.08 9.65 6.10 1.39 0.77 0.62 0.38 0.18 -0.27 0.32 0.67 0.07 -0.11 0.05 32,067.97 
60 102 10 2007 0.11 8.39 4.50 1.64 0.71 0.81 0.49 0.16 10.30 0.21 0.48 0.38 -0.09 0.06 21,878.17 
61 102 11 2002 0.12 29.70 7.90 1.16 1.94 0.49 0.51 0.17 -0.97 0.66 1.20 0.10 0.32 -0.23 -44.72 
62 102 11 2003 0.06 18.40 5.90 1.41 2.85 0.37 0.63 0.13 -1.20 0.56 1.16 0.05 0.39 -0.40 -52.63 
63 102 11 2004 0.05 9.32 9.90 1.35 3.03 0.39 0.60 0.08 -1.11 0.49 0.65 0.06 0.26 -0.10 -3.23 
64 102 11 2005 0.01 10.53 7.60 1.34 0.97 0.45 0.53 0.18 -0.06 0.37 0.69 -0.06 -0.01 0.03 1.52 
65 102 11 2006 -0.04 9.65 6.10 1.39 1.26 0.51 0.47 0.13 1.36 0.99 0.27 -0.09 0.07 0.01 0.06 
66 102 11 2007 -0.02 8.39 4.50 1.64 0.65 0.67 0.31 0.40 0.36 0.45 0.39 -0.03 -0.46 0.01 10.85 
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Çizelge C.4 : İletişim Sektörü Tüm Değişken Değerleri 

no sector firm date Y X-1 X-2 X-3 X-4 X-5 X-6 X-7 X-8 X-9 X-10 X-11 X-12 X-13 X-14 
67 103 12 2002 0.11 29.70 7.90 1.16 1.23 0.90 0.10 0.69 -0.05 0.43 9.34 -0.03 1.52 -0.18 0.90 
68 103 12 2003 -0.09 18.40 5.90 1.41 1.21 0.87 0.13 0.68 0.13 0.26 13.77 -0.01 1.08 -0.26 0.74 
69 103 12 2004 -0.81 9.32 9.90 1.35 1.21 0.88 0.12 0.73 1.46 0.39 8.59 -0.13 1.25 -0.47 0.90 
70 103 12 2005 -0.03 10.53 7.60 1.34 1.13 0.89 0.11 0.76 0.85 0.53 13.36 0.00 0.90 0.01 1.57 
71 103 12 2006 0.63 9.65 6.10 1.39 1.33 0.77 0.23 0.72 -3.58 0.36 7.72 0.08 1.07 0.01 0.27 
72 103 12 2007 0.05 8.39 4.50 1.64 1.25 0.81 0.19 0.77 -0.24 0.32 9.00 0.01 1.02 0.01 0.31 
73 103 13 2002 0.18 29.70 7.90 1.16 1.63 0.56 0.44 0.52 -8.43 0.30 1.77 0.08 0.75 -0.21 -0.20 
74 103 13 2003 0.07 18.40 5.90 1.41 1.91 0.49 0.51 0.44 -1.56 0.18 2.08 0.01 0.78 -0.31 -0.99 
75 103 13 2004 0.07 9.32 9.90 1.35 3.37 0.27 0.73 0.22 -4.64 0.22 1.41 0.06 0.72 -1.19 -3.29 
76 103 13 2005 0.12 10.53 7.60 1.34 3.84 0.27 0.73 0.19 -19.28 0.42 1.05 0.15 0.75 0.02 -7.63 
77 103 13 2006 0.06 9.65 6.10 1.39 2.71 0.30 0.70 0.28 -0.81 0.34 0.70 0.08 0.70 0.02 -3.55 
78 103 13 2007 0.05 8.39 4.50 1.64 2.56 0.31 0.69 0.25 10.20 0.28 0.87 0.03 0.56 0.01 -4.28 
79 103 14 2002 2.08 29.70 7.90 1.16 0.56 0.91 0.09 0.59 -0.18 0.09 45.61 -0.03 -2.80 -0.40 163.21 
80 103 14 2003 0.45 18.40 5.90 1.41 0.55 0.51 0.48 0.40 -1.21 0.44 0.41 0.16 -0.38 - 158.03 
81 103 14 2004 0.17 9.32 9.90 1.35 0.86 0.44 0.55 0.35 -3.16 0.29 0.45 0.47 -0.09 - 118.31 
82 103 14 2005 0.25 10.53 7.60 1.34 1.02 0.29 0.69 0.26 -6.25 0.07 1.38 0.23 0.01 - 30.13 
83 103 14 2006 0.25 9.65 6.10 1.39 1.33 0.33 0.66 0.27 0.28 0.06 1.31 0.27 0.14 - -23.12 
84 103 14 2007 0.29 8.39 4.50 1.64 1.81 0.30 0.68 0.27 -3.10 0.06 1.34 0.26 0.32 - -57.91 
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Çizelge C.5 : Karşılaştırmalı Özsermaye Karlılığı Değerleri (İnşaat-2007) 

 
YIL 

MALİ 
TABLO 
DEĞERİ 

MODEL 
KATSAYISI TAHMİN 2007   

ADANA ÇİMENTO       
x2 2006 6.100 -0.03412 -0.21   
x3 2006 1.390 -0.25433 -0.35   
x5 2006 0.060 0.41619 0.02   
x7 2006 0.040 -1.08204 -0.04   
x9 2006 0.160 -0.07450 -0.01   
x10 2006 0.470 0.09443 0.04   
c 2006 1.00 0.76493 0.76   
Y 2007 0.31  0.22 FARK -0.09 
BOLU ÇİMENTO       
x2 2006 6.10 -0.03412 -0.21   
x3 2006 1.39 -0.25433 -0.35   
x5 2006 0.07 0.41619 0.03   
x7 2006 0.06 -1.08204 -0.06   
x9 2006 0.27 -0.07450 -0.02   
x10 2006 0.80 0.09443 0.08   
c 2006 1.00 0.76493 0.76   
Y 2007 0.23  0.22 FARK -0.01 
NUH ÇİMENTO       
x2 2006 6.10 -0.03412 -0.21   
x3 2006 1.39 -0.25433 -0.35   
x5 2006 0.28 0.41619 0.12   
x7 2006 0.12 -1.08204 -0.13   
x9 2006 0.18 -0.07450 -0.01   
x10 2006 1.01 0.09443 0.10   
c 2006 1.00 0.76493 0.76   
Y 2007 0.32  0.27 FARK -0.05 
LAFARGE ASLAN ÇİMENTO       
x2 2006 6.10 -0.03412 -0.21   
x3 2006 1.39 -0.25433 -0.35   
x5 2006 0.31 0.41619 0.13   
x7 2006 0.27 -1.08204 -0.29   
x9 2006 0.26 -0.07450 -0.02   
x10 2006 1.46 0.09443 0.14   
c 2006 1.00 0.76493 0.76   
Y 2007 0.21  0.16 FARK -0.05 
BURSA ÇİMENTO       
x2 2006 6.10 -0.03412 -0.21   
x3 2006 1.39 -0.25433 -0.35   
x5 2006 0.18 0.41619 0.07   
x7 2006 0.12 -1.08204 -0.13   
x9 2006 0.24 -0.07450 -0.02   
x10 2006 2.06 0.09443 0.19   
c 2006 1.00 0.76493 0.76   
Y 2007 0.34  0.32 FARK -0.02 
BATI ÇİMENTO       
x2 2006 6.10 -0.03412 -0.21   
x3 2006 1.39 -0.25433 -0.35   
x5 2006 0.20 0.41619 0.08   
x7 2006 0.12 -1.08204 -0.13   
x9 2006 0.17 -0.07450 -0.01   
x10 2006 0.98 0.09443 0.09   
c 2006 1.00 0.76493 0.76   
Y 2007 0.15  0.24 FARK 0.09 
ALARKO GMYO       
x2 2006 6.10 -0.03412 -0.21   
x3 2006 1.39 -0.25433 -0.35   
x5 2006 0.14 0.41619 0.06   
x7 2006 0.14 -1.08204 -0.15   
x9 2006 1.03 -0.07450 -0.08   
x10 2006 0.04 0.09443 0.00   
c 2006 1.00 0.76493 0.76   
Y 2007 0.03  0.04 FARK 0.01 
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Çizelge C.6 : Karşılaştırmalı Özsermaye Karlılığı Değerleri (İnşaat-2008) 

 
YIL 

MALİ 
TABLO 
DEĞERİ 

MODEL 
KATSAYISI TAHMİN 2008   

ADANA ÇİMENTO       
x2 2007 4.500 -0.03412 -0.15   
x3 2007 1.640 -0.25433 -0.42   
x5 2007 0.060 0.41619 0.02   
x7 2007 0.040 -1.08204 -0.04   
x9 2007 0.180 -0.07450 -0.01   
x10 2007 0.530 0.09443 0.05   
c 2007 1.000 0.76493 0.76   
Y 2008 0.19   0.21 FARK 0.02 
BOLU ÇİMENTO       
x2 2007 4.50 -0.03412 -0.15   
x3 2007 1.64 -0.25433 -0.42   
x5 2007 0.06 0.41619 0.02   
x7 2007 0.05 -1.08204 -0.05   
x9 2007 0.29 -0.07450 -0.02   
x10 2007 0.72 0.09443 0.07   
c 2007 1.00 0.76493 0.76   
Y 2008 0.19   0.21 FARK 0.02 
NUH ÇİMENTO       
x2 2007 4.50 -0.03412 -0.15   
x3 2007 1.64 -0.25433 -0.42   
x5 2007 0.21 0.41619 0.09   
x7 2007 0.09 -1.08204 -0.10   
x9 2007 0.18 -0.07450 -0.01   
x10 2007 1.00 0.09443 0.09   
c 2007 1.00 0.76493 0.76   
Y 2008 0.21   0.27 FARK 0.06 
LAFARGE ASLAN ÇİMENTO       
x2 2007 4.50 -0.03412 -0.15   
x3 2007 1.64 -0.25433 -0.42   
x5 2007 0.26 0.41619 0.11   
x7 2007 0.21 -1.08204 -0.23   
x9 2007 0.24 -0.07450 -0.02   
x10 2007 1.42 0.09443 0.13   
c 2007 1.00 0.76493 0.76   
Y 2008 0.04   0.19 FARK 0.15 
BURSA ÇİMENTO       
x2 2007 4.50 -0.03412 -0.15   
x3 2007 1.64 -0.25433 -0.42   
x5 2007 0.22 0.41619 0.09   
x7 2007 0.12 -1.08204 -0.13   
x9 2007 0.24 -0.07450 -0.02   
x10 2007 2.06 0.09443 0.19   
c 2007 1.00 0.76493 0.76   
Y 2008 0.19   0.33 FARK 0.14 
BATI ÇİMENTO       
x2 2007 4.50 -0.03412 -0.15   
x3 2007 1.64 -0.25433 -0.42   
x5 2007 0.18 0.41619 0.07   
x7 2007 0.11 -1.08204 -0.12   
x9 2007 0.17 -0.07450 -0.01   
x10 2007 0.86 0.09443 0.08   
c 2007 1.00 0.76493 0.76   
Y 2008 0.05   0.22 FARK 0.17 
ALARKO GMYO       
x2 2007 4.50 -0.03412 -0.15   
x3 2007 1.64 -0.25433 -0.42   
x5 2007 0.22 0.41619 0.09   
x7 2007 0.21 -1.08204 -0.23   
x9 2007 0.27 -0.07450 -0.02   
x10 2007 0.20 0.09443 0.02   
c 2007 1.00 0.76493 0.76   
Y 2008 0.15   0.06 FARK -0.09 
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Çizelge C.7 : Karşılaştırmalı Özsermaye Karlılığı Değerleri (Enerji-2007) 

 YIL MALİ TABLO 
DEĞERİ 

MODEL 
KATSAYISI 

TAHMİN 
2007   

AK ENERJİ       
x1 2006 9.650 0.005456 0.05   
x6 2006 0.670 -0.489475 -0.33   
x7 2006 0.100 -0.555270 -0.06   
x8 2006 7.720 0.000081 0.00   
x9 2006 0.110 -0.200752 -0.02   
x11 2006 -0.190 0.254621 -0.05   
x14 2006 -15.940 -0.000004 0.00   
c 2006 1.000 0.418525 0.42   
Y 2007 0.10  0.02 FARK -0.08 
AKSU ENERJİ       
x1 2006 9.650 0.005456 0.053   
x6 2006 0.930 -0.489475 -0.455   
x7 2006 0.000 -0.555270 0.000   
x8 2006 3,920.420 0.000081 0.318   
x9 2006 0.060 -0.200752 -0.012   
x11 2006 -1.670 0.254621 -0.425   
x14 2006 0.000 -0.000004 0.000   
c 2006 1.000 0.418525 0.419   
Y 2007 0.01  -0.10 FARK -0.11 
AYEN ENERJİ       
x1 2006 9.65 0.005456 0.05   
x6 2006 0.38 -0.489475 -0.19   
x7 2006 0.18 -0.555270 -0.10   
x8 2006 -0.27 0.000081 0.00   
x9 2006 0.32 -0.200752 -0.06   
x11 2006 0.07 0.254621 0.02   
x14 2006 32,067.97 -0.000004 -0.13   
c 2006 1.00 0.418525 0.42   
Y 2007 0.11  0.01 FARK -0.10 
ZORLU ENERJİ      
x1 2006 9.65 0.005456 0.052650   
x6 2006 0.47 -0.489475 -0.230053   
x7 2006 0.1300 -0.555270 -0.072185   
x8 2006 1.36 0.000081 0.000110   
x9 2006 0.99 -0.200752 -0.198744   
x11 2006 -0.09 0.254621 -0.022916   
x14 2006 0.06 -0.000004 0.000000   
c 2006 1.00 0.418525 0.418525   
Y 2007 -0.02  -0.05 FARK -0.03 
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Çizelge C.8 : Karşılaştırmalı Özsermaye Karlılığı Değerleri (Enerji-2008) 

 YIL MALİ TABLO 
DEĞERİ 

MODEL 
KATSAYISI 

TAHMİN 
2008   

AK ENERJİ       
x1 2007 8.390 0.005456 0.05   
x6 2007 0.650 -0.489475 -0.32   
x7 2007 0.100 -0.555270 -0.06   
x8 2007 19.880 0.000081 0.00   
x9 2007 0.120 -0.200752 -0.02   
x11 2007 -0.120 0.254621 -0.03   
x14 2007 -11.340 -0.000004 0.00   
c 2007 1.000 0.418525 0.42   
Y 2008 0.21  0.04 FARK -0.17 
AKSU ENERJİ       
x1 2007 8.390 0.005456 0.046   
x6 2007 0.920 -0.489475 -0.450   
x7 2007 0.010 -0.555270 -0.006   
x8 2007 0.000 0.000081 0.000   
x9 2007 0.270 -0.200752 -0.054   
x11 2007 0.370 0.254621 0.094   
x14 2007 0.000 -0.000004 0.000   
c 2007 1.000 0.418525 0.419   
Y 2008 0.02  0.05 FARK 0.03 
AYEN ENERJİ       
x1 2007 8.39 0.005456 0.05   
x6 2007 0.49 -0.489475 -0.24   
x7 2007 0.16 -0.555270 -0.09   
x8 2007 10.30 0.000081 0.00   
x9 2007 0.21 -0.200752 -0.04   
x11 2007 0.38 0.254621 0.10   
x14 2007 21,878.17 -0.000004 -0.09   
c 2007 1.00 0.418525 0.42   
Y 2008 0.19  0.10 FARK -0.09 
ZORLU ENERJİ      
x1 2008 8.39 0.005456 0.045776   
x6 2008 0.31 -0.489475 -0.151737   
x7 2008 0.4000 -0.555270 -0.222108   
x8 2008 0.36 0.000081 0.000029   
x9 2008 0.45 -0.200752 -0.090338   
x11 2008 -0.03 0.254621 -0.007639   
x14 2008 10.85 -0.000004 -0.000043   
c 2008 1.00 0.418525 0.418525   
Y 2008 -1.73  -0.01 FARK 1.72 
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Çizelge C.9 : Karşılaştırmalı Özsermaye Karlılığı Değerleri (İletişim-2007) 

 YIL MALİ TABLO 
DEĞERİ 

MODEL 
KATSAYISI 

TAHMİN 
2007   

ALCATEL       
x2 2006 0.230 -0.19 -0.04   
x3 2006 1.390 -2.83 -3.93   
x4 2006 1.330 0.81 1.08   
x5 2006 0.770 -46.01 -35.43   
x6 2006 0.230 -45.25 -10.41   
x7 2006 0.720 4.07 2.93   
x8 2006 -3.580 0.03 -0.11   
x11 2006 0.080 0.63 0.05   
x12 2006 1.070 -0.61 -0.65   
x14 2006 0.270 -0.61 -0.16   
c 2006 1.000 47.87 47.87   
Y 2007 0.050  1.19 FARK 1.14 
NETAŞ       
x2 2006 6.10 -0.19 -1.16   
x3 2006 1.39 -2.83 -3.93   
x4 2006 2.71 0.81 2.20   
x5 2006 0.30 -46.01 -13.80   
x6 2006 0.75 -45.25 -33.94   
x7 2006 0.28 4.07 1.14   
x8 2006 -0.81 0.03 -0.02   
x11 2006 0.08 0.63 0.05   
x12 2006 0.70 -0.61 -0.43   
x14 2006 -3.55 -0.61 2.17   
c 2006 1.00 47.87 47.87   
Y 2007 0.05  0.14 FARK 0.09 
TURKCELL       
x2 2006 6.10 -0.19 -1.16   
x3 2006 1.39 -2.83 -3.93   
x4 2006 1.33 0.81 1.08   
x5 2006 0.43 -46.01 -19.78   
x6 2006 0.86 -45.25 -38.92   
x7 2006 0.27 4.07 1.10   
x8 2006 0.28 0.03 0.01   
x11 2006 0.27 0.63 0.17   
x12 2006 0.14 -0.61 -0.09   
x14 2006 -23.12 -0.61 14.10   
c 2006 1.00 47.87 47.87   
Y 2007 0.29  0.45 FARK 0.16 
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Çizelge C.10 : Karşılaştırmalı Özsermaye Karlılığı Değerleri (İletişim-2008) 

 YIL MALİ TABLO 
DEĞERİ 

MODEL 
KATSAYISI 

TAHMİN 
2008   

ALCATEL       
x2 2007 4.500 -0.19 -0.86   
x3 2007 1.640 -2.83 -4.64   
x4 2007 1.250 0.81 1.01   
x5 2007 0.810 -46.01 -37.27   
x6 2007 0.190 -45.25 -8.60   
x7 2007 0.770 4.07 3.13   
x8 2007 -0.240 0.03 -0.01   
x11 2007 0.010 0.63 0.01   
x12 2007 1.020 -0.61 -0.62   
x14 2007 0.310 -0.61 -0.19   
c 2007 1.000 47.87 47.87   
Y 2008 0.000  -0.1576 FARK -0.16 
NETAŞ       
x2 2007 4.50 -0.19 -0.86   
x3 2007 1.64 -2.83 -4.64   
x4 2007 2.56 0.81 2.07   
x5 2007 0.37 -46.01 -17.02   
x6 2007 0.69 -45.25 -31.22   
x7 2007 0.25 4.07 1.02   
x8 2007 10.20 0.03 0.31   
x11 2007 0.03 0.63 0.02   
x12 2007 0.56 -0.61 -0.34   
x14 2007 -4.28 -0.61 2.61   
c 2007 1.00 47.87 47.87   
Y 2008 0.00  -0.19 FARK -0.19 
TURKCELL       
x2 2008 4.50 -0.19 -0.86   
x3 2008 1.64 -2.83 -4.64   
x4 2008 1.81 0.81 1.47   
x5 2008 0.30 -46.01 -13.80   
x6 2008 0.68 -45.25 -30.77   
x7 2008 0.27 4.07 1.10   
x8 2008 -3.10 0.03 -0.09   
x11 2008 0.26 0.63 0.16   
x12 2008 0.32 -0.61 -0.20   
x14 2008 0.05 -0.61 -0.03   
c 2008 1.00 47.87 47.87   
Y 2008 0.29  0.21 FARK -0.08 
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