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ÖZET
Finansal krizler, ortaya ç kt ülkelerde ekonomik ve sosyal
olarak her birimi etkilemektedir. Bu çal ma, Türkiye’nin ya am
oldu u 2001 finansal krizinin imalat i letmelerini nas l etkiledi ini,
i letmelerin finansal tablolar n inceleyerek ölçmeyi amaçlam t r. Bu
do rultuda %.M.K.B’ da i lem gören imalat i letmelerinden verilerine
ula lan k sm n n, 1997 - 2003 aras bilanço ve gelir tablolar ele
al narak, oran analizi yard m yla krizin etkilerini gösteren verilere
ula lmaya çal lm t r. Elde edilen veriler üzerinde ba ml örneklem
t-testi uygulanm t r. Toplam 7 sektörde yer alan 72 imalat i letmesi
üzerinde yap lan oran analizi ve t-testi sonunda özellikle kriz
dönemlerinde i letmelerin k sa vadeli borç yüklerinin artt ,
sermayelerinin toplam kaynaklar içersindeki pay n n azald
ve
dolay s yla kaynaklar n n içinde borçlar n oran n n yükseldi i
görülmü tür. Genel olarak alacak ve stok devir h zlar n n kriz y l ve
izleyen y llarda kriz öncesine göre artt , sermayenin ve toplam
varl klar n kârl l n n kriz y l ve sonras nda azalma gösterdi i
görülmü tür. Genel olarak likidite oranlar nda kriz y l nda bir azalma
görülmü , ard ndan kriz öncesi dönemdeki seviyelerine dönmü tür.
ABSTRACT
Financial crises affect all decision makers both economically
and socially. This study aims at measuring how 2001 financial crisis
in Turkey affected manufacturing firms by investigating their financial
tables. For the firms in ISE for which data are available, we studied
balance sheets and income tables for the period 1997-2002 by using
ratio analysis in order to calculate measures revealing the effects of
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the crisis. T-test has been applied on the datas obtained. On the basis
of the analysis on 72 manufacturing firms in 7 sectors, we conclude
that during the crisis periods firms’ short-term debt burden increases,
capital’s share in total resources declines, and therefore debts’ share in
recourses rises. In general, receivable and stock turnover rates
increase, while total profitability of capital and total resources goes
down in the crisis year and the following years when compared with
the pre-crisis period. On the other hand, liquidity rates decline in the
crisis year, but reach to pre-crisis levels after the crisis.
GR
Son yüzy lda Dünya’da ya anan sosyal, siyasal, bilimsel ve
teknolojik geli meler Dünya ekonomisinde geli me ve geni lemeyi de
beraberinde getirmi tir. Geli en Dünya’da ortaya ç kan yeni
yönelimler kar k ve karma k sorun ve çözümlerin de ortaya
ç kmas na neden olmu tur. Dünya’da son yüzy lda ülke ekonomilerini
olumsuz yönde etkileyen ekonomik olaylar n en önemlilerinden birisi
olarak ekonomik krizler kar m za ç kmaktad r.
Günümüzde globalle meyle ortaya ç kan yeni yönelimler
ekonomik krizleri art k çok daha büyük bir boyutta daha karma k ve
daha y k c etkiler yaratan bir olgu olarak yeniden ekillendirmi tir.
Globalle meyle birlikte ülkeler aras ndaki finansal s n rlar büyük
ölçüde ortadan kalkarak para ve sermayenin serbest dola m
sa lanm t r. Bu geli meler sonucunda son 20 y lda finansal krizler
Dünya’n n gündemine oturmu tur.
Türkiye de, Dünya’da ortaya ç kan finansal krizlerden zaman
zaman etkilenmi bazen de iç dinamiklerine ba l olarak ortaya ç kan
krizlerle kar kar ya kalm t r. Ülkemizde ilk global kaynakl
finansal kriz 1994 y l nda ortaya ç km t r. 1997 y l nda Uzak
Do u’da ortaya ç kan krizin ard ndan, Rusya krizinin Türkiye’ye
yans malar 2001 y l nda ya ad m z finansal boyutu yo un olan
krizle kar kar ya kalmam za neden olmu tur. 2001 krizi ekonomik,
sosyal ve finansal alanlarda bir çok olumsuz etki yaratm büyük
ölçüde kay plar n ya anmas na yol açm t r.
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?imdiye kadar yap lan çal malarda ülkemizde ya anan 2001
krizinin Türkiye ekonomisine yaratt etkiler üzerinde durulmu ve
etkilerin sonuçlar büyük ölçüde ortaya konmu tur.
Bu çal mada krizlerin i letmeler üzerinde finansal etkisinin ne
oldu unun ara t r l p ortaya konmas amaçlanm t r. %MKB’de i lem
gören imalat sektöründeki tüm i letmeler çal ma kapsam na dahil
edilmi tir. Çal mada i letmelerin finansal verileri kriz öncesi üç y l,
kriz y l ve kriz sonras üç y l olmak üzere toplam yedi y l baz olarak
ele al n p analiz edilmi tir. Çal mada %MKB’de imalat sektöründe
hisseleri i lem gören tüm i letmeler ana kitle olarak seçilmesine
ra men bu yedi y ll k dönem için ancak 72 i letmenin verileri oldu u
saptanm , bu nedenle ana kitle olarak 72 i letmenin alt (6) y ll k
finansal verileri al narak çal ma yap lm t r. Çal mada daha somut
sonuçlara ula abilmek için “T Testi” ile analiz yap lma yolu
seçilmi tir. Oranlar hesaplan rken 1997-2003 aras yedi (7) y ll k
dönem kullan lm fakat t testinde 1998-2003 aras alt (6) y ll k
dönem kullan lm t r.
I. KR Z N TÜRK YE EKONOM S ÜZER NE ETK S
1999 Y l nda ekonomimizin finansman dengesinin bozulmas ,
reel faizin yüksek seviyesinin korunmas , borç stokunun yükselmesi
ve enflasyon oran n n h zl artma e ilimine girmesi nedeniyle
ekonomideki daralman n meydana gelmesi, orta vadeli ve kapsaml
yeni bir istikrar program n n uygulanma gereklili ini ortaya
ç karm t r. Bu nedenle 2000 y l ba nda ülkemizde esas kur ç pas na
dayanan IMF taraf ndan geli tirilip yönetilen ve denetlenen bir istikrar
program ortaya konulmu tur. Ancak IMF’nin program uygulama
a amas nda iken 2001 krizi ortaya ç km t r. IMF’nin bu program
krizi ç karm veya en az ndan krizin ç kmas na engel olamam t r.
Ülkemizde ya anan 2001 ?ubat krizinden ekonomimiz büyük
ölçüde olumsuz ekilde etkilenmi tir. Bu krizin ekonomik etkilerini
a a daki gibi s ralamak mümkündür.
• 2000 y l nda 200 Milyar $ olan GSMH, 2001 y l nda 145
Milyar $’a dü mü , bu olumsuz etki sonucunda ekonomi %9,5
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oran nda küçülmü ki i ba na milli gelir 2965$ dan, 2123$ a
dü mü tür.1
• 2000 y l nda hazinenin ortalama borçlanma faiz oran
%38.20, enflasyon oran %33.47 düzeyinde gerçekle mi ken, 2001
y l nda hazinenin ortalama borçlanma faiz oran %100’e, enflasyon
oran %53.64’e yükselmi tir.2
• 2001 y l nda faaliyet gösteren banka say s 61 iken kriz
sonras nda bu bankalardan 12 tanesi tavsiye veya devredilerek banka
say s 49 a dü mü tür.3
• 2001 y l nda 2000 y l na göre 437.000 ki i, 1999 y l na
göre de 1.363.000 ki i i inden ayr lmak zorunda kalm t r.4
• Ödemeler dengesi 2000 y l nda 2.9 Milyar $ aç k verirken
2001 y l nda bu aç k 4 kattan fazla artarak 12.9 Milyar $ a
yükselmi tir.5
• 2001 y l nda dalgal kura geçilmesiyle birlikte ihracat 27.7
Milyar $ dan 31.3 Milyar $ a ç km , ithalat 54.4 milyar $ dan 41.3
Milyar $ a gerilemi tir. 2001 y l nda ihracat n ithalat kar lama oran
%51 iken 2002 y l nda bu oran %75.7’ye yükselmi tir.6
2001 krizinde ortaya ç kan ülke ekonomisi aç s ndan büyük
olumsuzluklara neden olan bu geli meler sonucunda ki iler,
i letmeler, kurumlar ve devlet önemli boyutta olumsuz bir ekilde
etkilenmi tir. Ülkemizde GSMH’nin küçülmesi sonucunda ki i ba na
dü en milli gelirdeki azalma ki ilerin sat n alma gücünü olumsuz
etkilemi ve hane halk n n talebinde büyük daralmalara neden
1

Türkiye Cumhuriyeti Ba bakanl k D Ticaret Müste arl ,
http://www.dtm.gov.tr/ead/gosterge/ekogosterge.xls, 23.12.2005
2
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas , http://tcmbf40.tcmb.gov.tr/cbt.html
3
Bankac l k Sektörü Yeniden Yap land rma Program ”, (BDDK, 8 Kas m 2001)
http://www.dunyagazetesi.com.tr/dunya_assets/newsfiles/56699.doc, 19.05.2005
4
Hazine Müste arl ve Devlet %statistik Enstitüsü,
http://www.hazine.gov.tr/stat/egosterge/III-Istihdam/III_5.xls ve
http://www.die.gov.tr/istTablolar.htm#isg ,02.01.2006
5
Türkiye Cumhuriyeti Ba bakanl k D Ticaret Müste arl ,
http://www.dtm.gov.tr/ead/ekolar1/eko14.xls ,02.01.2006
6
Türkiye Cumhuriyeti Ba bakanl k D Ticaret Müste arl ,
http://www.dtm.gov.tr/ead/ekolar1/eko01.xls ,02.01.2006
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olmu tur. Di er yandan, faiz oranlar n n yükselmesi ve ülkede
ya anan belirsizlikler i letmelerin almas gereken risk düzeyini
yükseltmi tir. Ülkede ya anan bu kriz i letmelerin finansal yap s n
etkilemi tir. % letmelerin finansal yap lar n n ne yönde ve hangi ölçüde
etkilendi ini ortaya koymak için i letmelerin mali tablolar n n analizi
yap lmas gere i ortaya ç km , bu amaç ile çal mam zda söz konusu
edilen ana kitledeki i letmelerin finansal analizi yap lm t r.
A) 2001 KR%Z%N%N %?LETMELER%N P%YASA DEVERLER%,
KAPAS%TE KULLANIMLARI VE YATIRIMLARI
ÜZER%NDEK% ETK%LER%
2001 y l nda ya ad m z kriz i letmelerin mali yap s üzerinde
etkiler yarat rken, ayn zamanda i letmelerin piyasa de erleri, kapasite
kullan mlar ve yat r mlar nda da baz etkiler ortaya ç karm t r.
1. Piyasa De'eri Üzerindeki Etkileri
?ekil 1’de %.M.K.B’da i lem gören i letmelerin toplam piyasa
de erleri verilmektedir. Krizden bir y l önce 1999 y l nda i letmelerin
toplam piyasa de eri 114 milyar dolar iken bu rakam, 2000’de 69,5
milyar dolar, 2001’de 47,7 milyar dolar, 2002’de 34,5 milyar dolara
kadar dü mü ; ekonomideki canlanmayla birlikte, 2003’te 69 milyar
dolara, 2004 y l nda 98 milyar dolara ve 2005 y l n n a ustos ay
itibariyle de 117 milyar dolara kadar yükselmi tir. 1999 ve 2002 y l
k yasland nda i letmelerin toplam piyasa de erleri üçte bir de erine
kadar dü mü tür.
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ekil 1. .M.K.B’ da 0lem Gören irketlerin Toplam Piyasa De'eri (1995-2005)
Kaynak :%MKB,TSPAKB, verilerinden derlenmi tir.
*26.08.2005 itibariyle olu an piyasa de eri.
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ekil 2. .M.K.B’da Yabanc< Yat<r<mc<lara Ait Saklama Bakiyeleri (1995-2005)
Kaynak: http://www.imkb.gov.tr/uyeler/portfoy.htm verilerinden derlenmi tir.
*2005 y l nda ?ubat ay verileri kullan lm t r.

?ekil 2’de ise yabanc yat r mc lara ait saklama bakiyeleri yer
almaktad r. %ki eklin birbirine olan benzerli i yabanc yat r mc lar n
%.M.K.B’ daki etkinli ini ve gücünü göstermesi aç s ndan önemlidir.
1999 y l nda 15.3 milyar dolar olan yabanc yat r mlar , 2001 y l nda
5.6 milyar dolar 2002 y l nda 3.4 milyar dolar olmu tur. 2003
y l ndan itibaren yabanc yat r mc lar n %.M.K.B’na olan ilgisi yeniden
artmaya ba lam 8.9 milyar dolar olan yat r m miktar 2005 y l nda
ubat ay nda 20.2 milyar düzeyine ula m t r.
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Özellikle 1999 sonunda ba layan yabanc sermaye ç k nda ya
yabanc yat r mc lar ekonominin gidi at n iyi tespit etmi ler, ya da
yabanc yat r mc lar n piyasadan ç k 2000 ve 2001’de ya ad m z
krizleri tetikleyen ve etkisini art ran bir etmen olmu tur. Bununla
birlikte 2002’de tekrar artmaya ba layan yabanc ilgisi beraberinde
piyasalardaki yükselmeyi ve ekonomik iyile meyi de getirmi tir7. Bu
da sermaye hareketleri ve ekonomik istikrar aras ndaki ili kiyi görmek
aç s ndan önemlidir.
2.Kapasite Kullan<m Oran<na Etkisi
Özel sektörün kapasite kullan m oranlar ekil 3’de verilmi tir.
?ekil incelendi inde, 1999 y l nda %69.5, 2000 y l nda %74,4, 2001
y l nda % 66,7 ve 2002 y l nda %72.5 olarak gerçekle mi tir.
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YILLAR

ekil 3. Özel Sektör Kapasite Kullan<m Oran< (1993-2004)
Kaynak: http://tcmbf40.tcmb.gov.tr/cbt.html verilerinden derlenmi tir.

1994 kriz y l nda gerçekle en kapasite kullan m oran na
bak ld nda ise %70,8 olan y l ortalamas 1994’ün ikinci çeyre inde
%62.9’a kadar dü mü tür.1993’ten bu yana özel sektörün kapasite
kullan m oranlar n n üçer ayl k de erlerinin ortalamas al nd nda %
74.8 ‘lik bir orana ula lmaktad r. Bu ortalama dikkate al nd nda
1994 ve 2001 krizinde özel sektörün kapasite kullan m oranlar n n
%10’dan daha fazla dü tü ünü söyleyebiliriz. Bu da bize ya anan
7

Serdar ÖGEL, ”2001 Krizinin %malat Sanayi Üzerindeki Etkilerinin Oran Analizi
Yoluyla Belirlenmesi” (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yay nlanmam Doktora Tezi, Eylül 2005),s.89.
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krizlerin özel sektörün üretim gücüne yapt
göstermektedir.

etkiyi aç kça

3. Yat<r<mlara Etkisi
Krizin etkiledi i bir di er alan ise özel sektörün yat r m
harcamalar olmu tur. 1997 y l nda yapt
yat r m miktar (1987
Fiyatlar yla) 28.203.000 YTL olan özel sektörün, 1999’daki yat r m
21.289.000 YTL, 2001 y l ndaki yat r m miktar krizle birlikte
16.049.000 YTL olmu tur. kriz y l n izleyen 2002 y l nda özel
sektörün yat r m 15.207.000 YTL, 2003 y l nda 18.300.000 YTL ve
2004 y l nda 26.662.000 YTL olmu tur8. ?ekil 4 incelendi inde,
özellikle kamu sektörünün yat r mlar ndaki dura anl k dikkat
çekmektedir. Bu nedenle toplam yat r m harcamalar nda art ve
azal larda özel sektör yat r mlar n n pay büyüktür.
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ekil 4. Türkiye’deki Toplam Kamu Ve Özel Sektör Yat<r<m Harcamalar<
(1987-2004)
Kaynak:http://www.hazine.gov.tr/stat/egosterge/II-Yatirim/II_1_1.xls
verilerinden derlenmi tir.

8

Hazine Müste arl
(22.09.2005).

8

, http://www.hazine.gov.tr/stat/egosterge/II-Yatirim/II_1_1.xls
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II. KR Z N MKB’DE H SSE SENETLER
LEM
GÖREN 72 MALAT LETMES N N F NANSAL
YAPISI ÜZER NDE YARATTIBI ETK LER
Türkiye son y llarda s k s k krizlerle kar la makta ve ayn
zamanda giderek daha fazla borç yükü alt na girmektedir. Bunun
ba l ca nedeni kamunun çok yüksek reel faizler ödeyerek borçlanma
ihtiyac n kar lamaya çal mas d r. 2001 finansal krizinde de reel
faizler kald r lamaz boyutlara ula m t r. Bu nedenle kurulu lar n
kârl l faiz yükü alt nda ezilmi , özkaynaklar erimi ve borçlanma
ihtiyaçlar h zla artm t r. 500 büyük sanayi kurulu unun, 1995 y l nda
ödenen faizlerin toplam sat has lat na oran % 5.4 iken, 1999 y l nda
oran %7.7, 2000 y l na %4.3 ve 2001 y l nda %8.1 olmu tur.9
80'li y llarda ba layan ve günümüze kadar gelen süreçte,
i letmeler için finansal getiri, reel ekonominin getirisinden daha
yüksek oldu u için, birikimler gittikçe artan oranda üretim d
faaliyetlere yönelmi tir. 1982'den bu yana faaliyet d karlar n net
bilanço kar na oran yükselirken, sabit sermaye yat r mlar n n pay
dü ü göstermektedir.10
Ülkemizdeki i letmelerin krizlere kar k r lganl n art ran
sebeplerden en önemlisi, özsermayelerinin yetersiz olmas ve daha
çok k sa süreli kaynaklar ile faaliyetlerini sürdürmeleridir. Özel
i letmelerin mali yap lar güçlü olmay p, büyük irketlerde dahi
ortalama özsermayenin pay toplam kaynaklar n üçte biri
dolay ndad r. Kald ki bu firmalarda, özsermayenin önemli bir k sm
da, yeniden de erleme fonlar ndan olu turmaktad r.
% letmelerde mali yap s n zay flatan di er sebepler ise, kaynak
kullan m nda etkinlik ölçüsü olan alacak, stok, i letme sermayesi,
varl k (aktif) devir h zlar n n genellikle yava olmas d r. Devir
h zlar n n yava l
bir yandan kaynak gereksinimi art r rken, di er
yandan kârl l k üzerinde de olumsuz etki olu turmaktad r. % letmeler
kâr art n , verimlilikten ve kaynak kullan m ndaki etkinlikten çok kâr
9

“500 Büyük Kurulu' De(erlendirme Sonuçlar,”,( %stanbul Sanayi Odas Dergisi,
Say :437 , A ustos 2002),s.64.
10
Erhan B%RG%L%, Hakan TUNAHAN, “Döviz Krizlerinde 'letme Sermayesi
Davran,',” http://www.econ.utah.edu/~ehrbar/erc2002/pdf/P103.pdf.( 22.08.2005)
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marjlar n yükseltmede, daha aç k bir deyi le zam yapmakta
görmektedirler. Sürekli zam devir h zlar n yava lat c ve sat art n
s n rlay c bir etki yaratmaktad r. Daha dü ük bir kar marj ile devir
h zlar art r labildi i sürece karl l n yükselebilece i göz ard
edilmektedir.11
Bu çal ma, 1997-2003 dönemi itibariyle verilerine ula lan
imalat i letmelerinin bilanço ve gelir tablosundaki verilerinden
yararlanarak i letmelerin kriz öncesi ve kriz sonras mali durumlar
kar la t rmaya çal m t r. Türkiye’de farkl dönemlerde özellikle ilk
500 ve ikinci 500 büyük firma üzerinde buna benzer çal malar
yap lm t r12. Bu çal mada daha önce yap lan çal malara benzer
metodlarla yola ç km t r. Çal man n farkl la t nokta, kriz öncesi
ve sonras aras nda istatistiksel olarak da bir farkl l n olup
olmad n n incelenmesidir. Her i letme için likidite, borçluluk,
faaliyet ve kârl l k olmak üzere toplam dört grupta 20 oran, 7 y ll k
süre için hesaplanm
bu hesaplanan oranlar, hem a a daki
yorumlarda hem de istatiksel hesaplamalarda kullan lm t r.
Yap lan çal mada elde edilen sonuçlar ve 2001 krizinin
incelenen i letmeler üzerinde yaratt etki tablo 1’de gösterilmi tir.
% letmelerin cari oranlar 1997, 1998 y llar nda 1.83, 1.84 düzeyinde
iken 1999 y l nda 1.63, 2000 y l nda 1.56, 2001 y l nda 1.54, 2002
y l nda krizin etkilerinin azalmas yla birlikte 1.64 ve 2003 y l nda da
2.08’e yükselmi tir.
Asit-test oranlar nda, 1997 ve 1998 y llar nda 1.21 ve 1.19 olan
oranlar, 1999 y l nda 1.07’ye, 2000 y l nda 1.008 , 2001 y l nda ise
1.007 olmu tur. 2002 y l nda iyile meyle birlikte oran önce 1.06’ya
izleyen 2003 y l nda ise 1.37’ye yükselmi tir.

11

B%RG%L%, TUNAHAN, a.g.e.,
http://www.econ.utah.edu/~ehrbar/erc2002/pdf/P103.pdf.( 22.08.2005).
12
Öztin AKGÜÇ, “500 Büyük Kurulu'un Finans Yap,s,”( %stanbul Sanayi Odas
Dergisi, Say :461 , A ustos 2004), 2003 Y,l,nda Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kurulu'u’nun Mali Yap,s,”, (%stanbul Sanayi Odas Dergisi, Say :461 , A ustos
2004), Özer ERTUNA, “Türkiye’nin kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu'unun 2001
Faaliyet Sonuçlar,”, (%stanbul Sanayi Odas , Say no: 438,Eylül 2002).
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Nakit orana bak ld nda 1997 ve 1998 y llar nda0.16 ve 0.20
olan oran, 1999 y l nda 0.16, 2000 y l nda 0.12, 2001 y l nda 0.18,
2002 y l nda 0.20 ve 2003 y l nda 0.36 olarak gerçekle mi tir.
Dönen varl klar içersinde yer alan ticari alacaklara
bak ld nda ise, 1997 y l nda 0.41 olan oran, 1998 y l nda 0.40, 1999
y l nda 0.41, 2000 y l nda 0.43, 2001 y l nda0.42, 2002 y l nda 0.40 ve
2003 y l nda yine 0.40 düzeyinde olmu tur.
Net i letme sermayesinin toplam varl klar içersindeki oran na
bak ld nda, 1997 ve 1998 y llar nda 0.23 ve 0.20 olan oran 1999
y l nda 0.16, 2000 y l nda 0.14, 2001 y l nda 0.06, 2002 y l nda 0,09
ve 2003 y l nda 0.16 düzeyinde gerçekle mi tir.
%malat i letmelerinin likidite oranlar nda ortaya ç kan
sonuçlara bak ld nda tüm oranlarda kriz y l 2001’de bir
kötüle menin oldu u rahatl kla görülecektir. Yaln zca nakit oranda
meydana gelen art i letmelerin nakit ve benzeri varl klar art rma
dü üncesinden kaynaklanm
olabilir. Özellikle net i letme
sermayesinin toplam varl klara oran nda meydana gelen dü menin ana
nedeni kriz döneminde i letmelerin artan k sa vadeli yabanc kaynak
miktar d r. Genel olarak kriz dönemlerinde i letmelerin likidite
yap s n n bozuldu u özellikle çal ma sermayesi ihtiyac n n artt n
söylenebilir. Bunun neticesinde i letmelerin risk düzeylerinin
yükseldi i görülecektir.
% letmelerin borçluluk oranlar na bak ld nda, toplam borcun
toplam varl klar içersindeki pay n n, 1997 ve 1998 y llar nda kabul
edilen seviyelere yak n, % 52.8 ve % 51.5 düzeylerinde gerçekle ti i
görülmektedir. 1999 y l nda oran % 58.1, 2000 y l nda % 58.5, 2001
y l nda % 72.1, 2002 y l nda % 69.8, 2003 y l nda da % 60.7 olarak
gerçekle ti i görülmektedir.
Özsermayenin toplam varl klar içerisindeki pay nda ise do al
olarak tam tersi bir durum gözlemlenmi tir. 1997 ve 1998 y llar nda %
47.2 ve % 48.5 olan oran, 1999 y l nda %41.9, 2000 y l nda %41.5,
2001 y l nda %27.9, 2002 y l nda %30.2 ve 2003 y l nda da 39.3
düzeyinde olmu tur.
Toplam varl klar n ne kadar n n k s vadeli borçlarla finanse
edildi ine bak ld nda, 1997 ve 1998 y llar nda %39.6 ve %40.4
olan oran, 1999 y l nda %45.8, 2000 y l nda %46.4, 2001 y l nda
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)
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%55.8, 2002 y l nda %50.7 ve 2003 y l nda % 40.5 oldu u
görülmektedir.
Toplam varl klar n finansman nda kullan lan uzun vadeli
yabanc kaynak miktar ise, 1997 ve 1998 y llar nda, % 13.2 ve %
11.1, 1999 y l nda %12.4, 2000 y l nda %12.1, 2001 y l nda %16.2,
2002 y l nda %19.1 ve 2003 y l nda %20.2 olmu tur. Kriz i letmelerin
sermaye yap s n oldukça kötü etkilemi tir.
Görüldü ü gibi, 2001 krizinde özellikle varl klar n
finansman nda yabanc kayna n miktar n n artt , özsermayenin
miktar n n ise azald
görülmektedir. Yabanc kayna n içeri ine
bak ld nda da k sa vadeli yabanc kayna n yo un olarak
kullan ld görülmektedir. Sermaye yap s nda orta ç kan bu durum,
i letmelerin borçlar n ödeyememe riskini art r rken, yabanc kayna n
fazlala mas , özellikle kriz dönemlerinde finansman giderlerini
art rmakta bu da i letmelerin kârl l na olumsuz yans maktad r.
% letmelerin faaliyetlerindeki etkinli i gösteren oranlar
incelendi inde kar m za u sonuçlar ç kmaktad r. Stoklar n y l
içersinde kaç kez yenilendi ini gösteren stok devir h z nda oran, 1997
y l nda 4.88, 1998 y l nda 5.08, 1999 y l nda 5.32, 2000 y l nda 5.41
2001 y l nda 5.85, 2002 y l nda 5.08 ve 2003 y l nda 5.79 defa
yenilendi i görülmektedir. Stok devir h z kriz y l nda art
göstermekle beraber y llar içersinde bir yükselme trendi içersinde
oldu u da görülmektedir. Stok devir h z n n art
göstermesi
maliyetlerin azalt labilmesi anlam nda olumlu bir geli medir.
Alacak devir h z nda gerçekle en oranlar, 1997 y l nda 5.75,
1998 y l nda 6.98, 1999 y l nda 5.65, 2000 y l nda 5.31, 2001 y l nda
6.58, 2002 y l nda 8.99 ve 2003 y l nda 10.60 eklindedir. Alacak
devir h zlar nda 2001 kriz y l nda sonra sürekli bir art söz
konusudur. Yine alacak devir h zlar n n art
da olumlu bir
geli medir.
Özsermaye devir h z oran nda, 1997 y l nda oran 3.14, 1998
y l nda 2.89, 1999 y l nda 2.78, 2000 y l nda 3.36,2001 y l nda 5.45,
2002 y l nda 1.69 ve 2003 y l nda 2.49 olarak gerçekle mi tir.
Özsermaye devir h z nda 2001 y l nda görülen art sat lardaki
art tan ziyade özsermayedeki kay plardan dolayd r. Devir h zlar nda

12

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

genel olarak art gözlemlenmi tir. Bu i letmeler aç s ndan olumlu bir
durum yaratm t r.
Yat r mlar n kârl l na bak ld nda, i letmelerin özsermaye
karl l , 1997 y l nda %23.9, 1998 y l nda %11.05, 1999 y l nda %
5.5, 2000 y l nda %23 , 2001 y l nda %- 6.7, 2002 y l nda%21.4 ve
2003 y l nda % 30 olarak gerçekle mi tir. 2001 kriz y l nda oran
negatife dü mü tür.
Toplam varl klar n kârl l na bak ld nda da benzer bir tablo
kar m za ç kmaktad r. 1997 y l nda oran %11 iken, 1998
y l nda%6.9, 1999 y l nda %007, 2000 y l nda %00 – 4, 2001 y l nda %11, 2002 y l nda %00 -6 ve 2003 y l nda %2.69 olarak kar m za
ç kmaktad r.
Tablo 1. malat 0letmesinde Yer Alan irketlerin 1997-2003 Y<l<
Finansal Oranlar<n<n Ortalamalar<
Net
0letme
Sermayesi/
Toplam
varl<klar

Toplam
Borç
Toplam
Varl<k

Özserm
aye/topl
am
varl<kla

K<sa
vadeli
borç
/toplam
varl<kla

Uzun
Vadeli
Borç/Topl
am
Varl<klar

Stok
Devir
H<z<

Cari
Oran

Asit-Test
oran<

Nakit
Oran

Ticari
Alacaklar/
Dönen
varl<klar

1997

1,84971

1,21267303

0,16980

0,4199445

0,23359512

0,52898945

0,47101

0,39678

0,13220784

4,88626

1998

1,83008

1,19765133

0,20102

0,4050919

0,20667573

0,51587731

0,48412

0,40416

0,11171024

5,08238

1999

1,63620

1,07846681

0,16999

0,41604619

0,16398297

0,58185616

0,41814

0,45807

0,12378408

5,32068

2000

1,56378

1,00801203

0,12183

0,43129772

0,14309290

0,58542238

0,41457

0,46455

0,12086360

5,41067

2001

1,54303

1,00799799

0,18681

0,4245523

0,06397903

0,72106785

0,27893

0,55827

0,16278907

5,85181

2002

1,64803

1,06634888

0,20380

0,4052211

0,09096983

0,69841852

0,29905

0,50728

0,19113829

5,08145

2003

2,08678

1,37304614

0,36098

0,40509782

0,16608925

0,60708348

0,39377

0,40512

0,20195664

5,79428

Alacak
Devir H<z<

Ortala
ma
Tahsil
Süresi

Özserma
ye Devir
H<z<

Net
0letme
Sermayesi
Devir H<z<

Aktif
devir
h<z<

Net kâr/
Özsermay

Vergiden
Önceki Kâr
/Özsermaye

Net kâr/
Toplam
Varl<klar

Vergiden
Önceki
Kâr /
Toplam
Varl<klar

1997

5,7502523

84,1111

3,14771

2,92541402

1,19333

0,23974261

0,33859927

0,111140583

0,20345222

1998

6,98752736

85,6339

2,89988

9,21245754

1,12308

0,11053299

0,18345908

0,069035417

0,14888144

1999

5,65783721

94,9819

2,78865

6,97099173

1,10827

0,05515727

0,110853619

0,007670139

0,11094193

2000

5,31506456

92,7359

3,36543

6,48092808

1,10770

0,23974261

-0,091434308

-0,004488952

0,06334273

2001

6,58241961

93,8022

5,45203

-2,2895745

1,16346

-0,6762096

-0,643268554

-0,118564256

0,11883105

2002

8,99357569

87,9105

1,69604

5,70341889

1,12429

0,21428463

0,251788302

-0,00647875

0,09615154

2003

10,6016375

83,4885

2,49722

7,79035713

1,15423

0,30092707

0,322472625

0,026969934

0,03631176
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Kriz imalat i letmelerin kârl l k oranlar na da olumsuz
yans m t r. Kriz dönemlerinde ortaya ç kan durgunluk ve beraberinde
dü en sat lar ve kâr marjlar bu oranlar etkilese de i letmelerin
finansman kararlar nda yapm olduklar seçimlerde olu an zarar
rakamlar üzerinde etkili olmu tur.
III. MALAT LETMELER N N F NANSAL
ORANLARININ BABIMLI ÖRNEKLEM “t- TEST ”
LE DEBERLEND R LMES
Bu ara t rmada %.M.K.B’da i lem gören 72 imalat i letmesi
üzerinde bir inceleme yap lm t r. Ara t rman n amac incelenen
i letmelerde kriz öncesi ve sonras dönemde mali aç dan bir farkl l k
olup olmad d r. Bu nedenle 1997-2003 döneminde %.M.K.B’ da
i lem gören imalat i letmeleri çal ma kapsam na al nm t r. 2001
krizinde i lem gören imalat i letmelerinden inceleme dönemi için
bilanço ve gelir tablosuna ula labilen 72 i letme de erlendirmeye
al nm t r. %ki farkl dönemin kar la t rmas n yapabilmek için
ba ml örneklem t testi uygun görülmü tür. Seçilen yöntemden dolay
uygulama yaparken kriz öncesi 3 y l( 1998-1999-2000) ve kriz sonras
3 y l (2001-2002-2003) dönemleri ayn i letmeler ve ayn verilerle
kar la t r lm t r. Yap lan testin uygulamas ve elde edilen sonuçlar
a a da gösterilmi tir.
Ba'<ml< Örneklem t-Testi;
sˆd =

n

d2

(

n(n 1)

d)

2

sˆd ( carioran )

ˆ d = sˆd / n
t =

14

d
ˆd

216.384.6994 (17,8412) 2
216.215
= 1,33508

, sˆd ( carioran ) =

ˆ d ( carioran ) = 1,33508/ 216
t

( carioran )

= 0,0908
0,0825
=
0,0908
= -0,90921.
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sˆd : Farklar n standart sapmas
n :Gözlem say s ( 72 i letmenin 3 y ll k toplam gözlem de eri)
d :Her bir oran için kriz öncesi ve sonras de erlerin fark ,
d :Farklar n ortalamas
ˆ d : Farklar n Standart hatas

t : t hesap de eri
Yap lan bu hesaplamalar her bir oran için uyguland
Tablo 2’de verilen sonuçlar elde edilmi tir.

nda

Tablo 2. Seçilen malat 0letmelerinin Ba'<ml< Örneklem t Testi
Sonuçlar<

Asit Test oran
Nakit oran
Ticari Alacaklar/
Dönen Varl klar
Net % letme Sermaye
Toplam Varl klar
Toplam Borç/toplam
varl klar
Özsermaye /Toplam
Varl klar
Uzun Vadeli Borç
Toplam Varl klar
K sa Vadeli Borç/
Toplam varl klar
Stok devir H z
Alacak Devir H z
Ortala Tahsil Süresi
Özsermaye Devir H z

2- yönlü
testin
anlaml l

ŝ d

n

1,33508

216

236,4576 248,2126 -0,05442 -0,7664 0,444279 -11,755 234,79916 1,043606

216

35,4859

54,1157 -0,08625 -2,10965 0,036046 -18,6298 79,22861 0,600859

216

90,1747

88,9106 0,005855 0,541521 0,588709 1,2641

5,435983

216

36,9903

23,1155 0,064238 2,246244 0,025705 13,8748

38,87135 0,420299

216

121,1875 145,9122 -0,11447 -3,11565 0,002086 -24,7247 65,51906 0,539978

216

KR%Z
ÖNCES%
Cari oran

KR%Z
SONRA
SI

d

t

d

d2

362,1659 380,0071 -0,08259 -0,90921 0,364257 -17,8412 384,6994

0,1589

94,8125

69,9675 0,115029 3,128239 0,002002 24,845

65,65013 0,540424

216

25,6578

40,0232 -0,06651 -3,00643 0,002958 -14,3654 23,68222 0,325125

216

95,5293

105,8896 -0,04796 -1,8291 0,06877 -10,3603 32,42723 0,385374

216

1138,589 1204,383 -0,30461 -1,38992 0,16599 -65,794
1293,150 1884,788 -2,73907 -1,53843 0,125414 -591,683

2250,469 3,220883

216

26,16686

216

19681,33 19094,50 2,716809 0,868843 0,385902 586,8318 455669,5 45,95626
694,4671
651,8853
1
-0,19711 -0,18972 0,84971 -42,5758 50137,56 15,26954

216

Net % letme Sermayesi
Devir h z
1631,834 806,7024
Maddi duran varl klar
devir H z
1311,965 2081,155
Aktif devir H z
240,4121 247,8232
Net Kar / özsermaye
2,2129 -11,5915
Vergiden Önceki
Kar/Özsermaye
14,6077 -4,9689
Net Kar / Toplam
Varl klar
5,1997
-7,0615
Vergiden Önceki Kar/
Kaynaklar Toplam
23,2678 18,0926

148832

3,820059 1,040581 0,299239 825,1319 629017,3

216

53,9537

216

-3,56107 -1,37454 0,170706 -769,19

314441,4 38,07594

216

-0,03431 -0,91976 0,358729 -7,4111

64,87215

0,54822

216

0,063912 0,19745 0,843662 13,8044

4866,616 4,757239

216

0,090629 0,28025 0,779555 19,5766

4858,382 4,752775

216

0,056763 2,549108 0,011497 12,2612

23,72406

0,32727

216

0,023957 2,31136 0,02176

5,112995 0,152334

216

5,1752
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Yap lan t testi sonucunda kriz öncesi TB/TV (Toplam Borç
Toplam Varl k) oran ile kriz sonras TB/TV oran aras nda anlaml bir
farkl l k bulunmu tur. (p 0.02<0.05) Kriz öncesinde i letmelerin bu
oranda ortalamas 0.56 iken kriz sonras dönemde oran 0.67’ye
yükselmi tir. Kriz sonras dönemde toplam varl klar n finansman nda
daha fazla oranda yabanc kaynak kullan lmas i letmelerin finansal
yap s n n zay flamas na, maliyetlerinin artmas na ve dolay s yla
kârl l klar n dü mesine neden oldu u yönünde e ilim görülmü tür.
Kriz öncesi Özsermaye/Toplam Varl klar oran ile kriz sonras
Özsermaye/ toplam varl klar oran aras nda da anlaml bir farkl l k
bulunmu tur.( p 0.02<0.05) kriz öncesinde i letmelerin toplam
varl klar içersinde özsermayelerinin oran 0.43 iken, kriz sonras
dönemde bu oran 0.32 olarak gerçekle mi tir. Toplam varl klar n
içersinde daha az oranda özsermaye kullan lmas bir önceki tespite
uygun olarak i letmelerin mali yap s n n bu dönemde zay flad n n
i aretidir.
Kriz öncesi uzun vadeli borçlar /toplam varl klar oran ile kriz
sonras dönem k yasland nda yine iki dönem aras nda anlaml bir
fark oldu u görülmektedir. (p 0.03<0.05) Kriz öncesi dönemde
toplam varl klar n finansman nda kullan lan uzun vadeli yabanc
kaynaklara bak ld nda 0.11 düzeyinde iken kriz sonras dönemde
oran 0.18’e yükselmi tir.
SONUÇ
%.M.K.B’ da i lem gören imalat i letmeleri üzerinde yap lan
oran analizi sonucunda bulunan de erlerin analiz edilmesi neticesinde,
i letmelerin kriz sonras dönemde, borçluluk oranlar nda kriz öncesi
döneme göre olumsuz yönde bir farkl l k oldu u tespit edilmi tir.
% letmelerin toplam varl klar n n finansman nda kriz sonras dönemde
kriz öncesi döneme göre yabanc kaynaklar n pay n art rd klar
özsermayenin pay n ise dü ürdükleri görülmektedir. Özsermayenin
toplam varl klar içersindeki pay n n azalt lmas ve i letmelerin
varl klar n daha fazla oranda yabanc kaynakla finanse etmeleri
finansal yap lar n n zay flamas na neden olmaktad r. Böylesi bir yap ,
i letmelerin riskini art r rken, ayn zamanda finansman giderlerinin
yükselmesine ve kârl l klar n azalmas na neden olmaktad r. Özellikle
16
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belirsizliklerin yükseldi i ve paran n daha de erli hale geldi i kriz
dönemlerinde i letmeler uzun vadeli ve dü ük faizli yabanc kaynak
bulmakta zorlanmakta, bu da i letmeleri k sa vadeli ve yüksek
maliyetli yabanc kaynak finansman na zorlamaktad r. Kârl l k ve risk
ya da yabanc kaynak ve özkaynak aras ndaki bu ili kide elbette karar
yöneticiler verecektir. % te bu noktada verilen kararlar i letmelerin
krizde ve kriz sonras ndaki durumunu netle tiren en önemli
etkenlerden biri olacakt r.
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