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Varlik Yapisi ve Sermaye Yapisi 
Kararlari: Otel ve Lokantalar 
Sektörü ile İnşaat Sektörünün 
Karşilaştirmali Analizi

Özet

Bu çalişmanin amaci varlik yapisindaki farkliliklarin şirketlerin sermaye yapisi 
kararlarina etkisinin incelenmesidir. Bu bağlamda çalişmada Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankasi (TCMB) tarafindan hazirlanan sektör bilançolarindan yarar-
lanilarak varlik yapisi farkli özelliklere sahip oteller ve lokantalar sektörü ile inşa-
at sektörünün 1990-2008 dönemine ait varlik ve kaynak yapisi incelenerek bir-
biriyle karşilaştirilmiştir. Yine şirketlere özgü bazi değişkenler ile borçlanma dü-
zeyi arasindaki ilişki doğrusal regresyon analizi ile incelenmiştir. Böylece her iki 
sektördeki sermaye yapisi tercihleri dengeleme ve finansal hiyerarşi teorileri açi-
sindan test edilmiştir. Çalişma sonucunda varlik yapisindaki farkliliklarin serma-
ye yapisi kararlarini etkilediği belirlenmiştir. Ayrica ne finansal hiyerarşi teorisinin 
ve ne de dengeleme teorisinin iki sektördeki sermaye yapisi kararlarini tam ola-
rak açiklamadiği saptanmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Yapısı, Dengeleme Teorisi, Finansal Hiyerarşi 
Teorisi, Varlık Yapısı.

Asset Structure and Capital Structure 

Decisions: Comparative Analysis of Hotel and 

Restaurant Sector and Construction Sector
Abstract

Aim of this study is to investigate the impact of differences in asset structures on 
capital structure decisions of companies. In this sense, asset and capital structu-
res of hotel and restaurant sector and construction sector, which have separate 
characteristics, are compared for the period 1990-2008 by using the sector ba-
lance sheet data provided by Central Bank of the Republic of Turkey. Furthermo-
re, validity of trade-off and pecking order theories are tested by employing line-
ar regression model. In the regression model, relationship between several firm 
characteristics and debt levels are examined. Empirical findings reveal that dif-
ferences in asset structure affect capital structure decisions. In addition, neither 
trade-off theory nor pecking order theory seems to explain the capital structure 
decisions in two sectors exactly. 

Keywords: Capital Structure, Trade-off Theory, Pecking Order Theory, Assets 
Structure
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Varlık Yapısı ve Sermaye Yapısı Kararları: Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat ...

1.Giriş

Firmaların sermaye yapılarının piyasa değerlerine 
olan etkileri ve sermaye yapılarını etkileyen fak-
törler finans biliminde birçok akademisyen ve uy-
gulamacı tarafından uzun yıllardır araştırılmakta-
dır. Yapılan teorik ve uygulamalı çalışmalar sonu-
cunda sermaye yapısıyla ilgili birbirine alternatif 
teoriler geliştirilmiş ancak bu teorilerden hangi-
sinin firmaların sermaye yapısını en iyi açıklayan 
teori olduğu tam olarak belirlenememiştir. Bu te-
orilerin günümüzde hala tartışılıyor olmasının en 
önemli nedeni ise sermaye yapısını etkileyen fak-
törlerin ve firmaların sermaye yapısı kararlarının 
sektöre, ülkeye, zamana ve firmaların özelliklerine 
göre değişiklikler göstermesidir. Günümüzde de, 
birçok firmanın artan bir şekilde finansal sıkıntıy-
la karşı karşıya kalması, yöneticilerin sermaye ya-
pısını etkileyen kararlara daha fazla önem verme-
leri sonucunu doğurmuştur.

Bu çalışmanın temel amacı varlık yapısındaki fark-
lılıkların sermaye yapısı kararlarına olan etkisinin 
incelenmesidir. Bu doğrultuda varlık yapısı açısın-
dan zıt özellikler gösteren otel ve lokantalar sektö-
rü ile inşaat sektörü inceleme kapsamına alınmış 
ve bu iki sektördeki sermaye yapısı tercihlerindeki 
farklılıklar incelenmiştir. Finans literatüründe ser-
maye yapısı teorisi, üzerinde en fazla çalışılan ko-
nulardan biridir. Ancak sektörel farklılıkların ser-
maye yapısı kararları üzerinde etkisini inceleme-
ye yönelik kısıtlı sayıda çalışma yapıldığı görül-
mektedir. Tarafımızca yapılan araştırmada Nuri 
ve Archer’ın (2001), çalışmalarında İngiltere’deki 
otel endüstrisi ile perakendecilik endüstrisinin ser-
maye yapılarını inceledikleri yine Tang ve Jang’ın 
(2006),  ABD’de faaliyet gösteren ve varlık yapı-
sı itibariyle birbirinden farklı özelliklere sahip ko-
naklama işletmeleri ile yazılım (software) işletme-
lerinin sermaye yapısı kararlarının farklı olup ol-
madığını analiz ettikleri saptanmıştır. Bu bağlam-
da çalışmada elde edilen bilgilerin konuyla ilgili 
olarak literatüre ve ilgili sektörlerdeki sahip/yöne-
ticilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Çalışmada ülkemizdeki turizm ve inşaat sektörleri 
açısından finansal verilerin elde edilmesinin zor-
luğu göz önüne alındığında her iki sektörle ilgili 
en geniş finansal verilere sahip olduğu düşünülen 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ta-
rafından hazırlanan sektör bilançolarından yararla-
nılmıştır. TCMB’de imalat dışı sektörler olarak sı-

nıflandırılan turizm (oteller ve lokantalar) sektörü 
ile inşaat sektörünün 1990-2008 yıllarına ait finan-
sal verileri kullanılarak iki sektörün varlık ve kay-
nak yapıları karşılaştırılmıştır. Yine iki sektör bi-
lançoları üzerinden hesaplanabilen ve sermaye ya-
pısı literatüründe kullanılan bazı değişkenler (aktif 
karlılığı, net ticari kredi pozisyonu, maddi duran 
varlıkların ağırlığı) ile borçlanma düzeyi ve borç-
lanma vadesi arasındaki ilişki basit doğrusal reg-
resyon analizi ile ölçülmeye çalışılmış ve her iki 
sektördeki sermaye yapısı tercihleri dengeleme ve 
finansal hiyerarşi teorileri açısından test edilmiştir.

Araştırmanın amaçları doğrultusunda çalışma altı 
bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde bu çalış-
mada test edilen sermaye yapısı teorileri hakkında 
bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde konuyla ilgi-
li literatür taraması sunulmaktadır. Dördüncü bö-
lümde, araştırma yöntemi ve veriler ifade edilmek-
tedir. Beşinci bölümde ise araştırmadan elde edi-
len bulgular açıklanmıştır. Çalışmanın sonuç kıs-
mında, genel bir değerlendirme yapılmış ve gele-
cek çalışmalar için öneriler verilmiştir.

2.Dengeleme ve Finansal Hiyerarşi Teorileri

Bir işletmenin sermaye yapısı, firmanın finans-
manında kullanılan ve süreklilik gösteren finans-
man kaynaklarını ifade etmektedir (Moyer ve diğ., 
2002: 491). Sermaye yapısıyla ilgili kararlar ise, 
bilançonun pasifinde; yabancı kaynak ve özkay-
nak kullanım düzeyleriyle ilgilidir (Akgüç, 1998; 
Van Horne ve Wachowicz, 1995). Firmaların ser-
maye yapısı kararlarını açıklamaya yönelik yapı-
lan araştırmalar sonucunda birbirine alternatif çok 
sayıda sermaye yapısı teorisi geliştirilmiştir. Bu 
teorilerin en önemlileri arasında dengeleme teori-
si ve finansal hiyerarşi teorisi bulunmaktadır. Söz 
konusu teoriler ileri sürdükleri varsayımlar açısın-
dan birbirlerine alternatif olarak kabul edilmekte-
dir. 

Dengeleme teorisinin orijinal şekli, Myers ve Maj-
luf (1984) tarafından geliştirilmiştir. Dengeleme 
teorisine göre firmalar borçlanmanın sağlayacağı 
faydaları (faiz ve vergi kalkanının değeri) ve ma-
liyetleri (iflas ve finansal sıkıntı maliyetleri) den-
geleyecek optimal bir hedef sermaye yapısı belir-
lemeli ve ilave her bir borçlanmanın avantaj ve 
dezavantajlarını ölçmelidirler (Brounen ve diğ., 
2005; Sayılgan  ve diğ., 2006). Dengeleme teorisi; 
optimal sermaye yapısını, borçla finansmanın sağ-
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layacağı net vergi avantajı ile borçla finansman-
dan kaynaklanan maliyetleri (finansal sıkıntı, iflas 
maliyetleri gibi) dengeleyen sermaye yapısı olarak 
ifade etmektedir (Buferna ve diğ., 2005). Dengele-
me teorisine göre hedef borç rasyosu firmadan fir-
maya farklılık göstermektedir. Güvenli, sabit var-
lığı olan ve vergilendirilebilir gelire sahip firmalar 
yüksek hedef borç rasyosuna sahiptirler. Karlı ol-
mayan, riskli ve yeterli sabit varlığı bulunmayan 
firmalarda ise hedef borç rasyosu düşüktür. Den-
geleme teorisi, olabildiğince borçlanmak yerine 
ılımlı borç düzeylerinde olunması gerektiğini vur-
gulamaktadır (Brealey vd., 1995).

Myers (1984) ile Myers ve Majluf (1984) tarafın-
dan geliştirilen finansal hiyerarşi teorisine göre 
ise firmanın finansman politikası bir hiyerarşi-
ye dayanmaktadır. Firmaların kar payı ödemele-
rinde veya yatırım fırsatlarının finansmanında ilk 
tercih edilen finansal kaynak firma içinde yaratı-
lan fonlardır. Bunu düşük riskli kısa vadeli borç-
lar ve yüksek riskli uzun vadeli borçlar izlemek-
tedir. Hiyerarşinin en sonunda hisse senedi ihra-
cı bulunmaktadır. Borç düzeyindeki değişiklik-
ler, yeni karlı bir yatırım fırsatının gerçekleştiril-
mesinde öncelikle iç kaynakların kullanımı terci-
hini gerçekleştirdikten sonra hala dış kaynağa ih-
tiyaç duyulursa oluşmaktadır. Bu teoriye göre fir-
maların hedef kaldıraç düzeyleri yoktur ve gerçek-
leşen kaldıraç düzeyi, alıkonan karlar ile yatırım-
lar arasındaki farka göre oluşmaktadır (Daskalakis 
ve Psillaki, 2008; Frydenberg, 2004; Mira ve Gra-
cia, 2003).

3.Literatür Taraması

İşletmelerin sermaye yapısıyla ilgili modern yak-
laşımların temelini Modigliani ve Miller’in (MM) 
çalışmaları atmıştır.  MM (1958), mükemmel pi-
yasa koşullarında işletmenin piyasa değerinin, iş-
letmenin sermaye yapısından ve sermaye mali-
yetinden bağımsız olduğunu vurgulamışlardır. 
Yine MM (1963), çalışmalarında vergi değişkeni-
ni göz önüne aldıklarında firmaların borçlandıkça 
vergi kalkanından yararlanarak piyasa değerleri-
ni arttırabileceklerini vurgulamışlardır. Jensen ve 
Meckling (1976), temsilcilik maliyetlerini, Myers 
(1977) ise iflas ve finansal sıkıntı maliyetlerini ta-
nımlamışlardır. Bu iki çalışma dengeleme teori-
sinin temellerini oluşturmuştur. Myers ve Majluf 
(1984) ve Myers (1984), firma içinde (yönetici-
ler) ve firma dışında bulunanlar (yatırımcılar) ara-

sında asimetrik bilginin bulunduğunu vurgulamış-
lar ve finansal hiyerarşi teorisini geliştirmişlerdir. 
Barton ve Gordon (1988), ABD firmalarında kar-
lılık ile borçlanma arasında negatif bir ilişki, büyü-
me ile borçlanma arasında ise pozitif bir ilişki sap-
tamışlardır. Allen (1991), Avustralya’da borsaya 
kote olan 48 firmada borç düzeyiyle, karlılık düze-
yi arasında negatif bir ilişki saptamış ve bu firma-
ların sermaye yapılarının açıklanmasında finansal 
hiyerarşi teorisinin geçerli olduğunu belirlemiştir. 
Kwansa ve Cho (1995), restoran endüstrisinde en-
direkt iflas maliyetlerinin hacmini ve restoran iş-
letmelerinin sermaye yapısı kararlarında finansal 
sıkıntı maliyetleri ile vergi kazançları arasındaki 
değişimin etkisini incelemişlerdir. Chen ve Ham-
mes (1997), yedi OECD ülkesinde firma büyüklü-
ğü, karlılık, sabit varlıkların payı ve piyasa değe-
ri/defter değeri değişkenlerinin firmaların sermaye 
yapısı seçimlerini etkilediğini saptamışlardır. Up-
neja ve Dalbor (1999), ABD’deki restoran işletme-
lerinde borçlanma öncesi ve sonrası vergi oranla-
rıyla finansal kiralama arasında pozitif ve önemli 
bir ilişki saptamışlardır. Upneja ve Dalbor (2001), 
ABD’deki halka açık konaklama işletmelerinde 
büyüme fırsatları,  firma kalitesi ve sabit varlıkla-
rın payı ile borçlanma düzeyi arasında pozitif iliş-
ki, buna karşın, vergi kalkanına tabii olan borç dışı 
giderler ile borç rasyosu arasında negatif bir iliş-
ki saptamışlardır. Nuri ve Archer (2001), İngilte-
re otel endüstrisindeki uzun vadeli ve toplam kal-
dıraç oranlarının perakendecilik endüstrisine göre 
daha yüksek olduğunu, ayrıca her iki endüstride-
ki firmaların sermaye yapılarının açıklanmasın-
da dengeleme teorisinin geçerli olduğunu sapta-
mışlardır.  Mira ve Gracia (2003), İspanya’daki 
KOBİ’lerin, sermaye yapılarıyla ilgili politika-
larında daha fazla dengeleme teorisine göre ha-
reket ettiklerini saptamışlardır. Acaravcı (2004), 
İMKB’de, 1992–2002 dönemi boyunca işlem gö-
ren 66 imalat firmasında; toplam varlıklarının bü-
yüme oranları, bankacılık sektörünün geliş mişliği, 
enflasyon ve kurumlar vergisi oranı ve toplam 
kamu iç borç stoku / nominal gayri safi yurtiçi ha-
sıla oranı değişkenlerinin sermaye yapısı (borç / 
özsermaye) üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu-
nu buna karşın karlılık ile sabit varlıkların toplam 
varlıklar içindeki payının sermaye yapısını nega-
tif etkilediğini saptamıştır. Çalışmada elde edilen 
sonuçlar imalat firmalarına ait sermaye yapısının 
açıklanmasında finansal hiyerarşi teorisinin geçer-
li olduğunu göstermektedir. Phillips ve Sipahioğlu 
(2004), İngiltere’de halka açık konaklama işletme-
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ki borç düzeyinden bağımsız olduğunu saptamış-
lardır. Çağlayan (2006), 2000-2004 yılları arasın-
da hisse senetleri İMKB’de işlem gören 46 imalat 
firmasında toplam borç/özsermaye ve kısa vadeli 
borç/özsermaye oranları ile maddi duran varlıklar, 
karlılık, büyüme ve büyüklük değişkenleri arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptamıştır. 
Buna karşın uzun dönemli borç/özsermaye oranı 
ile sözkonusu değişkenler arasında ise anlamlı iliş-
ki olmadığını tespit etmiştir. Çalışmanın sonuçla-
rı finansal hiyerarşi yaklaşımını destekler nitelik-
tedir. Sayılgan ve diğ. (2006), İMKB’de hisseleri 
işlem gören 123 imalat işletmesinde firma büyük-
lüğü ve toplam varlıklardaki büyüme fırsatları ile 
kaldıraç düzeyi arasında pozitif ilişki buna karşın 
tesis, arazi ve ekipmandaki büyüme fırsatları, kar-
lılık, sabit varlıkların payı ve vergi kalkanına ta-
bii borç dışı giderlerin kaldıraç düzeyiyle negatif 
ilişki içerisinde olduğunu saptamışlardır. Tang ve 
Jang (2007), varlık yapısı birbirinden farklı olan 
konaklama ve yazılım firmaları üzerinde yaptık-
ları çalışmada konaklama işletmelerinde sabit var-
lık düzeyi ile uzun vadeli borçlanma düzeyi ara-
sında pozitif ilişki olduğunu saptamışlardır. Karlı-
lık ile kaldıraç düzeyi arasında bir ilişki bulunama-
mıştır. Terim ve Kayalı (2009), 2000-2007 yılla-
rı arasında İMKB’de işlem gören 137 imalat işlet-
mesinde net sabit varlıkların payı, karlılık ve bü-
yüme fırsatları değişkenleri ile kaldıraç düzeyle-
ri arasında güçlü ve anlamlı ilişki olduğunu sap-
tamışlardır. Çalışmada net sabit varlıkların payı-
nın kaldıraç değişkenlerinin çoğunluğuyla nega-
tif ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir. Demir-
han (2009), 2003-2006 yılları arasında İMKB’de 
işlem gören 20 hizmet firmasının sermaye yapıla-
rını en fazla etkileyen değişkenlerin karlılık, fir-
ma büyüklüğü, varlıkların yapısı ve likidite düze-
yi olduğunu saptamıştır. Çalışmada sabit varlıkla-
rın payı ve karlılık ile sermaye yapısı arasında ne-
gatif bir ilişki buna karşın firma büyüklüğüyle ser-
maye yapısı arasında pozitif bir ilişki olduğu sap-
tanmıştır. Karadeniz ve diğ. (2009) ise borsada iş-
lem gören Türk turizm işletmelerinde efektif vergi 
oranları, sabit varlıkların payı ve aktif karlılığı de-
ğişkenleri ile kaldıraç düzeyi arasında negatif bir 
ilişki saptamışlardır. Çalışmada dengeleme ve fi-
nansal hiyerarşi teorilerinin söz konusu konakla-
ma işletmelerin sermaye yapısını açıklamada ye-
tersiz kaldığı sadece değişken bazında açıkladığı 
saptanmıştır.

4.Araştırma Yöntemi ve Veriler

Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın (TCMB) 1990-2008 yıllarına ait sek-
tör bilançolarından yararlanılarak varlık yapısı 
açısından farklı özellikler gösteren otel ve lokan-
talar sektörüyle inşaat sektörüne ait finansal veri-
ler incelenmiş, böylelikle birbiriyle farklı özellik-
lere sahip bu iki sektörde sermaye yapısı tercihle-
rindeki farklılıklar ortaya çıkarılmaya çalışılmış-
tır. Yine analizin amaçları doğrultusunda, denge-
leme ve finansal hiyerarşi teorisinde sermaye ya-
pısını etkilediği kabul edilen değişkenlerden sek-
tör bilançoları ile hesaplanabilenler dikkate alın-
mış ve bu değişkenler ile sermaye yapısı karar-
ları arasındaki ilişki sektörler bazında karşılaştır-
malı olarak basit regresyon analizi ile saptanmaya 
çalışılmıştır. Regresyon analizi sürecinde toplam 
18 regresyon modeli oluşturulmuştur. Regresyon 
modellerinde otokorelasyon probleminin varlığı 
Breusch-GodfreyLangrange Multiplier testi ile sı-
nanmıştır (Breusch, 1978; Godfrey, 1978). Söz ko-
nusu inceleme sonucunda otokorelasyonun varlı-
ğı tespit edilmiş ve sorun, AR1 süreci modele ek-
lenerek ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca gerekli yer-
lerde regresyon modellerine kukla değişken eklen-
miştir. Verilerin incelenmesi sırasında uç gözlem-
lerin varlığı belirlenmiştir. Uç gözlemler, örnek-
lemdeki diğer gözlemlerden önemli ölçüde fark-
lılık gösteren gözlemler olarak tanımlanmaktadır 
(Baltagi, 2008: 61). Zaman serisi regresyon ana-
lizlerinde, uç gözlemler belirli bir döneme ait ol-
maktadır. Bu durumda, uç gözlemler, hata terimle-
ri grafiklerinin incelenmesi yoluyla belirlenmek-
tedir (Koop, 2006: 54). Uç gözlemlerin analiz so-
nuçları üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin 
giderilmesi için kukla değişkenlerden yararlanıl-
maktadır (Kennedy, 1998: 226). Bu çalışmada da 
benzer bir yol izlenerek, uç gözlemler için “1” ve 
diğer gözlemler için “0” değeri atanarak kukla de-
ğişkenler oluşturulmuştur. 

Analiz sürecinde bağımlı değişken olarak toplam 
kaldıraç ve sektörler arası farklılıkların borçlanma 
kararlarında vadeyi etkileyip etkilemediğini be-
lirlemek için kısa ve uzun vadeli kaldıraç oranla-
rı alınmıştır. Bu değişkenlerin nasıl hesaplandığı 
aşağıda verilmektedir; 

Bağımlı Değişkenler;

- Toplam Kaldıraç Oranı (TKO)= Borçların defter 
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63değeri / toplam varlıklar

- Uzun Vadeli Kaldıraç Oranı (UVKO) = Uzun va-
deli borçların defter değeri / toplam varlıklar

- Kısa Vadeli Kaldıraç Oranı (KVKO)= Kısa vade-
li borçların defter değeri / toplam varlıklar.

Bağımsız değişkenler ise; 

- Net Sabit Varlıkların Payı (NSVP): Bu değişken 
“Net Maddi Duran Varlıklar / Toplam Varlıklar” 
ile ölçülmektedir. Dengeleme teorisine göre sa-
bit varlıkların payı ile kaldıraç arasında pozitif bir 
ilişki vardır. Çünkü daha fazla sabit varlığa sahip 
olan firmalar borçla finansmanda daha fazla te-
minata sahiptirler (Akhtar, 2005; Frank ve Goyal, 
2003; Harris ve Raviv, 1991; Williamson, 1988; 
Thornhill ve diğ., 2004). Finansal hiyerarşi teori-
sinde ise daha fazla sabit varlığa sahip olan firma-
lar daha az asimetrik bilgiye sahiptirler ve dolayı-
sıyla daha fazla özsermaye sağlama eğilimindedir-
ler. Vade açısından incelendiğinde ise finansal hi-
yerarşi teorisinde sabit varlıkların payı ile uzun va-
deli borçlanma arasında pozitif, kısa vadeli borç-
lanma ile negatif ilişki bulunmaktadır (Feidakis 
ve Rovolis, 2007). Sabit varlıkların payı değişke-
ni ile kaldıraç düzeyi arasında pozitif bir ilişki ol-
duğu saptayan araştırmalar vardır (Booth ve diğ., 
2001; Chen ve Hammes, 1997; Chen, 2004; Pan-
dey, 2004; Tang ve Jang, 2007; Zou ve Xiao, 2006) 
Bununla beraber negatif ilişki olduğunu saptayan 
(Acaravcı, 2004; Sayılgan ve diğ., 2006) çalışma-
lar da yapılmıştır.

-Aktif Karlılığı (AK): Bu değişken “Vergi Sonra-
sı Kar / Toplam Varlıklar” şeklinde ölçülmektedir. 
Dengeleme teorisine göre yüksek karlılık düzeyi, 
yüksek bir borçlanma kapasitesini beraberinde ge-
tirmekte ve bu durum vergi kalkanından yararlan-
ma imkânını arttırmaktadır. Finansal hiyerarşi teo-
risine göre firmada yatırımlar ve karpayı ödemele-
ri sabitse karlı firmalar daha az borç kullanacaklar-
dır (Benito, 2003; Bontempi, 2002; Frank ve Go-
yal, 2005; Myers, 1984; Myers ve Majluf, 1984; 
Qian ve diğ., 2007).

- Net  Ticari Kredi Pozisyonu (NTKP): Bu de-
ğişken “(Ticari alacaklar - Ticari borçlar)/Toplam 
Varlıklar” ile ölçülmektedir. Finansal hiyerarşi te-
orisine göre net ticari kredi pozisyonu ile kaldıraç 

düzeyi arasında negatif ilişki bulunmaktadır (Co-
lombo, 2001). Firma içinde yaratılan bir fon niteli-
ğinde olan net ticari kredi pozisyonunun artmasıy-
la birlikte firmanın risk düzeyinin de azalmasıy-
la firmanın daha kolay borçlanabileceği ve dolayı-
sıyla dengeleme teorisine göre bu değişken ile kal-
dıraç düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğu dü-
şünülmektedir.

Analizde oteller ve lokantalar sektörü ile inşaat 
sektörünün sermaye yapısı seçimleriyle, bu seçim-
leri etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik aşağı-
daki araştırma soruları test edilmiştir;

1) Varlık yapısı itibariyle oteller ve lokantalar sek-
törü ile inşaat sektörü farklı özellik göstermekte 
midir?

2) Kaynak yapısı itibariyle oteller ve lokantalar 
sektörü ile inşaat sektörü farklı özellik göstermek-
te midir?

3) Her iki sektördeki varlık yapısı sermaye yapısı 
kararlarını etkilemekte midir?

4) Oteller ve lokantalar sektörü ile inşaat sektörü 
arasında net sabit varlıkların payı ile borçlanmanın 
miktarı ve vadesi arasındaki ilişki farklılık göster-
mekte midir?

5) Oteller ve lokantalar sektörü ile inşaat sektörü 
arasında karlılık (aktif karlılığı) ile borçlanmanın 
miktarı ve vadesi arasındaki ilişki farklılık göster-
mekte midir?

6) Oteller ve lokantalar sektörü ile inşaat sektö-
rü arasında net ticari kredi pozisyonu ile borçlan-
manın miktarı ve vadesi arasındaki ilişki farklılık 
göstermekte midir?

5.Bulgular

5.1.Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat 
Sektörünün Varlık Yapılarının Karşılaştırmalı 
Analizi

Oteller ve lokantalar sektörü ile inşaat sektörünün 
1990-2008 yılları arasında gerçekleşen varlık ya-
pısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

E. KARADENİZ - S. Y. KANDIR - Y. B. ÖNAL



64 Tablo 1. Oteller ve Lokantalar Sektörü ve İnşaat Sektörünün 1990-2008 Yılları Arasındaki Varlık 
Yapısı

      (Kaynak:TCMB Sektör Bilançolarından Yararlanılarak Tarafımızca Hesaplanmıştır).

Otel ve lokantalar sektörünün 1990-2008 yılla-
rı arasındaki varlık yapısı incelendiğinde sektö-
rün varlık yapısının duran varlık ağırlıklı olduğu 
görülmektedir. Bu bulgu turizm sektörünün sabit 
varlık ağırlıklı bir sektör olduğuna dair literatür-
le (Şener, 1997; Kahraman, 1997; Özen ve Kuru, 
1998; Çetiner, 2002) paralellik göstermektedir. İn-
şaat sektörünün 1990-2008 yılları arasındaki var-
lık yapısı incelendiğinde sektörün varlık yapısının 
dönen varlık ağırlıklı olduğu görülmektedir. Dola-
yısıyla inşaat sektörünün varlık yapısı, otel ve lo-
kantalar sektöründen zıt özellik göstermektedir. 

5.2.Otel ve Lokantalar Sektörü ile 
İnşaat Sektörünün Kaynak Yapılarının 
Karşılaştırmalı Analizi

Aşağıdaki tabloda otel ve lokanta sektörüyle inşa-
at sektörünün 1990-2008 yılları arasında yaban-
cı kaynak ve özkaynakların toplam pasif içindeki 
yüzdesel ağırlıkları ve analiz sürecindeki ortalama 
değerleri verilmiştir.
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65Tablo 2. Oteller Ve Lokantalar Sektörü ve İnşaat Sektöründe 1990-2008 Yılları Arasındaki Yabancı 
Kaynak ve Özkaynakların Ağırlıkları

     (Kaynak:TCMB Sektör Bilançolarından Yararlanılarak Tarafımızca Hesaplanmıştır).

Otel ve lokantalar sektörünün 1990-2008 yılları 
arasındaki kaynak yapısı incelendiğinde sektörde 
yabancı kaynakların biraz daha fazla kullanıldığı 
görülmekle birlikte ortalama olarak yabancı kay-
naklarla özkaynakların birbirine yakın oranlarda 
kullanıldığını söylemek mümkündür. Tablo 2. in-
celendiğinde analiz süreci içerisinde otel ve lokan-
talar sektöründe yabancı kaynakların toplam pa-
sifler içerisindeki payının en yüksek gerçekleşti-
ği yıl %66,6 ile 2001 yılıdır. Özellikle ülkemizin 
yaşadığı 2001 ekonomik krizinin bu duruma ne-
den olduğu ve sektörü oluşturan işletmelerin öz-
kaynaklarının bu krizde eridiği söylenebilir. 1994 
ve 1999 yılında yaşanan ekonomik kriz veya do-
ğal afetler neticesinde bu yıllarda sektörün özkay-
naklarında büyük bir erime gerçekleştiği ve sek-
törün ağırlıklı olarak yabancı kaynaklarla kendi-
ni finanse etme yoluna gittiği görülmektedir. Buna 
karşın sektörde, özkaynakların toplam kaynaklar 
içerisindeki payının %69,8’le en yüksek gerçek-
leştiği yılın 2004 yılı olduğu görülmektedir. Bu so-
nucun nedenlerini özellikle 2004 yılından itibaren 
enflasyon muhasebesine geçilmesiyle birlikte öz-

kaynakların yeniden değerlenmesi sonucunda öz-
kaynakların değerinin yükselmesi olarak yorumla-
mak mümkündür. Yine Tablo 2 incelendiğinde otel 
ve lokantalar sektörünün aksine inşaat sektörünün 
ağırlıklı olarak yabancı kaynaklarla kendini finan-
se ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla inşaat sektö-
ründe kaldıraç oranının otel ve lokantalar sektö-
rüne göre daha yüksek olduğunu söylemek müm-
kündür

5.3.Otel ve Lokantalar Sektörü ile 
İnşaat Sektörünün Varlık Yapılarının 
Sermaye Yapılarını Etkileme Durumunun 
Karşılaştırmalı Analizi

Analiz süresi boyunca otel ve lokantalar sektörü 
ile inşaat sektörlerindeki yabancı kaynak kullanı-
mı ile özkaynak kullanımının toplam kaynak kul-
lanımı içerisindeki payının gelişimi yabancı kay-
nakların vadeleri açısından daha geniş olarak aşa-
ğıdaki Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir.
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66 Tablo 3. Otel ve Lokantalar Sektöründe Ayrıntılı Kaynak Yapısı (1990-2008)

 

       (Kaynak:TCMB Sektör Bilançolarından Yararlanılarak Tarafımızca Hesaplanmıştır).

Tablo 3. incelendiğinde sektörde yabancı kay-
nak kullanımında ortalama daha çok uzun vade-
li yabancı kaynak kullanıldığı görülmektedir. Tab-
lo 3’deki verilerden hareketle uzun vadeli yaban-
cı kaynaklar ile özkaynakların toplamı olarak ifa-
de edilen devamlı sermayenin otel ve lokantalar 
sektöründeki toplam kaynaklar içindeki ortala-
ma payının % 76,2 (%28,8 + %47,4) olduğu he-
saplanmaktadır. Devamlı sermaye uzun vadeli bir 
fon kaynağı olması nedeniyle sabit varlıkların fi-
nansmanında kullanılması gerekmektedir. Sek-
törün duran varlıklarının toplam varlıklar içinde-
ki payının ortalaması %81,7’dir. Bu durumda sek-
törde yaratılan devamlı sermaye sektörün sahip ol-
duğu duran varlıkları karşılamadan uzaktır. Dola-
yısıyla analiz süresinde sektördeki duran varlıkla-
rın ortalama %5,5’inin (%81,7 - %76,2) kısa va-
deli yabancı kaynaklarla finanse edildiği söyle-
nebilir. Sektörün dönen varlıklarının toplam var-
lıklar içindeki payı ortalama %18,3’tür. Sektörde-
ki kısa vadeli yabancı kaynakların ortalama ağır-
lığı ise %23,8’tir. Bu bağlamda ortalama kısa va-
deli yabancı kaynaklar, ortalama dönen varlıklar-
dan %5,5 fazla olarak gerçekleşmiş ve bu fark du-
ran varlıkların finansmanında kullanılmıştır. Du-
ran varlıkların uzun vadeli finansal kaynaklarla fi-
nansmanı ilkesinden hareketle otel ve lokantalar 
sektöründe %5,5 düzeyinde varlık ve kaynak va-
deleri arasında bir uyumsuzluğun varlığı da dik-
kat çekmektedir. Tablo 4 incelendiğinde ise ana-

liz süresi boyunca inşaat sektöründe kullanılan ya-
bancı kaynağın ağırlıklı olarak kısa vadeli yabancı 
kaynaklardan oluştuğu görülmektedir. Ayrıca uzun 
vadeli yabancı kaynaklar ile özkaynakların topla-
mı olarak ifade edilen devamlı sermayenin inşa-
at sektöründeki toplam kaynaklar içindeki ortala-
ma payının % 29,9 (%12,3 + %17,6) olduğu he-
saplanmaktadır. İnşaat sektöründeki duran varlık-
lar, toplam varlıkların içinde ortalama %26,1’lik 
bir paya sahiptir. Bu durumda sektörde yaratılan 
devamlı sermaye sektörün sahip olduğu duran var-
lıkları karşılamakta ve hatta %2,8’lik bir fazlalık-
ta bulunmaktadır. Sektörün sahip olduğu dönen 
varlıkların toplam varlıklar içindeki payı ortalama 
%73,9’dur. Sektördeki kısa vadeli yabancı kay-
nakların ortalama ağırlığı ise %70,1’dir. Bu bağ-
lamda ortalama kısa vadeli yabancı kaynaklar, or-
talama dönen varlıklardan %3,8 düşük olarak ger-
çekleşmiş ve bu fark devamlı sermaye ile karşılan-
mıştır. Bu durum sektör açısından olumlu bir ge-
lişmedir. 

Yine Tablo 3 ve Tablo 4 incelendiğinde iki sektö-
rün kaynak vadelerinin birbirinden oldukça fark-
lı olduğu görülmektedir. Bu farklılığın nedenini 
her iki sektöründe varlık yapılarındaki farklılıktan 
kaynaklandığını söylemek mümkündür. Yani or-
talama daha fazla duran varlığa sahip otel ve lo-
kanta sektöründe daha fazla devamlı sermaye kul-
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67lanıldığı buna karşın maddi duran varlığı daha az 
olan inşaat sektöründe ise büyük oranda kısa vade-
li fon kaynaklarının kullanıldığı saptanmıştır. Bu 

bağlamda genel olarak dönen ve duran varlıkların 
paylarının, iki sektördeki borçlanmanın vadesini 
ve türünü etkilediğini söyleyebiliriz. 

Tablo 4. İnşaat Sektöründe Ayrıntılı Kaynak Yapısı (1990-2008)

         (Kaynak:TCMB Sektör Bilançolarından Yararlanılarak Tarafımızca Hesaplanmıştır).

Aşağıdaki tablolarda ise her iki sektördeki bağım-
sız sermaye yapısı değişkenleri (net sabit varlıkla-
rın payı, karlılık, net ticari kredi pozisyonu) ile ba-

ğımlı değişkenlere (toplam kaldıraç, uzun vadeli 
kaldıraç ve kısa vadeli kaldıraç) ait veriler konso-
lide olarak verilmiştir.

Tablo 5. Otel ve Lokantalar Sektörüne Ait Bağımlı ve Bağımsız Değişken Verileri

(Kaynak:TCMB Sektör Bilançolarından Yararlanılarak Tarafımızca Hesaplanmıştır).
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68 Tablo 6. İnşaat Sektörüne Ait Bağımlı ve Bağımsız Değişken Verileri

(Kaynak:TCMB Sektör Bilançolarından Yararlanılarak Tarafımızca Hesaplanmıştır).

5.4.Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat 
Sektöründe Net Sabit Varlıkların Payı (NSVP) 
İle Kaldıraç Düzeyleri Arasındaki İlişkinin 
Karşılaştırmalı Analizi

Aşağıda her iki sektördeki net sabit varlıkların 
payı (NSVP) ile toplam kaldıraç oranı (TKO), 
uzun vadeli kaldıraç oranı (UVKO) ve kısa vade-
li kaldıraç oranı (KVKO) arasındaki ilişkiler ba-
sit doğrusal regresyon analizinde en küçük kareler 
yöntemi ile incelenmiştir. İlgili değişkenler kulla-
nılarak oluşturulan basit regresyon modelleri aşa-
ğıda verilmiştir.

TKOOL= β1 + β2 NSVPOL + ε  (1)

UVKOOL= β3 + β4 NSVPOL + ε  (2)

KVKOOL= β5 + β6 NSVPOL  + ε  (3)

Modellerde;

TKOOL: Otel ve Lokantalar Sektörüne Ait Toplam 
Kaldıraç Oranını

NSVPOL: Otel ve Lokantalar Sektörüne Ait Net 
Sabit Varlıkların Payını

UVKOOL: Otel ve Lokantalar Sektörüne Ait Uzun 
Vadeli Kaldıraç Oranını

KVKOOL: Otel ve Lokantalar Sektörüne Ait Kısa 
Vadeli Kaldıraç Oranını

ε:Hata terimini ifade etmektedir.

Gerçekleştirilen çözüm sürecinde modellerde oto 
korelasyon sorununa rastlanmamıştır. Birinci reg-
resyon modelinde ise 2001 ve 2004 yıllarına ait, 
ikinci ve üçüncü regresyon modellerinde ise 2004 
yılına ait kukla değişkenler modele eklenmiştir. 
Yapılan tehminleme sonucunda toplam kaldıraç 
oranı (TKOOL) ve uzun vadeli kaldıraç oranı (UV-
KOOL) ile sabit varlıkların payı (NSVPOL) arasın-
da pozitif ve anlamlı ilişki belirlenmiş buna karşın 
kısa vadeli kaldıraç oranı (KVKOOL) ile sabit var-
lıkların payı (NSVPOL) arasında anlamlı bir ilişki 
saptanamamıştır. Sabit varlıkların payı değişkeni 
açısından incelendiğinde otel ve lokantalar sektö-
ründe genel olarak dengeleme teorisini destekle-
yen sonuçlara ulaşılırken, kaldıraç düzeyinin va-
desi açısından ise finansal hiyerarşi teorisini des-
tekleyen sonuçlara ulaşıldığını söylemek müm-
kündür. Aşağıdaki tabloda gerçekleştirilen analiz-
lerle ilgili istatistiksel veriler sırasıyla verilmiştir.
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69Tablo 7. NSVP ile TKO, UVKO ve KVKO Değişkenleri Arasında Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları 
(Oteller ve Lokantalar Sektörü)

İnşaat sektöründe de yukarıda olduğu gibi net sabit 
varlıkların payı (NSVPİ) ile toplam kaldıraç ora-
nı (TKOİ), uzun vadeli kaldıraç oranı (UVKOİ) ve 
kısa vadeli kaldıraç oranı (KVKOİ) arasındaki iliş-
kiler basit doğrusal regresyon analizi ile incelen-
miştir. İlgili değişkenler kullanılarak oluşturulan 
basit regresyon modelleri aşağıda verilmiştir;

TKOİ= β7 + β8 NSVPİ + ε  (4)

UVKOİ= β9 + β10 NSVPİ + ε  (5)

KVKOİ= β11 + β12 NSVPİ + ε  (6)

Modellerde;

TKOİ: İnşaat Sektörüne Ait Toplam Kaldıraç Ora-
nını

NSVPİ: İnşaat Sektörüne Ait Sabit Varlıkların Pa-
yını

UVKOİ: İnşaat Sektörüne Ait Uzun Vadeli Kaldı-
raç Oranını

KVKOİ: İnşaat Sektörüne Ait Kısa Vadeli Kaldı-
raç Oranını

ε:Hata terimini ifade etmektedir.

Gerçekleştirilen tahminleme sürecinde dördün-
cü regresyon modelinde otokorelasyon sorunu-
na rastlanmıştır. Otokorelasyon sorununu ortadan 
kaldırmak için ilgili modele bağımlı değişkenin 
bir gecikmeli değeri (AR(1)) eklenmiştir. Beşinci 
regresyon modelinde ise 1999 ve 2004 yıllarına ait 
kukla değişkenler modele eklenmiştir.

Tablo 8. NSVP ile TKO, UVKO ve KVKO Değişkenleri Arasında Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları 
(İnşaat Sektörü)
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70 Yapılan regresyon tahmini sonucunda toplam kal-
dıraç oranı ve kısa vadeli kaldıraç oranı ile net sa-
bit varlıkların payı arasında negatif ve anlamlı iliş-
ki belirlenmiş buna karşın uzun vadeli kaldıraç 
oranı ile sabit varlıkların payı arasında pozitif ve 
anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bir başka ifadeyle 
inşaat sektöründe sabit varlıklar arttıkça yabancı 
kaynak kullanımı ve kısa vadeli yabancı kaynak 
kullanımı azalmakta buna karşın yabancı kaynak-
lar içinde uzun vadeli yabancı kaynak kullanımı da 
artmaktadır. Sabit varlıkların payı değişkeni açı-
sından incelendiğinde inşaat sektöründe genel ola-
rak ve kaldıraç düzeyinin vadesi açısından finan-
sal hiyerarşi teorisini destekleyen sonuçlara ulaşıl-
dığını söylemek mümkündür. 

5.5.Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat 
Sektöründe Aktif Karlılığı İle Kaldıraç 
Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırmalı 
Analizi

Aşağıda her iki sektördeki aktif karlılığı (AK) ile 
toplam kaldıraç oranı (TKO), kısa vadeli kaldı-
raç oranı (KVKO) ve uzun vadeli kaldıraç oranı 
(UVKO) arasındaki ilişkiler basit doğrusal regres-
yon analizinde en küçük kareler yöntemi ile ince-
lenmiştir. Otel ve lokantalar sektöründe ilgili de-
ğişkenler kullanılarak oluşturulan basit regresyon 
modelleri aşağıda verilmiştir;

TKOOL= β13 + β14 AKOL + ε  (7)

UVKOOL= β15 + β16 AKOL + ε  (8)

KVKOOL= β17 + β18 AKOL + ε  (9)

Modellerde;

TKOOL: Otel ve Lokantalar Sektörüne Ait Toplam 
Kaldıraç Oranını

AKOL: Otel ve Lokantalar Sektörüne Ait Aktif 
Karlılık Oranını

UVKOOL: Otel ve Lokantalar Sektörüne Ait Uzun 
Vadeli Kaldıraç Oranını

KVKOOL: Otel ve Lokantalar Sektörüne Ait Kısa 
Vadeli Kaldıraç Oranını

ε:Hata terimini ifade etmektedir.

Gerçekleştirilen tahminleme sürecinde modeller-
de otokorelasyon sorununa rastlanmamıştır. Yedi, 
sekiz ve dokuzuncu regresyon modellerinde ise 
2004 yılına ait kukla değişkenler modele eklen-
miştir. Yapılan çözümleme sonucunda otel ve lo-
kantalar sektöründe toplam kaldıraç oranı, uzun 
vadeli kaldıraç oranı ve kısa vadeli kaldıraç ora-
nı ile karlılık arasında negatif ve anlamlı ilişki be-
lirlenmiştir. Bir başka ifadeyle otel ve lokantalar 
sektöründe karlılık arttıkça yabancı kaynak kulla-
nımı azalmaktadır. Karlılık değişkeni açısından in-
celendiğinde otel ve lokantalar sektöründe finan-
sal hiyerarşi teorisini destekleyen sonuçlara ula-
şıldığını söylemek mümkündür. Aşağıdaki tablo-
da gerçekleştirilen analizlerle ilgili istatistiksel ve-
riler sırasıyla verilmiştir.

Tablo 9. AK ile TKO, UVKO ve KVKO Değişkenleri Arasında Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları 
(Oteller ve Lokantalar Sektörü)

İnşaat sektöründe de ilgili değişkenler kullanılarak 
oluşturulan basit regresyon modelleri aşağıda ve-
rilmiştir;

TKOİ= β19 + β20 AKİ + ε   (10)

UVKOİ= β21 + β22 AKİ + ε  (11)
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71KVKOİ= β23 + β24 AKİ + ε  (12)

Modellerde;

TKOİ: İnşaat Sektörüne Ait Toplam Kaldıraç Ora-
nını

AKİ: İnşaat Sektörüne Ait Karlılık Oranını

UVKOİ: İnşaat Sektörüne Ait Uzun Vadeli Kaldı-
raç Oranını

KVKOİ: İnşaat Sektörüne Ait Kısa Vadeli Kaldı-

raç Oranını

ε:Hata terimini ifade etmektedir.

Gerçekleştirilen regresyon tahminlemesinde onun-
cu ile onikinci regresyon modellerinde otokorelas-
yon sorununa rastlanmıştır. Oto korelasyon soru-
nunu ortadan kaldırmak için ilgili modellere ba-
ğımlı değişkenin bir gecikmeli değeri (AR(1)) ek-
lenmiştir. Onuncu regresyon modelinde ise 2004 
yılına ait kukla değişken modele eklenmiştir. Aşa-
ğıdaki tabloda gerçekleştirilen analizlerle ilgili is-
tatistiksel veriler sırasıyla verilmiştir.

Tablo 10. AK ile TKO, UVKO ve KVKO Değişkenleri Arasında Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları 
(İnşaat Sektörü)

Yapılan regresyon tahminlemesi sonucunda top-
lam kaldıraç oranı ile karlılık arasında negatif ve 
anlamlı bir ilişki saptanırken kısa vadeli kaldıraç 
oranı ve uzun vadeli kaldıraç oranı ile karlılık ara-
sında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Bir baş-
ka ifadeyle inşaat sektöründe karlılık arttıkça ge-
nel olarak yabancı kaynak kullanımı azalmaktadır. 
Karlılık değişkeni açısından incelendiğinde inşa-
at sektöründe genel olarak finansal hiyerarşi teo-
risini destekleyen sonuçlara ulaşıldığını söylemek 
mümkündür. Yine inşaat sektöründe karlılık değiş-
keninin, borçlanmanın vadesini etkilemediği söy-
lenebilir.

5.6.Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat 
Sektöründe Net Ticari Kredi Pozisyonu İle 
Kaldıraç Düzeyleri Arasındaki İlişkinin 
Karşılaştırmalı Analizi

Burada da her iki sektörde net ticari kredi pozisyo-
nu (NTKP) ile toplam kaldıraç oranı (TKO), uzun 
vadeli kaldıraç oranı (UVKO) ve kısa vadeli kaldı-
raç oranı (KVKO) arasındaki ilişkiler basit doğru-
sal regresyon analizinde en küçük kareler yöntemi 

ile incelenmiştir. Otel ve lokantalar sektöründe il-
gili değişkenler kullanılarak oluşturulan basit reg-
resyon modelleri aşağıda verilmiştir;

TKOOL= β25 + β26 NTKPOL + ε  (13)

UVKOOL= β27 + β28 NTKPOL + ε  (14)

KVKOOL= β29 + β30 NTKPOL + ε  (15)

Modellerde;

TKOOL: Otel ve Lokantalar Sektörüne Ait Toplam 
Kaldıraç Oranını

NTKPOL: Otel ve Lokantalar Sektörüne Ait Net Ti-
cari Kredi Pozisyonunu

UVKOOL: Otel ve Lokantalar Sektörüne Ait Uzun 
Vadeli Kaldıraç Oranını

KVKOOL: Otel ve Lokantalar Sektörüne Ait Kısa 
Vadeli Kaldıraç Oranını

ε:Hata terimini ifade etmektedir.
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72 Gerçekleştirilen tahminlemede modellerde otoko-
relasyon sorununa rastlanmamıştır. On üç ve on 
dördüncü regresyon modellerinde 2001 ve 2004 
yıllarına ait, on beşinci regresyon modelinde ise 
2004 yılına ait kukla değişken modele eklenmiş-
tir. Çözümleme sonucunda otel ve lokantalar sek-
töründe toplam kaldıraç düzeyi ve uzun vadeli kal-
dıraç düzeyi ile net ticari kredi pozisyonu arasında 
pozitif ilişki saptanmıştır. Bir başka ifadeyle otel 
ve lokantalar sektöründe net ticari kredi pozisyo-

nu arttıkça yabancı kaynak kullanımı ve yabancı 
kaynaklar içinde uzun vadeli yabancı kaynak kul-
lanımı da artmaktadır. Buna karşın kısa vadeli kal-
dıraç düzeyi ile net ticari kredi pozisyonu arasın-
da anlamlı bir ilişki belirlenememiştir. Net ticari 
kredi pozisyonu değişkeni açısından incelendiğin-
de otel ve lokantalar sektöründe genel olarak den-
geleme teorisini destekleyen sonuçlara ulaşıldığını 
söylemek mümkündür. 

Tablo 11. NTKP ile TKO, UVKO ve KVKO Değişkenleri Arasında Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları 
(Oteller ve Lokantalar Sektörü)

İnşaat sektöründe de ilgili değişkenler kullanılarak 
oluşturulan basit regresyon modelleri aşağıda ve-
rilmiştir.

TKOİ= β31 + β32 NTKPİ + ε  (16)

UVKOİ= β33 + β34 NTKPİ + ε  (17)

KVKOİ= β35 + β36 NTKPİ + ε  (18)

Modellerde;

TKOİ: İnşaat Sektörüne Ait Toplam Kaldıraç Ora-
nını

NTKPİ: İnşaat Sektörüne Ait Net Ticari Kredi Po-
zisyonunu

UVKOİ: İnşaat Sektörüne Ait Uzun Vadeli Kaldı-
raç Oranını

KVKOİ: İnşaat Sektörüne Ait Kısa Vadeli Kaldı-
raç Oranını

ε:Hata terimini ifade etmektedir.

Gerçekleştirilen tahminleme sürecinde on sekizin-
ci regresyon modelinde otokorelasyon sorununa 
rastlanmış ve ilgili modele bağımlı değişkenin bir 
gecikmeli değeri (AR(1)) eklenerek oto korelas-
yon sorunu ortadan kaldırılmıştır. Yapılan çözüm-
leme sonucunda inşaat sektöründe net ticari kre-
di pozisyonu ile bütün kaldıraç düzeyleri arasın-
da anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Bu bağ-
lamda ilgili değişken açısından inşaat sektöründe 
dengeleme ve finansal hiyerarşi teorilerini destek-
leyen bir sonuca ulaşılamamıştır. Aşağıdaki tablo-
da gerçekleştirilen analizlerle ilgili istatistiksel ve-
riler sırasıyla verilmiştir.
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73Tablo 12. NTKP ile TKO, UVKO ve KVKO Değişkenleri Arasında Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları 
(İnşaat Sektörü)

6.Sonuç

Sermaye yapısı, firmanın finansmanında kullanı-
lan ve süreklilik gösteren finansman kaynakları-
nı ifade etmektedir. Günümüzde firmalarda dik-
katli bir şekilde oluşturulmak suretiyle yönetilen 
sermaye yapısı firma değeri yaratmaktan daha çok 
firma değerinin yok edilmesini önlemektedir. Her 
ne kadar yıllardır finans literatüründe hissedarlar 
açısından en fazla değer yaratacak optimal kaldı-
raç derecesi araştırılmışsa da genel olarak optimal 
kaldıraç derecesini açıklayan bir model oluşturula-
mamıştır. Bunun en önemli nedeni sermaye yapı-
sı kararlarının ülkeye, sektöre, firmaya ve zamana 
göre değişkenlik göstermesidir. 

Bu çalışmanın temel amacı TCMB’nin hazırladı-
ğı 1990-2008 yıllarına ait sektör bilançolarından 
yararlanılarak varlık yapısı açısından ters özel-
lik gösteren oteller ve lokantalar sektörü ile inşaat 
sektöründeki sermaye yapısı tercihlerindeki fark-
lılıkları saptamaktır. Genel olarak elde edilen so-
nuçlar ışığında otel ve lokantalar sektörü ile inşa-
at sektörünün sermaye yapıları hakkında aşağıdaki 
çıkarımlar yapılabilir;

Her iki sektör varlık yapısı açısından analiz edil-
diğinde otel ve lokantalar sektörünün sabit var-
lık ağırlıklı buna karşın inşaat sektörünün dönen 
varlık ağırlıklı bir sektör özelliği gösterdiği görül-
mektedir. Bu bağlamda her iki sektörün varlık ya-
pısı açısından farklı özellik gösterdiğini söylemek 
mümkündür. 

Her iki sektör kaynak yapısı açısından analiz edil-
diğinde inşaat sektörünün ağırlıklı olarak yaban-
cı kaynaklarla kendini finanse ettiği saptanmış-
tır. Otel ve lokantalar sektöründe ise yabancı kay-

nak ve özkaynak kullanımının daha dengeli oldu-
ğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte her 
iki sektöründe kaynak yapılarının vadelerinin bir-
birinden oldukça farklı olduğu görülmektedir. Bu 
farklılığın, her iki sektörün varlık yapılarının fark-
lılığından kaynaklandığı söylenebilir. Otel ve lo-
kantalar sektörü, sabit varlık ağırlıklı bir sektör-
dür. Bu bağlamda varlık-kaynak vade uyumu il-
kesinden hareketle sektörde daha çok uzun vade-
li fon kaynakları bir başka ifadeyle devamlı ser-
maye (özkaynak ve uzun vadeli yabancı kaynak) 
kullanılmıştır. İnşaat sektörü ise otel ve lokantalar 
sektörünün tersine dönen varlık ağırlıklı olan bir 
sektördür. Dönen varlıkların payının yüksek olma-
sı nedeniyle sektörde daha çok kısa vadeli yaban-
cı kaynak kullanılmıştır. Bu bağlamda genel ola-
rak dönen ve duran varlıkların payının, iki sek-
tördeki borçlanmanın vadesini etkilediği söylene-
bilir. Yine otel ve lokantalar sektöründe yaratılan 
devamlı sermayenin sektörün sahip olduğu duran 
varlıkları karşılamadan uzak olduğu ve ortalama 
%5,5 düzeyinde varlık ve kaynak vadeleri arasın-
da bir uyumsuzluğun varlığı saptanmıştır.  İnşaat 
sektöründe ise yaratılan devamlı sermayenin sek-
törün sahip olduğu duran varlıkları karşıladığı ve 
hatta %2,8’lik bir fazlalılığında bulunduğu belir-
lenmiştir. Özellikle net çalışma sermayesi açısın-
dan bu sonuçlar otel ve lokantalar sektörü açısın-
dan olumsuz, inşaat sektörü açısından ise olumlu 
bir gelişmedir.

Otel ve lokantalar sektörü ile inşaat sektörünün 
sermaye yapısı kararlarını etkileyen değişkenlere 
yönelik yapılan karşılaştırmalı analiz sonucunda 
elde edilen bulgular Tablo 13’de özet olarak veril-
miştir. Tablo 13 incelendiğinde her iki sektördeki 
toplam kaldıraç düzeyini aynı yönde etkileyen de-
ğişkenin sadece karlılık (AK) olduğu görülmekte-
dir. Otel ve lokantalar sektöründe karlılık değişke-
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74 ni (AKOL) bütün kaldıraç değişkenleri ile negatif 
ilişkide içinde bulunmakta iken inşaat sektöründe 
karlılık düzeyi (AKİ) uzun ve kısa vadeli kaldıraç 
kullanımını etkilememektedir. Karlılık değişkeni 
açısından her iki sektörde de finansal hiyerarşi te-
orisi geçerlidir. Otel ve lokantalar sektöründe net 
sabit varlıkların payı (NSVPOL) toplam kaldıraç 
düzeyini pozitif etkilemektedir ve dengeleme teo-
risini desteklemektedir. İnşaat sektöründe ise sabit 
varlıkların payının (NSVPİ) toplam kaldıraç düze-
yini negatif etkilediği ve bu sonucun finansal hi-
yerarşi teorisini desteklediği belirlenmiştir. Net sa-
bit varlıkların payı değişkeni her iki sektörde uzun 
vadeli kaldıraç kullanımını olumlu etkilerken kısa 
vadeli kaldıraç kullanımı açısından otel ve lokan-
talar sektöründe etkili olmadığı buna karşın inşaat 
sektöründe kısa vadeli kaldıraç kullanımını olum-
suz etkilediği saptanmıştır ve bu sonuç finansal hi-
yerarşi teorisini desteklemektedir. Net ticari kredi 
pozisyonu değişkeninin (NTKPOL) otel ve lokan-
ta sektöründe toplam kaldıraç düzeyi ve uzun va-
deli kaldıraç düzeyini pozitif etkilediği buna kar-
şın kısa vadeli kaldıraç düzeyi üzerinde herhangi 
bir etkisi bulunmadığı saptanmıştır. Bu sonuç ise 
dengeleme teorisini desteklemektedir. İnşaat sek-
töründe ise net ticari kredi pozisyonunun (NTKPİ) 
sektördeki yabancı kaynak kullanımının düzeyini 
ve vadesini etkilemediği belirlenmiştir. Dolayısıy-
la ne dengeleme ne de finansal hiyerarşi teorisinin 
iki sektörün sermaye yapısı davranışlarını tam ola-
rak açıklamadığını sadece değişken bazında açık-
ladığını söylemek mümkündür. Ayrıca sektörler 
arasındaki farklılıkların sermaye yapısı değişken-
lerinin, sermaye yapısı kararları üzerindeki etkile-
rini farklılaştırdığını söylemek mümkündür.

Tablo 13. Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat 
Sektörünün Sermaye Yapılarını Etkileyen 

Faktörler ve Etkileri

 TKO UVKO KVKO

NSVPOL + + ∅

AKOL - - -

NTKPOL + + ∅

NSVPİ - + -

AKİ - ∅ ∅

NTKPİ ∅ ∅ ∅

∅: İlişkinin olmadığını ifade etmektedir.

- : Negatif ilişkinin varlığını ifade etmektedir.

+: Pozitif ilişkinin varlığını ifade etmektedir.

Genel olarak yapılan analiz sonucunda her iki sek-
törün varlık yapısındaki farklılıkların sermaye ya-
pısı kararlarını ve finansal kaynakların vadesini et-
kilediği belirlenmiştir. Yine finansal hiyerarşi ve 
dengeleme teorilerinin her iki sektördeki serma-
ye yapısı davranışlarını tam olarak açıklayamadı-
ğı ancak değişken bazında açıkladığı saptanmıştır.

Analize dahil her iki sektörde genel olarak risk dü-
zeyi yüksek, talebin esnek olduğu ve bu bağlamda 
finansal ve faaliyet planlaması yapmanın zorlaştı-
ğı sektörlerdir. Bu nedenle otel ve lokantalar sek-
törü ile inşaat sektöründe yer alan işletmelerin fa-
aliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri ve 
finansman yapılarını koruyabilmeleri için sermaye 
yapısı kararları önem arz etmektedir. Bu bağlam-
da, her iki sektörde faaliyet gösteren işletmelerin 
tüm finansman seçeneklerini ülke ve sektör şart-
larına göre avantaj ve dezavantajlarını göz önün-
de bulundurarak kendileri için en uygun sermaye 
yapısına karar vermeleri gerekmektedir. Bir baş-
ka ifadeyle her iki sektörün global ve yerel düzey-
de sahip olduğu özellikler, global ekonomiyle ilgi-
li gelişmeler, makro ekonomik faktörler (faiz oran-
ları, enflasyon gibi), talep, işgücü, rekabet, siya-
sal ve sosyal unsurların mutlaka irdelenmesi ge-
rekmektedir. Bununla birlikte her iki sektörün fi-
nansal özelliklerinin, varlık yapısının, satış özel-
liklerinin, nakit giriş ve çıkışlarının mutlaka ince-
lenmesi ve sermaye yapısı kararlarının buna göre 
verilmesi önem arz etmektedir.

Her ne kadar finans literatüründe sermaye yapı-
sı teorisi yıllardır işlense de, özellikle turizm  ve 
inşaat sektörlerine yönelik olarak, çok az çalışma 
yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda çalışmada 
elde edilen bilgilerin konuyla ilgili olarak litera-
türe katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bundan 
sonra daha fazla veriyi ve farklı analiz teknikle-
rini içeren çalışmaların, Türk turizm ve inşaat iş-
letmelerinin sermaye yapısı kararlarına daha faz-
la katkı sağlayacağı söylenebilir. Ayrıca karşılaş-
tırmalı sektör çalışmalarının sektörlerdeki farklı-
lıkların sermaye yapısı kararlarına olan etkilerini 
daha açık olarak belirlenmesine yardımcı olacağı 
düşünülmektedir.
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