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ÖZ 

Bu çalıĢmanın temel amacı Türk turizm sektörünü oluĢturan Konaklama, Yiyecek ve Ġçecek 

Hizmeti Faaliyetleri, Seyahat Acentesi ve Tur Operatörlüğü Faaliyetleri ve Spor Faaliyetleri, 

Eğlence ve Dinlence Faaliyetleri alt sektörlerinin performanslarının oran analizi yöntemiyle 

karĢılaĢtırılmasıdır. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sektör 

bilançolarından faydalanılarak alt sektörlerin 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait finansal 

tabloları kullanılarak her bir sektör için 25 oran hesaplanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda Türk 

turizm alt sektörlerinin finansal performanslarının oran grupları arasında farklılık gösterdiği 

belirlenmiĢtir. Likidite analizi sonuçları incelendiğinde en iyi performansın konaklama alt 

sektörüne ait olduğu belirlenmiĢtir. Varlık kullanım analizi bağlamında en iyi performansın 

yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri alt sektörüne ait olduğu saptanmıĢtır. Nakit dönüĢüm 

süresi bağlamında en iyi performansa sahip alt sektörün yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 

alt sektörü olduğu belirlenmiĢtir. Karlılık analizi bağlamında ise en iyi performans gösteren 

alt sektörün konaklama hizmetleri alt sektörü olduğu belirlenmiĢtir. Yine finansal yapı 

bağlamında alt sektörlerde ağırlıklı olarak kısa vadeli yabancı kaynağın tercih edildiği 

saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Alt Sektörleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Oran 

Analizi, Sektör Bilançoları, Finansal Performans



 

 

CROSS SECTOR COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF 

TOURISM SUB SECTORS IN THE CONTEXT OF RATIO METHOD 

ABSTRACT 

The main purpose of this study is to compare financial performances of Turkish tourism sub-

sectors which are Accommodation Activities, Food and Beverage Service Activities, Travel 

Agency and Tour Operator Activities, Sports Activities and Amusement and Recreation 

Activities sub-sectors by ratio analysis. In this context Central Bank of the Republic of 

Turkey (CBRT) company accounts data are used of the tourism sub-sectors between the years 

2012-2014. 25 ratios were calculated for each sub-sector. It was determined as a result of the 

study is financial performance of ratio groups vary among sub-sectors. Accommodation sub-

sector is the best for the liquidity analysis and profitability analysis results. Food and beverage 

services sub-sector is the best for the activity ratios and cash conversion cycle. Another 

important result of the study is sub-sectors prefer mainly short-term debts for the financial 

structure. 

Keywords: Tourism Subsectors, Central Bank of the Republic of Turkey, Ratio Analysis, 

Company Accounts, Financial Performance. 

 

1.GĠRĠġ 

Turizm sektörü kendi içinde birbirine bağlı çok sayıda alt sektörü içeren büyük bir yapıdan 

oluĢmaktadır. Bu bağlamda sektörlerin farklı yapılarda ve kendilerine has özellikler taĢımaları 

turizm sektörünün daha kırılgan ve karmaĢık bir hal almasına neden olmaktadır. Turizm 

iĢletmeleri, değiĢken talep düzeyi, ekonomik ve siyasi bağlamda yüksek risk ve belirsizlik 

ortamının yanı sıra sabit sermaye yatırımlarının genel olarak yüksek, bununla birlikte 

operasyonel maliyetlerin de kontrolünün günden güne zorlaĢtığı, düĢük kar marjı ve yüksek 

döviz kuru riskinin olduğu bir sektörde faaliyet göstermektedir. Bununla beraber turizm 

iĢletmelerinin hızlı ve dengesiz büyümeleri nedeniyle varlık ve kaynak yapılarını 

dengeleyememeleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Euro bölgesinde yaĢanan siyasi ve 

ekonomik sorunlar, bölgesel siyasi riskler, kredi faiz oranlarındaki yükseliĢ, oda fiyatlarındaki 

düĢüĢ ve enerji maliyetlerindeki artıĢ gibi sebeplerden dolayı finansal performansları 

zayıflayabilmektedir. Bunun sonucunda kısa ve uzun dönemde vadesi gelen borçlarının 

anapara ve faizinin ödenmesi konusunda finansal sıkıntılarla hatta iflas riskiyle karĢı karĢıya 



 

kalabilmektedir. Son yıllarda birçok büyük turizm iĢletmesinin bu açıdan finansal sıkıntıya 

girdiği veya iflas ve iflas erteleme baĢvurusunda bulunduğu veya el değiĢtirdiği 

görülebilmektedir. Bu duruma örnek verilmek istenirse dünyanın sayılı golf otelleri arasında 

sayılan Lykia World Antalya ve Lykia World Fethiye’nin sahibi Silkar Turizm’in yaĢadığı 

iflas erteleme süreci (Gökçe; 2015) veya Starwood Otelcilik Grubu’nun el değiĢtirme süreci 

örnek gösterilebilir. 

Bu bağlamda turizm sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerin baĢarılı olabilmelerinin yolu, 

uygun varlık ve finansman yapılarını belirleyerek yatırımlarını gerçekleĢtirmeleri, varlıklarını 

etkin kullanmaları, gider ve maliyet kontrolünü etkin gerçekleĢtirmeleri ve nakit akıĢlarına 

dikkat ederek firma değerini maksimize etmelerinden geçmektedir. Her iĢletmede olduğu gibi 

turizm iĢletmelerinin de çeĢitli paydaĢları bulunmaktadır. Bu paydaĢlardan iĢletmeye yatırım 

yapanlar yaptıkları yatırımının karlılığını ve gelecekte iĢletmenin durumunun nasıl olacağını 

belirlemek isterler. Kredi kurumları ve tedarikçiler turizm iĢletmesinin kredibilitesini 

değerlendirmek isterler. Devlet, turizm iĢletmesinin vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini 

yerine getirip getirmediğini saptamak istemektedir. ÇalıĢanlar turizm iĢletmesinin finansal 

durumuna bakarak kendilerine sunulan imkanların yeterli olup olmadığını belirlemek isterler. 

Turizm iĢletme yöneticileri ise kendi performanslarını belirleyerek gelecekle ilgili yatırım ve 

geniĢleme stratejilerinin planlamasını yapabilmek isterler (Toroslu ve DurmuĢ, 2016; Elmas, 

2015). Bu nedenle turizm sektöründeki risk ve belirsizlik, sabit sermaye yatırımlarının 

yüksekliği, faiz ve döviz kuru dalgalanmalarına duyarlılık nedeniyle hem turizm 

iĢletmelerinin hem de paydaĢlarının kendi bakıĢ açılarına göre finansal analizi 

gerçekleĢtirmeleri önem arz etmektedir. Finansal analiz genel olarak, iĢletmelerin finansal 

durumunun ve faaliyet sonuçlarının, finansal açıdan yeterli olup olmadığını saptamak ve 

geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek amacıyla, finansal tablolarda yer alan hesaplar 

arasındaki iliĢkilerin ve bunların yıllar içindeki geliĢimlerinin incelenmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Akgüç, 1998: 20). Finansal analiz, iĢletmelerin sağlıklı karar alma, 

planlama ve denetim iĢlevlerini etkin biçimde yürütmelerine imkan sağlamaktadır. Çünkü 

finansal analiz, iĢletmenin likidite durumu, karlılık durumu, varlıklarını kullanma durumu, 

borç ve özkaynak kullanma durumu ve iĢletme ile ilgili önemli geliĢmeler hakkında bilgi 

sağlamaktadır (Toroslu ve DurmuĢ, 2016). Finansal yöneticiler, finansal performans 

ölçütlerini kullanarak gerçekleĢtirdikleri finansal analizle daha baĢarılı ve etkin bir yönetim 

stratejisi yürüterek firma değerini arttırabilmektedir (Aydeniz, 2009: 264). Finans teorisine 

bakıldığında finansal analizde girdi olarak finansal tablolar kullanılmaktadır. Finansal 



 

tablolarda yer alan çeĢitli hesaplar arasındaki iliĢkiler, ilgili hesap tutarları üzerinden yapılan 

bazı aritmetik iĢlemler neticesinde ortaya konulmaktadır. Sözkonusu iliĢkiler yüzdeler, trend 

yüzdeleri, tutarlar ve oranlar aracılığı ile belirlenmektedir (Toroslu ve DurmuĢ, 2016; Bakır 

ve ġahin, 2009). Finansal analizde en fazla kullanılan analiz yöntemlerinden birisi oran 

analizidir. Oran, finansal tablolarda veya faaliyet raporlarında yer alan bir kalemin tutarını, 

finansal açıdan iliĢkili bir baĢka kalemin tutarına bölünmesiyle hesaplanır. Oran analiziyle bir 

iĢletmenin likidite, kaldıraç, aktif kullanım, karlılık ve borsa performansları analiz edilebilir 

(Met, 2013; ġamiloğlu ve Akgün,2015). 

Bu çalıĢmanın amacı, Türk Turizm Sektörü’nü oluĢturan Konaklama, Yiyecek ve Ġçecek 

Hizmeti Faaliyetleri, Seyahat Acentesi ve Tur Operatörlüğü Faaliyetleri, Spor Faaliyetleri, 

Eğlence ve Dinlence Faaliyetleri alt sektörlerinin 2012, 2013 ve 2014 yıllarındaki finansal 

performanslarının karĢılaĢtırmalı olarak analiz edilerek alt sektörler arasındaki farklılıkların 

ortaya konmasıdır. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları 

(TCMB) yardımıyla konaklama, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri, seyahat acentesi ve tur 

operatörlüğü faaliyetleri ve spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektörlerinin 

2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait finansal tabloları üzerinde oran analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Analiz sonucunda alt sektörlerin likidite, mali yapı, aktif kullanımı ve karlılık performansları 

karĢılaĢtırmalı olarak ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Belirlenen amaçlar doğrultusunda çalıĢma 

üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde konuyla ilgili daha önce gerçekleĢtirilmiĢ 

çalıĢmalar sunulmuĢtur. Ġkinci bölümde çalıĢmanın veri ve yöntemi hakkında bilgiler 

sunulmuĢtur. Üçüncü bölümde analiz ve bulgular yer almaktadır. Sonuç bölümünde genel bir 

değerlendirme yapılarak öneriler sunulmaya çalıĢılmıĢtır. 

2. LĠTERATÜR TARAMASI 

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde turizm sektörüne yönelik iĢletmelere yönelik oran 

analizi yönteminin kullanıldığı ve finansal performans ile arasındaki iliĢkiyi farklı zaman 

dilimleri içerisinde inceleyen çalıĢmaların gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Genel olarak 

konuyla ilgili turizm sektörüne yönelik gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda turizm iĢletmelerinin 

finansman tercihleri ve bu tercihleri etkileyen unsurlar, turizm iĢletmelerinde finansal analiz 

tekniklerinin kullanımı, oran analizi yöntemiyle finansal performanslarının analizi ve 

finansman veya sermaye yapısı kararlarının finansal performansa olan etkilerinin araĢtırıldığı 

görülmektedir.  



 

Sing ve Schmidgall (2001),  Amerika'daki konaklama iĢletmelerinde finansal yöneticilerin 

kullandıkları oranların değerlendirilmesini yapmıĢlardır. Değerlendirmede en önemli ve sık 

kullanılan finansal oranların sırasıyla likiditeyle ilgili oranlar, karlılık oranları ve faaliyet 

oranları olduğu belirlenmiĢtir.  

Schmidgall ve Defranco (2004), ağırlama endüstrisinin önemli bir kolu olan kulüp 

sektöründe, personel maliyetleri, satılan yiyeceklerin maliyeti, satılan içeceklerin maliyeti, 

cari oran ve borç-öz sermaye oranlarının en sık kullanılan oranlar olduğu sonucuna 

varmıĢlardır.  

Kim ve Ayoun (2005), çalıĢmalarında 1997-2001 yılları arasında turizmde konaklama, 

havayolu, eğlence ve restoran alt sektörlerinin oran analizi yöntemiyle finansal performansları 

karĢılaĢtırmalı olarak incelemiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda analizde yer verilen oranlar 

bağlamında konaklama, havayolu, eğlence ve restoran alt sektörlerinin finansal 

performanslarının farklı olduğu belirlenmiĢtir.  

Küçükaltan ve Eskin (2008), turizm Ģirketlerinin 2006-2007 yıllarında kalkınma bankası 

kredilerinden yararlanma düzeyinin düĢük olduğu, otel iĢletmelerinin uzun vadeli finansman 

kullanımında bankalardan yararlandıklarını belirlemiĢlerdir.  

Bichon (2009), Avrupa’da faaliyet gösteren otellerin kredi taleplerini incelediği çalıĢmasında, 

kredilendirme sürecinde performans, imaj ve varlık yapılarına dikkat edildiğini belirlemiĢtir.  

Küçükaltan ve Açıkgöz (2011), ĠMKB’de iĢlem gören turizm Ģirketlerinin 2005-2009 yılları 

arasında ağırlıklı olarak yabancı kaynak kullanımına yöneldiklerini ve özkaynak seviyelerini 

belirli bir noktada tuttuklarını saptamıĢlardır. 

Karadeniz vd. (2012), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı oteller ve 

lokantalar sektör bilançoları üzerinde gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada 1990 ve 2009 yılları 

arasında sektörün kaynak yapısında daha çok uzun vadeli yabancı yabancı kaynak kullanıldığı 

ve varlıkların finansmanında devamlı sermayeye ağırlık verildiğini saptamıĢlardır.  

Karadeniz ve Kahiloğulları (2013), Akdeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren beĢ yıldızlı otel 

iĢletmelerinde finansal oranların kullanım sıklığını ve önem derecesini belirlemeye yönelik 

gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada otel iĢletmelerinin en sık kullandığı ve önem verdikleri oran 

grubunun otel faaliyet oranları olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca nakit oranı, borçlanma oranı, 

alacak devir hızı oranı, faaliyet karlılığı, net kar marjı oranı, satılabilir odabaĢına gelir oranı 



 

ve ortalama oda fiyatının en sık kullanılan ve en fazla önem verilen oranlar olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Civan ve Cenger (2013), halka açık turizm Ģirketlerinde 2009-2012 yıllarında finansman 

yapısı ve karlılık arasında direkt bir iliĢkinin olmadığını belirlemiĢlerdir.  

Fritsch ve Ivy (2014), finansal piyasalardaki yatırımcıların ve sigorta Ģirketlerinin, otellere 

finansör olma konusunda daha istekli olduklarını fakat daha yüksek getiri beklediklerini 

belirlemiĢlerdir.  

Serrasqueiro ve Nunes (2014), Portekiz’deki KOBĠ statüsündeki otellerin finansman 

sürecinde öncelikle içsel fonları, daha sonra yabancı kaynakları ve son olarak öz kaynakları 

tercih ettiklerini saptamıĢlardır.  

Ecer ve Günay (2014), Türkiye’de BĠST’te iĢlem gören 9 turizm Ģirketinin finansal 

performanslarını oran analizi yöntemiyle ölçtükleri çalıĢmada Ģirketlerinin finansal 

performansında en önemli göstergenin kaldıraç oranları olduğunu saptamıĢlardır.  

Bhamorasathit ve Katawandee (2014), Tayland’da halka açık turizm Ģirketlerinin 2010-2012 

yıllarına ait finansal tabloları üzerinde rasyo analizini gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada cari oran 

ve asit-test oranı 1’in altında hesaplamıĢlar ve bu bağlamda halka açık turizm Ģirketlerinin 

kısa vadeli borç ödeme düzeyine dikkat etmeleri gerektiğini belirlemiĢlerdir. 

Kahiloğulları ve Karadeniz (2015), hisseleri Avrupa ve Türkiye borsalarında iĢlem gören 

konaklama Ģirketlerinin finansman yapılarını oran analizi yöntemiyle belirlemiĢlerdir. 

ÇalıĢmanın sonucunda Türkiye’deki halka açık konaklama Ģirketlerinin ağırlıklı olarak öz 

kaynak ile finansmanı, buna karĢın Avrupa’daki halka açık konaklama Ģirketlerinin yabancı 

kaynak ile finansmanı tercih ettikleri ve finansal kaldıraçtan daha fazla faydalandıkları 

saptanmıĢtır.   

3.VERĠ VE YÖNTEM 

Bu çalıĢmanın amacı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  sektör bilançoları 

üzerinde turizm sektörünü oluĢturan alt sektörlerin 2012, 2013 ve 2014 yıllarındaki finansal 

performanslarının oran analizi yöntemiyle karĢılaĢtırmalı olarak ortaya konulmasıdır. 

ÇalıĢmada turizm alt sektörlerinin belirlenmesinde TCMB’nin yapmıĢ olduğu, Avrupa 

Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin Ġstatistiki Sınıflaması (NACE) dikkate alınmıĢtır. Bu 

kapsamda yapılan alt sektör sınıflandırması; konaklama, yiyecek ve içecek hizmeti 



 

faaliyetleri, seyahat acentesi ve tur operatörlüğü faaliyetleri, spor faaliyetleri, eğlence ve 

dinlence faaliyetleri olmak üzere 4 alt sektör baĢlığı altında toplanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın amaçları doğrultusunda bilgi edinme yasası kapsamında konaklama, yiyecek ve 

içecek hizmeti faaliyetleri, seyahat acentesi ve tur operatörlüğü faaliyetleri ayrıca spor 

faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektörlerinin 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait 

sektör bilançoları elektronik ortamda TCMB’den istenmiĢtir. ĠĢletmelerin gönüllülük esasına 

bağlı olarak tablolarını paylaĢması ile söz konusu alt sektörlerin mali tablolarının 

düzenlenmesinde en geniĢ bilgiye sahip olması ve verilerin standartlara uygun bir biçimde 

düzenlenmesi nedeniyle TCMB’ye baĢvurulmuĢtur. Bu bağlamda konaklama sektöründe 421, 

yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri sektöründe 72, seyahat acentesi ve tur operatörlüğü 

faaliyetleri sektöründe 52, son olarak spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri 

sektöründe 17 iĢletmenin finansal durum tablolarının ayrı ayrı konsolide edilmesinden 

oluĢturulan sektör bilançoları üzerinde oran analizi yöntemi kullanılmıĢtır.  

Firmaların varlığını sürdürebilmesi ve rekabet avantajı elde edebilmesi ile bunun 

sürdürülebilirliğinin tespiti için finansal performans ölçütlerine ihtiyaç vardır. Finansal 

performans analizi ile firmalar sağlıklı karar alma, planlama ve denetim iĢlevlerini etkin 

biçimde yürütebilmektedir. Firma yöneticileri, finansal performans ölçütleri ile baĢarılı 

finansal performans yönetimini gerçekleĢtirebilmekte ve firma değerini arttırabilmektedir 

(Aydeniz, 2009: 264). Finansal analiz genel olarak “iĢletmelerin finansal durumunun ve 

faaliyet sonuçlarının, finansal açıdan yeterli olup olmadığını saptamak ve geleceğe yönelik 

tahminlerde bulunabilmek amacıyla, finansal tablolarda yer alan hesaplar arasındaki iliĢkilerin 

ve bunların yıllar içindeki geliĢimlerinin incelenmesi” olarak tanımlanmaktadır (Akgüç, 1998: 

20). Finansal tablolarda yer alan iki kalem arasındaki iliĢkinin matematiksel olarak ifadesine 

oran veya rasyo denilmektedir  (Langemeier, 2004; Ceylan ve Korkmaz 2008). Bu bakımdan 

oran analizi, finansal tablolarda yer alan finansal kalemlerin kullanılmasıyla Ģirketler veya 

sektörler hakkında daha detaylı bilgi edinilmesine imkân tanımaktadır. ÇalıĢmanın amaçları 

doğrultusunda analizde konaklama alt sektörü, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri alt 

sektörü, seyahat acentesi ve tur operatörlüğü faaliyetleri alt sektörü, spor faaliyetleri, eğlence 

ve dinlence faaliyetleri alt sektörlerinin her biri ve her yıl için 25 adet oran hesaplanmıĢtır. 

ÇalıĢmada dört alt sektör ve 2012, 2013 ve 2014 yılı için toplamda 300 gözlem 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Analizde kullanılan oran grupları, bu oranların hesaplanma yöntemleri ve 

ne ifade ettikleri tablolar yardımıyla açıklanmıĢtır. Tablo 1 de likidite oranları hesaplanma 

biçimi ve kullanım amacı yer almaktadır. 



 

Tablo 1: Likidite Oranları 

Likidite Oranları HesaplanıĢ ġekli KullanılıĢ Amacı 

Cari Oran 
Dönen Varlıklar/Kısa 

Vadeli Borçlar 

ĠĢletmenin Kısa Süreli Borçlarını Ödeme Gücünü 

Ölçmek 

Asit-Test Oranı 

(Dönen Varlıklar-

Stoklar)/Kısa Vadeli 

Borçlar 

ĠĢletmenin satıĢlarının durması durumunda Kısa Süreli 

Borçlarını Ödeme Gücünü Ölçmek 

Nakit Oran 

Hazır 

Değerler+Serbest 

Menkul Değerler/Kısa 

Vadeli Borçlar 

ĠĢletmenin SatıĢlarının Durması ve Alacaklarını Tahsil 

Edememesi Durumunda Kısa Vadeli Borçlarını Ödeme 

Gücünü Ölçmek 

Kaynak: (Andrew ve Schmidgall; 1993, Brealy ve diğ.; 1995, White, Sondhive Fried; 1997, 

Jagels ve Coltman; 2004, Önal, Karadeniz ve KoĢan , 2006, Ceylan ve Korkmaz; 2008). 

Tablo 2’de varlık kullanım (Faaliyet) oranları, hesaplanma biçimleri ve kullanım amaçları 

verilmektedir. 

Tablo 2: Varlık Kullanım Oranları 

Varlık 

Kullanım 

Oranları 

HesaplanıĢ ġekli KullanılıĢ Amacı 

Stok Devir Hızı SatıĢların Maliyeti / Ortalama Stok 
ĠĢletmenin stoklarının yılda kaç defa 

paraya dönüĢtüğünü ölçmek. 

Stok Devir 

Süresi 
360 / Stok Devir Hızı 

ĠĢletmenin stoklarını yılda kaç günde 

devrettiğini ölçmek. 

Alacak Devir 

Hızı 

Kredili SatıĢ Tutarı / Ortalama Ticari 

Alacaklar 

ĠĢletmenin alacaklarının yılda kaç defa 

tahsil ettiğini ölçmek. 

Alacak Devir 

Süresi 
360 / Alacak Devir Hızı 

ĠĢletmenin alacaklarını ne kadar sürede 

tahsil ettiğini ölçmek. 

Varlık Devir 

Hızı 
Net SatıĢlar / Ortalama Varlık Toplamı 

ĠĢletmenin varlık kullanımının etkinliğini 

ölçmek. 

Ticari borç devir 

hızı 
Satılan Malın Maliyeti / Ticari Borç 

ĠĢletmenin ticari borçlarını yılda kaç defa 

ödediğini ölçmek. 

Ticari borç devir 

süresi 
360 / Ticari Borç Devir Hızı 

ĠĢletmenin ticari borçlarını kaç günde bir 

ödediğini ölçmek. 

Nakit dönüĢüm 

süresi 

Alacak Devir Süresi + Stok Devir Süresi 

- Ticari Borç Devir Süresi 

ĠĢletmenin varlıklarını ne kadar sürede 

nakde çevirebildiğini ölçmek. 

Kaynak: (Andrew ve Schmidgall; 1993, Brealy ve diğ.; 1995, White, Sondhive Fried; 1997, 

Jagels ve Coltman; 2004, Önal, Karadeniz ve KoĢan , 2006, Ceylan ve Korkmaz; 2008). 



 

Tablo 3’te finansal yapı oranları, hesaplanma Ģekilleri ve kullanım amaçları yer almaktadır.  

Tablo 3: Finansal Yapı Oranları 

Finansal Yapı Oranları HesaplanıĢ ġekli KullanılıĢ Amacı 

Kaldıraç Oranı 
Yabancı Kaynak / 

Varlık Toplamı 

ĠĢletmenin varlıklarının ne kadarını yabancı 

kaynaklarla finanse edildiğini ölçmek. 

Öz Kaynakların Toplam 

Kaynaklara Oranı 

Öz kaynak / Toplam 

kaynak 

ĠĢletmenin varlıklarının ne kadarının öz 

sermaye ile finanse ettiğini ölçmek. 

Toplam Yabancı 

Kaynakların Öz Kaynaklara 

Oranı 

Toplam Yabancı 

Kaynak / Öz kaynak 

ĠĢletmenin borçları ile öz kaynak arasındaki 

iliĢkiyi ölçerek firmanın finansal riskini 

belirlemek. 

Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynakların Kaynak 

Toplamına Oranı 

KVYK / Toplam 

Kaynak 

ĠĢletmenin kaynak toplamı içerisinde kısa 

vadeli borçlarının ağırlığını ölçmek. 

Uzun Vadeli Yabancı 

Kaynakların Kaynak 

Toplamına Oranı 

UVYK / Toplam 

Kaynak 

ĠĢletmenin aktiflerinin ne kadarlık kısmının 

uzun vadeli borçlarla finanse edildiğini 

ölçmek. 

Toplam Banka Kredileri / 

Toplam Yabancı Kaynak 

Toplam Banka 

Kredileri / Toplam 

Yabancı Kaynaklar 

Toplam yabancı kaynaklar içerisinde banka 

kredilerinin oranını göstermektedir. 

Ticari Borçların Toplam 

Kaynaklara Oranı 

Ticari Borç / Toplam 

Kaynak 

Toplam kaynaklar içerisinde ticari borçların 

oranını göstermektedir. 

Kaynak: (Andrew ve Schmidgall; 1993, Brealy ve diğ.; 1995, White, Sondhive Fried; 1997, 

Jagels ve Coltman; 2004, Önal, Karadeniz ve KoĢan , 2006, Ceylan ve Korkmaz; 2008). 

Tablo 4’te karlılık oranları, hesaplanma Ģekilleri ve kullanım amaçları yer almaktadır.  

Tablo 4: Karlılık Oranları 

Karlılık Oranları HesaplanıĢ ġekli KullanılıĢ Amacı 

Brüt Kar Marjı 
Brüt Kar / Toplam 

Varlıklar 

ĠĢletmenin faaliyetlerinin etkinliğini ve fiyat 

politikasının baĢarısını ölçmek. 

Net Kar Marjı 
Net Kar / Toplam 

Varlıklar 

ĠĢletmenin finansman ve faaliyet giderleri ile 

ödemekle yükümlü olduğu vergi oranını göz önünde 

bulundurarak satıĢlar üzerinden sağladığı karlılığı 

ölçmek. 

Öz Sermaye Karlılığı 
Net Kar / Öz 

Sermaye 

ĠĢletme sahiplerinin veya ortaklarının firmaya 

koydukları sermayenin bir birimine isabet eden kar 

oranını ölçmek. 

Faaliyet Karlılığı 
Faaliyet Karı / Net 

SatıĢ Tutarı 

ĠĢletmenin esas faaliyetlerinin ne ölçüde karlı 

olduğunu ölçmek. 



 

Aktif Karlılık Oranı 
Net Kar / Aktif 

Toplamı 

ĠĢletmede aktiflerin ne ölçüde karlı kullanıldığını 

ölçmek. 

Dönem Karı / Net 

SatıĢlar 

Dönem Karı / Net 

SatıĢlar 

ĠĢletmenin net satıĢlarının yüzde kaçının dönem karı 

olduğunu ölçmek. 

Faiz KarĢılama Oranı 

FVÖK + Faiz 

Giderleri / Faiz 

Giderleri 

ĠĢletmenin ödemek zorunda olduğu faizleri yılda kaç 

defa kazanabildiğini ölçmek. 

Kaynak: (Andrew ve Schmidgall; 1993, Brealy ve diğ.; 1995, White, Sondhive Fried; 1997, 

Jagels ve Coltman; 2004, Önal, Karadeniz ve KoĢan , 2006, Ceylan ve Korkmaz; 2008). 

4. ANALĠZ VE BULGULAR 

ÇalıĢmanın amaçları doğrultusunda gerçekleĢtirilen analizler sonucunda elde edilen bulgular 

bu bölümde açıklanmaktadır. Farklılıkların daha iyi görülmesi amacıyla her bir orana ait 

ortalamalar alt sektöre göre karĢılaĢtırmalı olarak tablolarda verilmiĢtir. Yapılacak 

karĢılaĢtırmalar bağlamında öncelikle turizm alt sektörlerinin aktif yapısının yüzdelik dağılımı 

aĢağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

Tablo 5: Turizm Alt Sektörlerinin Aktif Yapısı 

  

Dönen 

Varlık 

     % 

Duran 

Varlık 

    % 

Aktif 

Toplamı 

      % 

K
o
n

a
k

la
m

a
 

2012 24,40 75,60 100 

2013 26,90 73,10 100 

2014 26,50 73,50 100 

Ort. 25,93 74,07 100 

Y
&

Ġ 

2012 47,80 52,20 100 

2013 41,70 58,30 100 

2014 42,40 57,60 100 

Ort. 43,97 56,03 100 

S
p

o
r 

E
ğ

le
n

ce
 

2012 21,90 78,10 100 

2013 26,40 73,60 100 

2014 26,70 73,30 100 

Ort. 25,00 75,00 100 

A
ce

n
te

 

2012 77,40 22,60 100 

2013 78,30 21,70 100 

2014 77,60 22,40 100 

Ort. 77,77 22,23 100 

Türk turizm sektörünü oluĢturan alt sektörlerin aktif yapısı incelendiğinde konaklama ve spor 

faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektörlerinin ortalama %25 dönen varlık, %75 

duran varlık yani sabit sermaye ağırlıklı iĢletmelerden oluĢtuğu görülmektedir. Yiyecek ve 



 

içecek hizmeti faaliyetleri alt sektörünün (Y&Ġ) aktif yapısı incelendiğinde duran varlıkların 

biraz daha fazla olmakla birlikte dönen varlıkların payıyla yakın seyrettiği görülmektedir. 

Seyahat acentesi ve tur operatörlüğü faaliyetleri alt sektörünün aktif yapısı bağlamında diğer 

üç sektörden tamamen ayrıĢtığı analiz sonuçlarında dikkat çeken bir diğer noktadır. Seyahat 

acentesi ve tur operatörlüğü faaliyetleri sektörünün ortalama % 22 duran varlık ve %78 dönen 

varlık ağırlıklı iĢletmelerden oluĢtuğu saptanmıĢtır. Bu bağlamda seyahat acentesi ve tur 

operatörlüğü faaliyetleri alt sektörü dıĢındaki turizm alt sektörlerinin sabit sermaye ağırlıklı 

iĢletmelerden oluĢtuğu yargısı kısmen desteklenmiĢ sayılmaktadır.  

Tablo 6’da analize dâhil edilen alt sektörlerin likidite oranları yıllar itibariyle karĢılaĢtırılmalı 

olarak sunulmaktadır; 

Tablo 6: Likidite Oranları 

Likidite Oranları Cari 

Oran 

Likidite 

Oranı 

Nakit 

Oran 

K
o
n

a
k

la
m

a
 2012 0,99 0,83 0,50 

2013 1,09 0,92 0,54 

2014 1,16 0,98 0,53 

Ort. 1,08 0,91 0,53 

Y
&

Ġ 

2012 1,25 0,99 0,32 

2013 1,05 0,81 0,27 

2014 0,99 0,69 0,21 

Ort. 1,10 0,83 0,27 

S
p

o
r 

V
e 

E
ğ
le

n
ce

 2012 0,58 0,52 0,23 

2013 0,66 0,57 0,25 

2014 0,65 0,55 0,25 

Ort. 0,63 0,55 0,24 

A
ce

n
te

 

2012 1,10 0,61 0,10 

2013 1,06 0,64 0,14 

2014 1,02 0,70 0,16 

Ort. 1,06 0,65 0,13 

Kısa vadeli borç ödeme gücünü gösteren likidite oranlarının sonuçları incelendiğinde en güçlü 

performans gösteren alt sektörün hizmeti faaliyetleri alt sektörü olduğu, en zayıf performansın 

ise spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektörüne ait olduğu gözlenmektedir. 

Cari oran sonuçları incelendiğinde konaklama hizmetleri alt sektörü, seyahat acentesi ve tur 

operatörlüğü faaliyetleri alt sektörü ve 2014 yılı haricinde yiyecek ve içecek hizmeti 

faaliyetleri alt sektörünün birbirine yakın bir performans ortaya koyduğu saptanmıĢtır. Buna 

karĢın spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektörünün cari oranının analiz 



 

sürecinde ortalama olarak 1’in altında gerçekleĢtiği ve bu alt sektördeki iĢletmelerin negatif 

iĢletme sermayesiyle çalıĢtıkları ve bu bağlamda kısa vadeli borçlarını karĢılayacak dönen 

varlıklarının olmadığı sonucuna varılmıĢtır. Cari orandan daha hassas bir oran olan ve 

iĢletmelerin stokları dıĢında sahip olduğu dönen varlıklarla kısa vadeli yükümlülüklerini 

karĢılayabilme kapasitesi ölçen likidite oranları incelendiğinde bütün alt sektörlerin likidite 

oranlarının 1’in altında gerçekleĢtiği ve bu bağlamda stokların satıĢa dönüĢtürülememesi 

durumunda kısa vadeli yükümlülüklerin karĢılanmasında sorunlar olabileceği sonucuna 

varılmıĢtır.  Kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmede kullanılan en hassas oran olarak kabul 

edilen nakit oran bağlamında incelendiğinde ise konaklama hizmeti faaliyetleri alt sektörü, 

yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri alt sektörü ve spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence 

faaliyetleri alt sektörünün bu oran bağlamında istenen %20’nin üzerinde değerlere sahip 

oldukları belirlenmiĢtir. Buna karĢın seyahat acentesi ve tur operatörlüğü faaliyetleri alt 

sektörünün nakit oran bağlamında oldukça düĢük bir ortalama performans gösterdiği 

belirlenmiĢtir. Likidite oranları analiz sonuçlarına genel olarak bakıldığında cari oran ve 

likidite oranı bağlamında alt sektörlerin tamamında söz konusu oranların kabul gören 

standartların altında performans sergilediği, nakit oran bağlamında da üç alt sektörün 

standardın üzerinde bir performans sergilediği belirlenmiĢtir. Bu bağlamda zaten yüksek risk 

olan bir alanda faaliyet gösteren turizm alt sektörlerinin yaĢanabilecek herhangi bir 

durgunlukta veya krizde kısa vadeli borçlarını ödemede sıkıntılarla karĢılaĢabilecekleri analiz 

sonucunda elde edilen önemli bulgular arasındadır. Bununla beraber alt sektörler arasında kısa 

vadeli borçlarını ödeyebilme gücünün konaklama hizmetleri alt sektöründe en yüksek, seyahat 

acentesi ve tur operatörlüğü faaliyetleri alt sektöründe en düĢük olduğu söylenebilmektedir. 

Likidite analizinin sonuçları Kim ve Ayoun (2005) ve Bhamorasathit ve Katawandee (2014) 

çalıĢmalarıyla ile benzerlik göstermektedir. 

Tablo 7’de analize dahil edilen turizm alt sektörlerinin varlık kullanım oranları yıllar itibariyle 

karĢılaĢtırılmalı olarak sunulmaktadır. 

Tablo 7’deki varlık kullanım oranları incelendiğinde, stokların satıĢlara dönüĢüm hızı 

bağlamında yiyecek-içecek hizmetleri alt sektörü ile spor ve eğlence hizmetleri alt sektörünün 

en baĢarılı alt sektörler olduğu görülmektedir. Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri ve spor 

faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektörlerine bakıldığında stoklarını yılda 12 

defa satıĢa dönüĢtürdüğü görülmektedir. Buna karĢın konaklama hizmetleri alt sektörü ve 

seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü alt sektöründe stokların yılda ortalama 5 defa satıĢa 

dönüĢtüğü belirlenmiĢtir. Alacak devir hızı açısından ise en baĢarılı alt sektörün yiyecek-



 

içecek hizmetleri alt sektörü olduğu görülmektedir. Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri alt 

sektöründe alacakların analiz döneminde ortalama yılda 8 defa tahsil ettiği saptanmıĢtır. 

Tablo 7: Varlık Kullanım Oranları 

Varlık Kullanım 

Oranları 

SDH ADH TBDH Aktif 

DH 

K
o

n
a

k
la

m
a
 2012 5,90 7,08 4,68 0,34 

2013 4,87 5,71 3,54 0,31 

2014 5,18 5,21 3,77 0,31 

Ort. 5,32 6,00 4,00 0,32 

Y
&

Ġ 

2012 14,53 9,37 6,79 1,67 

2013 14,22 8,59 6,06 1,52 

2014 8,98 6,98 5,59 1,30 

Ort. 12,57 8,31 6,15 1,50 

S
p

o
r 

v
e 

E
ğ
le

n
ce

 2012 15,44 5,82 4,99 0,46 

2013 11,51 4,12 4,62 0,47 

2014 9,64 4,61 3,18 0,51 

Ort. 12,20 4,85 4,26 0,48 

A
ce

n
te

 

2012 5,29 7,30 4,43 1,99 

2013 5,47 6,56 3,78 1,86 

2014 6,38 5,87 4,62 1,72 

Ort. 5,72 6,57 4,28 1,86 

Ticari borçların ödenme çabukluğunu gösteren ticari borç devir hızı oranı incelendiğinde ise 

alt sektörler içinde ticari borçlarını en hızlı ödeyen alt sektörün,  yiyecek ve içecek hizmeti 

faaliyetleri alt sektörü olduğu belirlenmiĢtir. Diğer alt sektörlerin ise ticari borçlarını genel 

olarak ortalama da aynı hızda ödedikleri belirlenmiĢtir. Aktiflerin kullanılma verimliliğini 

ölçen aktif devir hızı oranına bakıldığında ise en yüksek performansın 1,86 ortalama değer ile 

seyahat acentesi ve tur operatörlüğü faaliyetleri alt sektörüne ait olduğu görülmektedir. 

Seyahat acentesi ve tur operatörlüğü faaliyetleri alt sektöründen sonra yiyecek ve içecek 

hizmeti faaliyetleri alt sektörü 1,50 ortalama değeriyle ikinci sırada yer almaktadır. 

Konaklama hizmetleri alt sektörü ise aktif devir hızı bağlamında en düĢük performansı 

sergilemektedir. Bunun nedeninin bu alt sektördeki sabit sermaye yoğunluğu olduğu 

düĢünülmektedir. 

Tablo 8’de analize dâhil edilen alt sektörlerin nakit dönüĢüm sürelerinin hesaplanmasında 

kullanılan alacak devir süresi (ADS), stok devir süresi (SDS), ticari borç devir süresi (TBDS) 

ve nakit dönüĢüm süreleri (NDS) yıllar itibariyle karĢılaĢtırılmalı olarak sunulmaktadır. 



 

Tablo 8: Nakit DönüĢüm Süresi 

Nakit DönüĢüm Süresi (Gün) ADS SDS TBDS NDS 

K
o

n
a

k
la

m
a
 2012 51,57 61,83 77,96 35,44 

2013 63,88 74,99 103,08 35,79 

2014 70,10 70,43 96,74 43,79 

Ort. 61,85 69,08 92,59 38,34 

Y
&

Ġ 

2012 38,97 25,13 53,73 10,37 

2013 42,51 25,67 60,20 7,98 

2014 52,32 40,66 65,31 27,66 

Ort. 44,60 30,49 59,75 15,34 

S
p

o
r 

v
e 

E
ğ

le
n

ce
 

2012 62,68 23,64 73,15 13,16 

2013 88,55 31,72 79,03 41,23 

2014 79,15 37,85 114,92 2,08 

Ort. 76,79 31,07 89,04 18,82 

A
ce

n
e 

2012 50,03 68,95 82,36 36,62 

2013 55,65 66,70 96,51 25,84 

2014 62,20 57,19 79,08 40,32 

Ort. 55,96 64,28 85,98 34,26 

Sektörlerin nakit dönüĢüm süreleri incelendiğinde nakit dönüĢüm süresi en kısa olan alt 

sektörlerin yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri ile spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence 

faaliyetleri alt sektörleri olduğu gözlenmektedir. Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri alt 

sektöründe faaliyetlerin sürdürebilmesi için analiz sürecinde ortalama 15 günlük nakde ihtiyaç 

duyulmaktadır. Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektöründe ise 

faaliyetlerin sürdürebilmesi için analiz sürecinde ortalama 18 günlük nakde ihtiyaç 

duyulmaktadır. Konaklama hizmetleri alt sektöründe faaliyetlerin sürdürebilmesi için analiz 

sürecinde ortalama 38 günlük nakde ihtiyaç duyulurken, seyahat acenteciliği ve tur 

operatörlüğü alt sektörü 34 günlük nakde ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla yiyecek ve içecek 

hizmeti faaliyetleri ve spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektörlerinin, 

konaklama hizmetleri ile seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü alt sektörlerine göre daha 

düĢük olarak nakit ihtiyacı içinde oldukları söylenebilir. Nakit dönüĢüm süresinin uzaması 

iĢletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu çalıĢma sermayesi 

ihtiyacının da artacağına iĢaret etmesi bağlamında önem arz etmektedir. Bu bağlamda söz 

konusu sürenin olabildiğince kısa olması genelde tercih edilen bir durumdur. 



 

Tablo 9’ da analize dahil edilen alt sektörlerin finansal yapılarının analizinde kullanılan 

oranların sonuçları yıllar itibariyle karĢılaĢtırılmalı olarak sunulmaktadır. 

Tablo 9: Finansal Yapı Oranları 

Mali Yapı Kaldıraç 

Oranı 

Öz 

Kaynak 

Oranı 

YK/ÖK UVY

K/TK 

KVYK/T

K 

Banka 

Kredisi/TYK 

Ticari 

Borç/TK 

 

K
o

n
a

k
la

m
a
 2012 0,59 0,41 1,42 0,34 0,25 0,61 0,05 

2013 0,67 0,33 2,03 0,42 0,25 0,64 0,06 

2014 0,69 0,31 2,23 0,46 0,23 0,68 0,06 

Ort. 0,65 0,35 1,89 0,41 0,24 0,64 0,05 

Y
&

Ġ 

2012 0,60 0,40 1,48 0,21 0,38 0,38 0,21 

2013 0,70 0,30 2,33 0,30 0,40 0,48 0,22 

2014 0,74 0,26 2,81 0,31 0,43 0,44 0,21 

Ort. 0,68 0,32 2,21 0,28 0,40 0,43 0,22 

S
p

o
r 

v
e 

E
ğ
le

n
ce

 2012 0,65 0,35 1,83 0,27 0,37 0,25 0,08 

213 0,70 0,30 2,29 0,30 0,40 0,30 0,09 

2014 0,75 0,25 3,05 0,34 0,41 0,29 0,12 

Ort. 0,70 0,30 2,39 0,30 0,40 0,28 0,10 

A
ce

n
te

 

2012 0,82 0,18 4,57 0,12 0,70 0,26 0,42 

2013 0,85 0,15 5,54 0,11 0,74 0,28 0,45 

2014 0,86 0,14 5,93 0,10 0,76 0,34 0,34 

Ort. 0,84 0,16 5,35 0,11 0,73 0,29 0,40 

Turizm alt sektörlerinin finansman yapısını gösteren oranlara iliĢkin analiz sonuçları 

incelendiğinde öncelikle ağırlıklı olarak yabancı kaynağı tercih ettikleri görülmektedir. Dört 

alt sektör bağlamında analiz sürecinde ortalama da en yüksek yabancı kaynak kullanan alt 

sektörün %84’lük ortalamayla seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü alt sektörü olduğu 

belirlenmiĢtir. Konaklama hizmetleri alt sektörünün ise %65’lik kaldıraç oranıyla diğer alt 

sektörler içerisinde en düĢük yabancı kaynak kullanan alt sektör olduğu belirlenmiĢtir. Yine 

analiz sürecinde alt sektörlerin yabancı kaynak kullanımının artıĢ eğilimi içerisinde oldukları 

görülmektedir. Bu durum alt sektörlerin finansman riskini artıran bir unsur olarak önem 

arzetmektedir. Yabancı kaynak tercihleri vade bakımından incelendiğinde ise konaklama 

hizmetleri alt sektörü dıĢındaki diğer alt sektörlerde kısa vadeli yabancı kaynağın ağırlıklı 

tercih edildiği gözlenmektedir. Söz konusu bulgu incelendiğinde sabit sermaye ağırlıklı olan 

konaklama hizmetleri alt sektöründe uzun vadeli yabancı kaynak kullanımı ile dönen varlık 

ağırlıklı seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü alt sektöründe kısa vadeli yabancı kaynak 

kullanımının fazla olması normal karĢılanabilir. Buna karĢın yine sabit sermaye yoğun olan 

yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri ve spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt 



 

sektörlerinde kısa vadeli finansman kaynağının tercih edilmesi varlık ve kaynak yapısında bir 

uyumsuzluğu iĢaret etmektedir.  Bu bağlamda yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri ile spor 

faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektörlerinde uzun vadeli finansman kaynağı 

yaratmak konusunda sıkıntıları olduğu ve bu alt sektörlerin riskli bir finansman stratejisi 

izledikleri düĢünülmektedir. Turizm alt sektörlerinde kullanılan yabancı kaynağın türleri 

incelendiğinde ise en fazla banka kredisinin konaklama hizmetleri ile yiyecek ve içecek 

hizmeti faaliyetleri alt sektörlerinde kullanıldığı görülmektedir. Alt sektörler bağlamında en 

fazla ticari kredi kullanan alt sektörün seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü alt sektörü 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 10’da analize dahil edilen alt sektörlerin karlılık analizi sonuçları yıllar itibariyle 

karĢılaĢtırılmalı olarak sunulmaktadır. 

Tablo 10: Karlılık Oranları 

 Karlılık 

Oranları 

Brüt 

Kar 

Marjı 

Net Kar 

Marjı 

Faaliyet 

Karı/Net 

SatıĢ 

Dönem 

Karı/Net 

SatıĢ 

Öz 

Sermaye 

Karlılığı 

Aktif 

Karlılığı 

Faiz 

KarĢılama 

Oranı 

K
o
n

a
k

la
m

a
 2012 0,33 0,11 0,13 0,13 0,09 0,04 2,98 

2013 0,34 -0,06 0,14 -0,05 -0,06 -0,02 0,60 

2014 0,32 0,08 0,13 0,09 0,07 0,02 2,07 

Ort. 0,33 0,04 0,13 0,06 0,04 0,01 1,88 

Y
&

Ġ 

2012 0,13 0,03 0,01 0,04 0,14 0,06 4,96 

2013 0,11 -0,01 0,00 0,00 -0,05 -0,01 0,89 

2014 0,10 -0,01 0,00 -0,01 -0,07 -0,02 1,67 

Ort. 0,11 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 2,51 

S
p

o
r 

v
e 

E
ğ
le

n
ce

 

2012 0,14 -0,17 -0,16 -0,16 -0,22 -0,08 -1,79 

2013 0,16 -0,22 -0,15 -0,21 -0,34 -0,10 -2,76 

2014 0,24 -0,10 -0,04 -0,10 -0,21 -0,05 -0,41 

Ort. 0,18 -0,16 -0,11 -0,16 -0,26 -0,08 -1,66 

A
ce

n
te

 

2012 0,08 0,02 0,02 0,02 0,17 0,03 2,75 

2013 0,08 0,01 0,03 0,02 0,15 0,02 2,41 

2014 0,08 0,01 0,02 0,01 0,08 0,01 2,13 

Ort. 0,08 0,01 0,03 0,02 0,13 0,02 2,43 

Karlılık oranları, faaliyetler sonucunda karlı çalıĢılıp çalıĢılmadığı ve yönetimin etkinliğini 

ölçmektedir. Turizm alt sektörlerinin karlılık oranları sonuçları incelendiğinde faaliyetlerin 

karlılığı ve yönetimin etkinliği bağlamında dört alt sektöründe düĢük performans gösterdiği 

belirlenmiĢtir. Karlılık performansı bağlamında alt sektörler içerisinde en iyi performans 

gösteren alt sektörün konaklama hizmetleri alt sektörü olduğu belirlenmiĢtir. Spor faaliyetleri, 



 

eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektörünün ise analiz sürecinde kar yaratamadığı ve en 

kötü performansa sahip olduğu görülmektedir. Analizin yapıldığı yıllar içerisinde 2013 

yılındaki karlılığın, bütün alt sektörler bağlamında 2012-2014 yıllarına göre daha düĢük 

olduğu saptanmıĢtır. Aktif karlılığına bakıldığında ise turizm alt sektörlerinde yıllar itibariyle 

bir düĢüĢ yaĢandığı ve çok düĢük bir performansa sahip olunduğu gözlenmektedir. Öz 

sermaye karlılığı bakımından ise seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü alt sektörünün her 

bir birimlik özsermayeye karĢılık ortalama %13’lük bir net karla en iyi performans gösteren 

alt sektör olduğu belirlenmiĢtir. Bu bulgunun temel nedeni ise bu alt sektörün yüksek bir net 

kar elde etmesinden ziyade düĢük bir özsermaye ile faaliyetlerini sürdürmesinden 

kaynaklanmaktadır. Faiz kazanç gücü analiz sonuçları incelendiğinde turizm alt sektörlerinde 

düĢük bir faiz kazanma gücü olduğu görülmekte hatta spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence 

faaliyetleri alt sektörünün negatif faiz kazanç gücüne sahip olduğu görülmektedir. Faiz 

karĢılama oranı bağlamında spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektörünün 

negatif faiz kazanma gücüne sahip olması, bu alt sektördeki iĢletmelerin ödemeleri gereken 

faizleri karĢılayacak karı yaratamadıkları ve gelecekte söz konusu alt sektörün daha yüksek 

maliyetle borçlanmasına neden olabileceği düĢünülmektedir.  

5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Son zamanlarda dünyada yaĢanan finansal krizler, iĢletmelerin planlama ve denetim 

unsurlarına daha fazla önem vermesi gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır. ĠĢletmelerin planlama ve 

denetim iĢlevlerinin yerine getirilmesi ve sağlıklı yönetimsel kararlar alabilmesi açısından 

finansal analiz büyük öneme sahiptir. ĠĢletme yönetiminin yanı sıra, yatırımcılar sahip 

oldukları fonları en iyi nasıl değerlendirileceğine yönelik sorularının cevabı olacak bilgiyi 

yine finansal performans değerlendirmesi ile elde edebilme imkânına kavuĢacaklardır. 

Finansal performans analizi iĢletmelerin sağlıklı karar alma, planlama ve denetim iĢlevlerini 

etkin biçimde yürütmelerine imkan sağlamaktadır. Diğer yandan iĢletmelere kredi veren 

taraflar geri ödenmeme risklerini minimum düzeyde tutarak kredi sağlama imkânı bulunan 

iĢletmelerin saptanmasında finansal performans değerlendirmesi sonuçlarından 

yararlanabilmektedir.  

Türkiye gibi geliĢmekte olan ülke ekonomilerinde turizm sektörünün gelir yaratmak 

konusunda gayri safi milli hasıla içerisinde önemli bir payı olduğu bilinmektedir. Turizm 

iĢletmeleri, talebin sürekli değiĢtiği buna karĢın sabit sermaye yatırımlarının genel olarak 

yüksek gerçekleĢtiği, risk ve belirsizliğin her zaman mevcut olduğu, operasyonel maliyetlerin 



 

kontrolünün her geçen gün zorlaĢtığı, kâr marjlarının düĢük olduğu ve döviz kuru riskinin 

yüksek olduğu bir sektörde faaliyet göstermektedirler. Bununla birlikte turizm sektörü kendi 

içinde birbirine bağlı çok sayıda alt sektörü içeren büyük bir yapıdan oluĢmaktadır. Bu 

bağlamda sektörlerin farklı yapılarda ve kendilerine has özellikler taĢımaları turizm 

sektörünün daha kırılgan ve karmaĢık bir hal almasına neden olmaktadır. Turizm 

iĢletmelerinin sabit sermaye yatırımlarının yüksek olması, devlet teĢviklerinin son yıllarda 

azalması, uzun dönemli fon bulma konusundaki sorunlar ve son yıllarda yaĢanan finansal 

krizler ve 2016 yılında Rusya ile yaĢanan siyasi kriz turizm iĢletmelerinin finansal yapılarına 

daha fazla önem vermelerini gerekli hale getirmiĢtir. 

Bu çalıĢmanın amacı; turizm sektörünü oluĢturan; konaklama hizmeti faaliyetleri, yiyecek ve 

içecek hizmeti faaliyetleri, seyahat acentesi ve tur operatörlüğü faaliyetleri ve spor 

faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektörlerinin 2012, 2013 ve 2014 yıllarındaki 

performanslarının oran analizi yöntemiyle karĢılaĢtırmalı olarak ortaya konulmasıdır. Bu 

bağlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  sektör bilançolarından 

yararlanılarak alt sektörlerin her biri ve her yıl için 4 oran grubunda en sık kullanılan 25 adet 

oran seçilmiĢ ve analize tabi tutulmuĢtur. 

Yapılan analizler sonucunda turizm alt sektörlerinde likidite analizi sonuçları incelendiğinde 

en iyi performansın konaklama alt sektörüne ait olduğu belirlenmiĢtir. Likidite analizi 

bağlamında en zayıf performans gösteren alt sektörün ise spor ve eğlence sektörü olduğu 

saptanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda likidite analizi kapsamında elde edilen bulgular Kim ve 

Ayoun (2005) çalıĢmalarıyla benzerlik göstermektedir. Yine likidite analizi sonuçları 

literatürde kabul gören standartların altında olması bağlamında Bhamorasathit ve Katawandee 

(2014) çalıĢmasıyla benzerlik göstermektedir. Analize dahil edilen turizm alt sektörlerinin 

seyahat acentesi ve tur operatörlüğü faaliyetleri alt sektörü baĢta olmak üzere meydana 

gelecek bir krizde kısa vadeli borçlarını ödemede sıkıntılarla karĢılaĢabilecekleri çalıĢmanın 

önemli sonuçları arasında yer almaktadır. Kısa vadeli borç ödeme gücünü arttırmak 

konusunda turizm alt sektörlerinin faktoring veya leasing gibi kaynaklara veya uzun vadeli 

borçlara yönelmeleri tavsiye edilebilir.  

Varlık kullanım analizi bağlamında yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri ile spor faaliyetleri, 

eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektörlerinin en iyi performans gösteren alt sektörler 

oldukları belirlenmiĢtir. Söz konusu sonuç Kim ve Ayoun (2005)’un yaptıkları çalıĢmayla 

örtüĢmektedir. Analizin yapıldığı yıllar itibariyle varlık kullanımında en düĢük performansın 



 

konaklama hizmetleri alt sektörüne ait olduğu saptanmıĢtır. Turizm alt sektörlerinin varlık 

etkinliğini arttırmak yönünde stok ve alacak politikaları ile varlık yatırım politikalarını gözden 

geçirmeleri gereğinden fazla varlık yatırımı yapmayarak performanslarını arttırmaları tavsiye 

edilebilir. 

Alt sektörlerin nakit dönüĢüm süreleri incelendiğinde nakit dönüĢüm süresi en kısa olan alt 

sektörlerin yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri alt sektörü ile spor faaliyetleri, eğlence ve 

dinlence faaliyetleri alt sektörü olduğu belirlenmiĢtir. Buna karĢın en uzun nakit dönüĢüm 

süresinin ise baĢta konaklama hizmetleri alt sektörüne daha sonra seyahat acentesi ve tur 

operatörlüğü faaliyetleri alt sektörüne ait olduğu belirlenmiĢtir. Nakit dönüĢüm süresinin 

uzaması iĢletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu çalıĢma sermayesi 

ihtiyacının da artacağına iĢaret etmesi bağlamında önem arz etmektedir. Bu bağlamda yiyecek 

ve içecek hizmeti faaliyetleri alt sektörü ile spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri 

alt sektörlerinin, konaklama hizmetleri ile seyahat acentesi ve tur operatörlüğü faaliyetleri alt 

sektörlerine göre daha düĢük oranlarda çalıĢma sermayesi finansmanına ihtiyaç duydukları 

saptanmıĢtır. Turizm alt sektörlerinin finansman ihtiyaçlarını azaltabilmek adına ticari borç 

devir süreleri ile stok ve alacak süreleri toplamını birbirine oldukça yakın tutacak bir politika 

izlemeleri tavsiye edilebilir. 

Turizm alt sektörlerinin finansman yapısı incelendiğinde ağırlıklı olarak yabancı kaynağı 

tercih ettikleri saptanmıĢtır. Kaynak tercihi konusundaki sonuçlar Küçükaltan ve Açıkgöz 

(2011)’ün çalıĢmalarıyla benzerlik gösterirken, Kahiloğulları ve Karadeniz’in (2015) halka 

açık turizm iĢletmeleri üzerinde gerçekleĢtirdikleri çalıĢmayla farklılık göstermektedir. 

Kahiloğulları ve Karadeniz (2015), çalıĢmalarında halka açık turizm iĢletmelerinin 2011-2013 

yıllarında ağırlıklı olarak öz kaynak ile finansmanı tercih ettiklerini saptamıĢlardır. Bu 

bağlamda Borsa Ġstanbul’da iĢlem gören turizm iĢletmelerinin ağırlıklı olarak öz kaynak, 

halka açık olmayan turizm iĢletmelerinin ise yabancı kaynak yoluyla finansmanı tercih ettiği 

söylenebilir. Bu durum halka açık turizm iĢletmelerinin hisse senetlerini halka ihraç etme 

imkanlarının olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Turizm alt sektörlerinin yabancı 

kaynak ile finansman oranlarının yüksek olması bu alt sektörlerin finansal riskini artıran bir 

unsur olarak dikkat çekmektedir. Özellikle küresel veya ülkesel bağlamda ortaya çıkabilecek 

krizlerin (örneğin Rusya ile yaĢanan uçak düĢürme krizi) talebin daralmasına ve yabancı 

kaynak yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde sorunlar yaratabileceği düĢünülmektedir. 

Yabancı kaynak tercihleri vade bakımından incelendiğinde ise kısa vadeli yabancı kaynağın 

ağırlıklı olduğu belirlenmiĢtir. Bu sonuç Karadeniz ve diğerleri (2012)’nin çalıĢmasıyla 



 

paralellik göstermektedir. Bu bağlamda Seyahat acentesi ve tur operatörlüğü faaliyetleri alt 

sektörü dıĢındaki sektörlerin varlık yapılarının sabit sermaye ağırlıklı olmaları sebebiyle kısa 

vadeli finansman kaynağının tercih edilmesi varlık ve kaynak yapısında bir uyumsuzluğa 

iĢaret etmektedir. Özellikle yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri alt sektörü ile spor 

faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektöründe uzun vadeli finansman kaynağı 

yaratmak konusunda sıkıntılar olduğu, kaynak tercihlerinin ağırlıklı olarak banka kredisi ve 

ticari borçtan oluĢtuğu çalıĢmanın sonucunda elde edilen önemli bulgular arasındadır.  Turizm 

alt sektörlerinin varlık ve kaynak yapılarını dengeleyebilmeleri konusunda faktöring ve 

leasing kullanmaları ve sermaye piyasalarına açılarak kaynak çeĢitliliğini artırmaları tavsiye 

edilebilir. 

Karlılık analizi sonucunda, faaliyetlerin karlılığı ve yönetimin etkinliği bağlamında en iyi 

performans gösteren alt sektörün konaklama hizmetleri alt sektörü olduğu belirlenmiĢtir. Buna 

karĢın spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektörünün faaliyetleri sonucunda 

kar yaratamadığı, borçlarının faizlerini karĢılayamadığı ve en kötü performansa sahip alt 

sektör olduğu saptanmıĢtır. Ayrıca spor ve eğlence sektörünün maliyetlerinin yüksek 

olmasından kaynaklı faaliyet karı yaratamadığı önemli bulgular arasında yer almaktadır. 

Karlılık analizi sonuçları Kim ve Ayoun (2005)’un çalıĢmalarıyla örtüĢmektedir. Spor 

faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri alt sektöründe maliyetlerin çok yüksek tutarlarda 

gerçekleĢmesinin karın yaratılması önündeki temel engel olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 

söz konusu sektörün maliyet politikalarında iyileĢtirmelere gidilerek veya satıĢ ve fiyat 

politikalarını değiĢtirerek karlılığı arttırmaları yönünde tavsiye de bulunulabilir.  

ÇalıĢma sonucunda Türk turizm alt sektörlerinin finansal performanslarının oran grupları 

arasında farklılık gösterdiği belirlenmiĢtir. Likidite analizi sonuçları incelendiğinde en iyi 

performansın konaklama alt sektörüne ait olduğu belirlenmiĢtir.  Varlık kullanım analizi 

bağlamında en iyi performansın yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri alt sektörüne ait olduğu 

saptanmıĢtır. Nakit dönüĢüm süresi bağlamında en iyi performansa sahip alt sektörün yiyecek 

ve içecek hizmeti faaliyetleri alt sektörü olduğu belirlenmiĢtir. Karlılık analizi bağlamında ise 

en iyi performans gösteren alt sektörün konaklama hizmetleri alt sektörü olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Turizm alt sektörlerinin finansal performans göstergelerinin gerek yıllar itibariyle gerekse alt 

sektörler bağlamında değiĢkenlik göstermesi, alt sektörlerin farklı dinamiklerinin olmasının 

ve turizm sektörünün dıĢ etkenlere karĢı olan hassasiyetinin bir sonucu olduğu söylenebilir. 



 

Analiz sonuçları bu düĢünceyi destekler niteliktedir. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde 

Türk turizm alt sektörlerinin karĢılaĢtırmasının yapıldığı bir çalıĢmaya tarafımızca 

rastlanmamıĢtır. Bu kapsamda çalıĢmanın literatüre sağlayacağı katkı ve turizm sektörünün 

finansal performansını ortaya koyması ve eksiklerini tespit etmesi bağlamında önem arz ettiği 

düĢünülmektedir. ÇalıĢma sonucunda elde edilen bulgular neticesinde turizm alt sektörlerinin 

stok ve alacak politikalarını iyileĢtirmeleri, finansal kaynak çeĢitliliğini arttırma, risklerden 

korunma ve maliyetleri azaltma yönünde giriĢimlerde bulunmaları önerilmektedir. ÇalıĢma 

sınırlı bir süreyi ve gönüllülük esasına dayalı olarak finansal tablolarını TCMB ile paylaĢan 

iĢletmelerin oluĢturduğu alt sektörleri kapsamaktadır. Ġleride yapılacak çalıĢmalar daha uzun 

süre ve farklı sektörleri kapsayacak Ģekilde gerçekleĢtirilebilir. Bununla birlikte farklı finansal 

analiz tekniklerinin kullanılması ile gerçekleĢtirilecek çalıĢmaların daha geniĢ bir 

karĢılaĢtırmaya imkân verebileceği düĢünülmektedir.  
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