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ÖZ 

Covıd-19 salgını sağlığımıza, yaşam şeklimize etkileri olduğu gibi birçok kurum ve kuruluşlara, şirketlere hatta bütün Dünya 

ekonomisine de olumsuz yönde etkisi mevcuttur. Covid-19’un şirketler üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini görmek 

amacıyla bu çalışmada BIST Ulaştırma Endeksi’nde 2019-6,2019-9,2019-12, 2020-3, 2020-6 ve 2020-9 dönemlerinde 

faaliyet gösteren firmaların mali tabloları dikkate alınarak finansal oranları incelenmiştir. Mali tablolardan elde edilen 

finansal oranlar ile ulaştırma sektörlerinin pandemi öncesi ve pandemi sonrası finansal yapı oranları, karlılık oranları, likidite 

oranları ve varlıkları kullanma oranları incelenmiştir. Elde edilen tablo sonuçlarında sektördeki firmaların Covid-19’undan 

olumsuz şekilde etkilendiğine ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Covıd-19, Oran Yöntemi, Mali Tablolar, BIST Ulaştırma Endeksi. 

 

EFFECT OF COVID-19 ON FINANCIAL STATEMENTS OF TRANSPORT SECTORS OPERATING IN BIST 

 

ABSTRACT 

The Covid-19 epidemic has a negative impact on our health and lifestyle, as well as on many institutions and organizations, 

companies and even the entire world economy. In this study, in order to see the positive or negative effects of Covid-19 on 

companies, the financial ration of companies operating in BIST Transportation Index in 2019-6, 2019-9, 2019-12, 2020-3, 

2020-6 ve 2020-9 periods were examined. With the financial ratios obtained from the financial statements, the financial 

structure ratios of the transportation sectors before and after the pandemic, profitability ratio, liquidity ratios and asset 

utilization ratio were examined. This results obtained, it was found that the companies in the sector were negatively affected 

by Covid-19.  

Keywords: Covıd-19, Financial Ratio Analysis, Financial Statements, BIST Transportation Index. 
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GİRİŞ 

Tarih boyunca dünya üzerinde birçok salgın hastalık yaşanmıştır. Bu salgın hastalıkların bir 

kısmı belli bölgeleri ve belli yaş gruplarını etkilerken; bazıları ise bütün insanlık üzerinde etkili olmuş 

hatta ciddi ölümlere neden olmuştur. 14. Yüzyılda yaşanan veba salgını tüm insanlık üzerinde etkili olan 

salgın hastalıklara bir örnektir. O dönemde veba salgını nedeniyle dünyada yaklaşık 25 milyon insan 

ölmüştür (Koyuncu, 2008). Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerini etkileyen ve etkilemeye devam eden 

bu tür salgınlar insanların ölmesine ve hastalanmasına neden olmasının ülke ekonomilerine de ciddi 

zararlar vermektedirler.  

Tüm dünyayı etkileyen ve salgın hastalık olarak ifade edilen sonuncusu 2019 Aralık ayında ilk 

kez Çin’de görülen Covid-19’dur. Covid-19, 30 Ocak 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 

tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. DSÖ, Covid-19’u uluslararası boyutta endişe uyandıran bir 

salgın olduğunu ifade etmiştir.  

Covid-19 salgını sadece insanların ölmesine sebep olmamakta aynı zamanda dünyadaki sosyal 

ve ekonomik düzenin değişmesine neden olmaktadır. Salgının etkisi bir yıl sonra bile ciddi oranda 

devam etmekte ve bu etki sadece insan kayıpları ile sınırlı kalmamış aynı zamanda ülkelerin ekonomik 

istikrarını ve varlığını tehdit etmektedir (Bobdey ve Ray, 2020). 6 ay içinde neredeyse tüm dünyayı etkisi 

altına alan Covid-19 salgını, Türkiye’de Mart ayında görülmeye başlanmıştır. İlk vaka 11 Mart’ta 

açıklanmış ve günden güne ciddi oranda artmıştır. Salgının Türkiye’de görülmesi ile birlikte Türkiye’de 

yapılan bazı kısıtlamalar hem insanları hem de firmaları ciddi oranda etkilemiştir. Özellikle uluslararası 

geçişlerin yasaklanması hizmet, üretim ve ticaret firmalarının üretim ve satış yapmasını sınırlandırmış 

hatta tamamen bitirmiştir.  

11 Mart tarihinden sonra Covid-19’un Türkiye’deki aylık vaka grafikleri ve vefat sayıları Grafik 

1’deki gibidir.   

Grafik 1: Türkiye’deki Aylık Covid-19 Vaka ve Vefat Grafiği 

 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı (https://www.saglik.gov.tr/) 

 

Grafik 1’e göre Türkiye’de Covid-19 salgının yaşanmaya başladığı Mart ayından itibaren yaz 

dönemine kadar belirli bir artış seyri izlemiştir. Yaz döneminde vaka ve ölüm sayılarında azalış 

yaşanmaya başlamıştır ve bu dönemde normalleşme sürecine geçilmiştir. Ancak Eylül ayı itibariyle vaka 

ve ölüm sayıları tekrar artmaya başlamış kasım ve aralık aylarında bu yükselişin hızı artmıştır. En fazla 

vaka ve vefat sayısı ise Aralık 2020’de kaydedilmiştir. Ocak ayı itibariyle salgın tekrardan düşüşe 

geçmiştir. Türkiye’de bu şekilde belli bir dönemde artan belli dönemlerde azalış gösteren Covid-19 
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salgını başta insanları olduğu kadar sektörleri de etkilemiştir. Bazı sektörler ekonomik sıkıntılar ile karşı 

karşıya kalmış hatta bazıları iflas etmiştir.   

Bu çalışmanın amacı, BIST Ulaştırma endeksine kayıtlı firmaların Covid-19 öncesinde ve Covid-

19 ile birlikte mali tablolarında yaşanan değişimleri incelemektir. Bu kapsamda, BIST’e kayıtlı ulaştırma 

sektöründeki firmaların finansal açıdan salgından ne şekilde etkilendikleri belirlenmiştir.  

 

COVİD-19’UN YAYILMASI VE EKONOMİK ETKİLERİNE İLİŞKİN 

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında kayıtlara giren Yeni Tip Koronavirüs (Covid-

19) salgının son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden birisidir. DSÖ, bu salgını 

tüm dünyayı hızlı bir şekilde etkisi altına alan küresel bir tehdit olarak ifade etmiştir (İbis, 2020).  

Covid-19 virüsü bir yıl geçmesine rağmen hala hızla artmaya devam etmekte ve virüsün kontrol 

altına alındığı ile ilgili bir veri bulunmamaktadır. Hatta 2021 yılının başında virüsün mutasyona uğradığı 

ve daha hızlı bir şekilde yayınlığı DSÖ tarafından duyurmuştur. Ayrıca, salgının başından beri yapılan 

aşı denemeleri olumlu sonuçlar vermiş ve insanlar aşılanmaya başlamış olsa da salgının hızı 

azalmamıştır. Covid-19 virüsünün sürekli mutasyona uğraması ve hızlı bir şekilde yayılması Dünya 

genelinde insanlar ile birlikte ve şirketlerin de ciddi oranda endişelenmelerine neden olmaktadır. 

Şirketlerin özellikle dünya üzerindeki tüm sektörlerde üretim ve satışlar azalmıştır. Şirketlerin çalışanları 

olabildiğince evde çalıştırmaları, alışveriş merkezleri ve restoranların kapatılması, küresel ölçüde turizm 

ve seyahat gelirlerinin azalması küresel tedarik zincirini negatif yönde etkilemiştir. Örneğin, Toyota 

Otomotiv Sanayi Türkiye’de belli bir dönem otomotiv üretimini durdurdu bunun yanında, LG, Samsung 

ve Apple gibi firmalarda bazı fabrikalarında üretimi geçici olarak durdurmak zorunda kaldır.  Bu salgın 

ilkbahar ve yaz aylarında hava sıcaklığının yükselmesi ile azalsa da sonbahar ve kış döneminde tekrar 

artışa geçmiş ve ne zaman biteceği konusunda hala kesin bir bilgi verilmemektedir.  

Dünyadaki hemen hemen bütün ülkeler virüsün yayılma hızını azaltmak için bir dizi koruyucu 

önlem almıştır. Seyahatlerin yasaklarından, işyerlerinin kapatılmasına, sosyal izolasyondan sokağa 

çıkma yasağına kadar varan bu ciddi koruyucu önlemler sektörlerde durgunluğa hatta bazı şirketlerin 

iflasına neden olmuştur. COVID-19 salgınından başta yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, ulaşım hizmetleri, 

demiryolu hizmetleri, spor, eğitim, ticaret ve hizmet kuruluşları olmak üzere tüm sektörler olumsuz 

etkilenmiştir. Mali açıdan güçlü ülkelerin çoğunun ekonomileri, COVID-19 hastalığının tedavisi ve 

rehabilitasyonu için yapılan büyük harcamalar, sıkıntılı durumdaki işletmelere atfedilen destekler için 

yapılan aşırı harcamalar sebebiyle yüksek enflasyon ve artan işsizlik oranları tehdidiyle karşı 

karşıyadır.  Dünya çapındaki bu salgın ekonomik durgunluğa neden olmuş ve ticaret, sanayi, ulaştırma, 

tarım, finans ve bankacılık, sağlık hizmetleri, havacılık ve enerji piyasaları gibi birbiriyle bağlantılı 

birçok sektörü olumsuz etkilemiştir (Duran, Acar, 2020). Özellikle üretim için Çin’e bağımlı olan dünya 

çapındaki firmalar, Çin ekonomisinin yavaşlaması ile küresel tedarik zinciri işleyişinin olumsuz 

etkilenmesi sonucunda üretimde daralmaya gitmişlerdir (McKibbin ve Fernando, 2020: 2). 

Salgın dünyadaki bütün insanları etkilerken ülke ekonomilerine yaptığı etki değişmektedir 

(Fernandes, 2020). Salin’in (2020) tahminine göre Covid-19’un gayrisafi yurtiçi hasılaya etkisinin 

olumsuz olduğu ülkeler İngiltere, İtalya, Hindistan, Meksika, Arjantin, Fransa, Rusya ve Güney 

Afrika’dır. Ayrıca, uluslararası ticaretinin yaklaşık %32 küçülmesi ve tedarik zincirinin %75 ihracatçı 

ve ithalatçı ülkeleri etkilemesi ve imalat firmalarının maliyetlerinin artmasına neden olmuştur. Kısacası 

bu virüs bilgi teknolojileri, temel gıda ve ilaç dışındaki tüm sektörleri krize karşı savunmasız hale 

getirmiştir. 

Covid-19 salgını üretim, tedarik ve tüketim zincirinde ortaya çıkardığı hasar salgın dönemi 

sonrasında şirketlerin çok fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyacağını göstermektedir. İflasın en fazla 
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yaşanacağı ülkeler sırası ile ABD, Brezilya, Çin, İngiltere, İspanya, İtalya, Belçika ve Fransa olacağı 

tahmin edilmektedir. 2020 yılının ilk yarısında şirket iflaslarının yüzde 4 oranında azaldığı 

görülüyor.  Bu nedenler göz önüne alındığında, bazı ülkelerde mahkemelerin dijitalleşme düzeyinin 

düşük olması nedeniyle iflas başvurularının hızlı bir şekilde sonuç alınamaması, hükümetin açıkladığı 

ekonomik planların şirketlerin likidite gereksinimlerini azaltması ve iflas başvurularına getirilmiş olan 

yasal kısıtlamalardan kaynaklandığı görülmektedir (Allianz,2020a, Euler Hermes, 2020a).  

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırıldığında, Avrupa'nın ekonomik toparlanmasının 

daha sonra olacağı ve 2022 ile 2023 yıllarının sonlarında sona ereceği tahmin edilmektedir. Diğer yandan 

2020 yılında ihracat kayıplarının 4,5 trilyon Amerikan doları olacağı, kriz sonrasında da sağlık ve gıda 

sektörleri hariç, krizden en fazla metal, ulaştırma, enerji hizmetleri ve otomotiv üretiminin etkileneceği 

ve hızlı bir toparlanma da beklenmemektedir. Hem hükümetin hem de yatırımcıların, kaynakları verimli 

ve üretken alanlara tahsis etmek için gelecekteki kararlarında bu tahminleri dikkate almaları 

önemlidir.  Özellikle de sermaye birikimi açısından Türkiye gibi zayıf olan ülkeler de bu konunun çok 

daha titizlikle izlenmesi ve idare edilmesi gerekmektedir (Euler Hermes, 2020b).  

Covid-19 sadece mal ve hizmet piyasasında ciddi bir etkiye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda 

hisse senetleri üzerinde de ciddi bir etkiye sahiptir. Düşen hisse senedi fiyatları, şirketlerin ve finansal 

araçların değer kaybına neden olmuş, yatırımcılarda ciddi kayıplara neden olmuştur. (Şenol, Zeren, 

2020). Vakıf Yatırım (2020) PMI endeksi, Covid-19 salgınının olumsuz etkisini yansıtan en önemli 

göstergelerden biri ve dünyanın en düşük seviyesine gerilediğini açıklamıştır. En büyük daralma hizmet 

sektöründe yaşansa da imalat sanayi PMI endeksi de sert düşüş gösterdiğini ifade etmiştir.  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde farklı sektörlerin mali tablolarını inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. 2019 

yılında yayılmayan başlayan ve 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen 

Covid-19 virüsü ile bu salgının sektörlere, firmalara ve endekslere etkisi araştırılmaya başlanmıştır. Bu 

konular ile ilgili yapılan yabancı ve yerli çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenmiştir.  

Dirk ve Allan (2020) çalışmalarında, Covid-19’un Avustralya Menkul Kıymetler Borsası 

ASX100 endeksinde faaliyet gösteren şirketler üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Salgının 

yaşanmasından sonra bazı firmaların %75 değer kaybettiğini ifade etmişlerdir. Genel anlamda salgının 

etkisini azaltmak için firmaların sermaye artırımına gittikleri, firma giderlerini azalttıklarını, temettüleri 

ve pay senedi geri alımlarını ertelediklerini tespit etmişlerdir. Sektör bazında pandemiden en fazla 

etkilenenlerin petrol ve gaz, destek hizmetleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, finans sektörü, yapı 

malzemeleri ve bankacılık sektörleri olduğunu belirlemişlerdir. En az etkilenen sektörlerin ise sağlık 

hizmeti, temel tüketim ve iletişim olduğunu bulgulamışlardır.  

Liu ve diğerleri (2020), Covid-19’un Asya ve Çin’deki pay senedi fiyatlarına etkisini 

araştırmışlardır. Çalışmalarında salgın döneminde ilaç, bilişim ve yazılım hizmeti sektörlerinde pay 

senetlerini fiyatını arttığını; ulaşım, konaklama ve yemek hizmeti sektörlerinde pay senedi fiyatlarının 

azaldığını tespit etmişlerdir. Elsayed ve Elrhim (2020) çalışmalarında Covid-19 salgılı nedeniyle ölüm 

vakalarındaki artışın Mısır Borsası’nda 17 sektörün pay senetlerinin nasıl tepki verdiğini incelemişlerdir. 

Araştırmalarının sonucunda Mısır Borsası’ndaki sektör endeksleri pay senedi fiyatlarının toplam ölüm 

ve vaka sayısını tepki verdiklerine ulaşmışlardır.  

D'Orazio ve Dirks (2020), salgının hızla artmaya başladığı Mart ve Mayıs dönemleri arasında 

salgının azalması için yapılan kısıtlamaların Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin borsa davranışlarını nasıl 

etkilediğini araştırmışlardır. Çalışmalarında AB ülkelerindeki borsa endekslerinin pay senedi getirisi, 
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tahvil getirisi ve volatilite endeksini incelemiştir. Çalışmalarının sonucunda, kısıtlamaların yapıldığı 

dönemlerde pay senedi ve tahvil getirilerini olumsuz etkilediğini tespit etmişlerdir.  

Demir (2020), BIST 100 endeksinde faaliyet gösteren sektörlerin Covid-19 salgılı ile birlikte 

mali tablolarındaki değişimleri incelemiştir. Mali tablo değişimlerini belirlemek için oran analizi 

yöntemini kullanmıştır. Çalışmasının sonucunda Covid-19 ile birlikte borçlarındaki artışın firmanın 

toplam varlığındaki artıştan daha fazla olduğunu, satışlarının ve karlılıklarının düştüğünü tespit 

etmişlerdir. Ancak, firmaların mali tablolarındaki değişimlerin sektörlere göre farklılık gösterdiğini 

bulgulamıştır.  

Keleş (2020), Türkiye’de Covid-19 vakasının görülmeye başladığı günden sonra bu salgının 

BIST-30 endeksi günlük pay senedi fiyatı üzerindeki kısa süreli etkisini araştırmıştır. Çalışma sonucunda 

salgının pay senedi fiyatı üzerindeki etkisi özellikle 100. Ve 1.000 vaka ile 1.000 ölüm döneminde 

negatif bir tepkisinin olduğunu tespit etmiştir. Sektör bazlı bakıldığında ulaştırma, otomobil ve yan 

sanayi sektörlerinin pay senedi fiyatlarının salgının etkisinin giderek arttığı sonucuna ulaşmıştır.  

Göker ve diğerleri (2020) çalışmalarında Covid-19 salgının BIST Endüstri endeksi pay senedi 

getirisi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Araştırmasının sonucunda salgının finans ve reel sektör 

üzerinde olumsuz etkisinin, bankacılık, gıda ve kimya sektörü üzerinde olumlu etkisinin olduğuna 

ulaşmışlardır. Özellikle turizm, ulaştırma ve spor sektörlerinin ise salgından ciddi oranda etkilediğini 

belirlemişlerdir.  

Tayar ve diğerleri (2020), Covid-19 salgınının Gıda ve İçecek, Elektrik, Ticaret, Tekstil, Turizm, 

Hizmet, Ulaştırma, Mali, Sinai, Teknoloji endeksleri üzerindeki etkisini Basit Lineer Regresyon ile 

incelemişlerdir. Çalışmalarında bağımlı değişken olarak sektör endekslerinden günlük değişimleri 

kullanırken, bağımsız değişken olarak aktif vaka sayılarındaki günlük değişimleri kullanmışlardır. 

Yaptıkları analizler sonucunda, Türkiye’deki aktif vaka sayılarındaki günlük değişimlerin Elektrik, 

Sinai, Teknoloji, Ulaştırma ve Mali endekslerine pozitif yönlü bir etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ayrıca, günlük vaka sayılarındaki değişim Ticaret Sektörü endeksini olumsuz etkilediğine ulaşmışlardır.  

Gürsoy ve diğerleri (2020), dünya çapında geçerliliği olan farklı endekslerin finansal göstergeleri 

ile Covid-19 salgını arasındaki nedensellik ilişkisini Toda-Yamamoto (1995) ile test etmişlerdir. 

Çalışmalarında bağımlı değişken olarak Çin’in SSEC endeksini, bağımsız değişken olarak, Altın, 

Bitcoin, VIX endeksi ve Brent petrol endeksini kullanmışlardır. Nedensellik analizleri sonucunda SSEC 

endeksi ile VIX Endeksi arasında çift yönlü, SSEC endeksi ve Altın endeksi arasında tek yönlü 

nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir.  

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE VERİ SETİ 

Firmaların mali tabloları bakılarak hem o anki durumu hem de geçmişten bugüne 

karşılaştırmaları yapılabilmektedir. Firmaların yayınladığı mali tablolarındaki herhangi iki değerinin 

birbirine bölünmesiyle oran analizi yapılmaktadır. Firmaların mali tablolarından değerlerin oranlanması 

ise o firmanın finansal yapısı, borç düzeyi, likiditesi ve karlılıklarına ulaşılmaktadır. Kısacası firmanın 

performansı oran analizi ile ölçülmektedir. Bununla birlikte firmanın geçmiş değerleri birbirleriyle 

karşılaştırılarak yıllar içerisindeki değişimlerin görülmesi için karşılaştırmalı tablo analizi 

yapılmaktadır.  

Çalışmada ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren firmaların mali tablolarında değerlerine 

bakılarak yapılan oran analizleri ile bu firmaların pandemi öncesi 3 dönem ve pandemi sonrası 3 dönemi 

karşılaştırılmıştır. Ulaştırma sektöründeki firmaların mali tablodaki değerleri kullanarak likidite, 
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finansal yapı, faaliyet ve karlılık oranları incelenmiş ve dönemler arasında karşılaştırma yapılmıştır. Bu 

kapsamda kullanılan değişkenler ve hesaplanma yöntemleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir.  

1) Likidite Oranı: Likidite, varlıkları para birimine dönüştürmek için hızlı ve kullanışlı bir 

işlevdir. (Akdoğan, Tenker, 2010; 644). Likidite oran, şirketin kısa vadeli borcunu geri ödeme 

kabiliyetini ölçmek ve işletme (çalışma) sermayesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için kullanılır. 

(Akgüç, 2010: 23). Bu oran kapsamında cari oran ve asit test oranı kullanılmaktadır.  

Cari oran: Bir firmanın dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklarını karşılama oranıdır. 

Şu şekilde hesaplanmaktadır (Akgüç, 2010;23). 

  

Cari Oran =
Dönen Varlıklar

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 

Asit-Test Oranı: Dönen varlıklardan stokların çıkartılarak kısa vadeli yabancı kaynaklara 

bölünmesi ile elde edilen değerdir. Asit-Test oranı,  

Likidite (Asit Test) Oranı =
Dönen Varlıklar −  Stoklar

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 

Şeklinde hesaplanmaktadır.  

2) Finansal Yapı Oranları: Firmanın borçlarını nasıl finanse ettiğini göstermek için kullanılan 

oranlardır. Bir firmanın kaldıraç oranı, faizi karşılama oranı, toplam borç/özsermaye oranı, kısa vadeli 

yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranı ve maddi duran varlıkların uzun vadeli yabancı kaynaklara 

oranlama gibi farklı borç değerlerin oranlaması ile elde edilmektedir. Bu oranlardan kaldıraç oranı ve 

faiz karşılama oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. Çalışmada finansal yapı ile ilgili kullanılan diğer 

oranlar adlarındaki kalemlerin oranlaması ile hesaplanmaktadır.  

Kaldıraç oranı: Bir firmanın kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynaklarının toplamının yani 

toplam borçların toplam varlıklara oranlanması ile hesaplanmaktadır. Bu oran firmanın borçluluk 

düzeyinin temel göstergesi olarak ifade edilir.  

Kaldıraç Oranı =
Toplam Borç

Aktif Toplamı
 

Faiz Karşılama Oranı: Firmaların faiz ve vergi öncesi karının faize oranlaması ile 

hesaplanmaktadır.  

𝐹𝑎𝑖𝑧 𝐾𝑎𝑟ş𝚤𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑣𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖 Ö𝑛𝑐𝑒𝑠𝑖 𝐾𝑎𝑟

𝐹𝑎𝑖𝑧 
 

3) Faaliyet Oranları: işletme varlıklarının kullanımının verimliliğini araştırmak için kullanılan 

bir oranlar grubudur. İşletme ve varlıklar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma açısında faaliyet oranı 

önemlidir (Sarıaslan, Erol, 2008: 193). Faaliyet oranları alacak devir hızı, stok devir hızı, varlık devir 

hızı gibi oranlardan oluşmaktadır. Bu oranlar firmanın aktif, stok ve varlık gibi kalemlerini ne şekilde 

etkin kullandığını gösteren oranlardır.  

Aktif devir hızı: Bir firmanın alacaklarını yıl içerisinde kaç defa tahsil ettiğini gösteren bir 

orandır. Bu oran  

Alacak Devir Hızı =
Net Satışlar

Ortalama Ticari Alacaklar
 

Şeklinde hesaplanmaktadır. 
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Stok devir hızı: Bir firmanın stoğun da bulunan malların paraya dönüşme hızını göstermektedir. 

Stok devir hızı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.  

Stok Devir Hızı =
Satışların Maliyeti

Ortalama Stoklar
 

Varlık devir hızı: Bu oran firmanın dönen ve duran varlıklarının toplamlarını ne ölçüde etkin 

kullandığını göstermektedir.  

Varlık Devir Hızı =
Net Satışlar

Aktif Toplamı
 

 

4) Karlılık Oranları: Firmanın özellikle finansal performansını belirlemek için kullanılan 

önemli oranlardır. Karlılık oranları, firmaların kar yaratma kapasitesini ölçmek için hesaplanan 

oranlardır. Bu oranları, aktif karlılık oranı, özsermaye karlılık oran, brüt kar marjı, net kar marjı, faaliyet 

karı gibi oranlardır.  

Aktif karlılık oranı: Firmanın toplam varlıklarını ne ölçüde etkin kullandığını gösteren bir 

orandır.  

Karlılık Oranı =
Net Kar 

Aktif Toplam
 

Öz Sermaye Karlılık oranı: Firmadaki sermayenin her birimine düşen kar payını ifade etmektedir. 

Bu oran;  

 

Özsermaye Karlılık Oranı =
Net Kar 

Özsermaye Toplamı
 

Şeklinde hesaplanır.  

Net Kar Marjı: Bir firmanın dönem sonundaki net karının net satışlara oranlaması ile elde 

edilmektedir. 

𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟 𝑀𝑎𝑟𝑗𝚤 =
𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
 

Faaliyet Karı: Firmanın faaliyetleri sonucunda elde ettiği karın net satışlara bölünmesi ile elde 

edilmektedir. Bu oran aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟𝚤 =
𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟𝚤

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
 

Çalışmada BIST Ulaştırma Endeksi’nde faaliyet gösteren firmaların Kamu Aydınlatma 

Platformunun resmi internet sitesi www.kap.gov.tr adresinde 2019/6, 2019/9, 2019/12, 2020/3, 2020/6 

ve 2020/9 dönemlerinde yayınlanan mali tabloları dikkate alınarak analiz yapılmıştır. Bu dönemler 

içerisinde BIST Ulaştırma sektöründeki firmalar şunlardır.  

Tablo 1. Analiz Kapsamındaki Firmalar 

Çelebi Hava Servisi A.Ş. Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. 

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Türk Hava Yolları A.O.  

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.  

 

http://www.kap.gov.tr/
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışmada 2019/6 ile 2020/9 dönemleri arasında Ulaştırma sektörünün üç ayda bir yayınlanan 

mali tablolarından elde edilen finansal oranlar karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma finansal oranlarından 

dönemler arasındaki değişimleri ve ulaştırma sektöründeki her firmanın oran değişimleri incelenmiştir. 

Bu kapsamlar Tablo 2’da Ulaştırma sektöründe 2019/06 ve 2020/9 dönemleri arasındaki değişiklikler 

özetlenmiştir.  

Tablo 2. 2019/6 ile 2020/9 Dönemleri Arasındaki Finansal Oran Değişimleri 

 2019/6 2019/9 2019/12 2020/3 2020/6 2020/9 

Likidite Oranları 

Cari Oran 0.94 1.05 1.18 1.16 1.2 1.11 

Asit Test Oranı 0.92 1.02 1.15 1.13 1.18 1.09 

Finansal Yapı Oranları 

Kaldıraç Oranı 0.76 0.72 0.7 0.72 0.74 0.75 

Faiz karşılama -2.89 -4.85 -5.68 -0.27 -3.77 -4.57 

TB/TÖ 9.95 5.25 6.09 11.7 24.23 19.26 

KVYK/TK 0.34 0.32 0.32 0.33 0.32 0.33 

MDV/UVYK 1.05 1.12 1.08 1.18 1.23 1.32 

Faaliyet Oranları 

Alacak Devir Hızı 0.93 2.56 5.37 0.93 2.25 2.79 

Alacak Devir Süresi 413.2 147.7 83.56 749.61 572.02 534.85 

Stok Devir Hızı 31.91 48.46 65.47 17.1 25.71 39.38 

Varlık Devir Hızı 0.06 0.12 0.17 0.03 0.06 0.09 

Karlılık Oranları 

Net Kar Marjı 0.56 0.67 0.59 -2.40 -0.29 -2.18 

Öz Sermaye Karlılık Oranı 0.10 0.27 0.27 -0.17 -0.57 -0.61 

Faaliyet Karı 0.66 0.7 0.69 -1.26 -0.85 -0.03 

Aktif Karlılık Oranı 0.04 0.09 0.11 -0.01 -0.008 0.007 

 

2020 yılında pandemi olarak ilan edilen Covid-19 tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

büyükten küçüğe tüm sektörleri ekonomik anlamda olumlu veya olumsuz yönde etkilemiştir. Bu etkinin 

yaşandığı sektörlerden birisi de ulaştırma sektörüdür. Bu kapsamda ulaştırma sektöründeki firmaların 

pandemi öncesi ve sonrası üçer döneminde finansal oranlarında şu gibi değişiklikler yaşanmıştır.  

Likidite oranlarından cari oran ve asit-test oranları incelendiğinde pandemi öncesinde sektörde 

kısa vadeli yabancı sermayeyi karşılama oranlarının arttığı görülmektedir. 2020 Mart döneminde 

yayınlanan mali tablolara göre firmaların genel olarak kısa vadeli yabancı sermayeyi karşılama 

oranlarında azalışlar yaşandığı ve bu azalışın diğer iki dönemde de devam ettiği görülmektedir.  

Firmanın borç yönetimini gösteren finansal yapı ile ilgili oranlar incelendiğinde kaldıraç oranının 

pandemi öncesindeki dönemde üçer aylık mali tablolarında azalma görülürken, salgının artması ile 

birlikte firmalarında kaldıraç oranlarında bir artış görülmektedir. Bu sonuç sektördeki firmaların Covid-

19’un dünyada artması ve özellikle uluslararası ticaret ile ilgili kısıtlamaların gelmesi ile birlikte 

borçlarını finanse etmekte zorlandıklarını görülmüştür. Faiz karşılama oranlarında salgından önce 

istikrarlı düşüş yaşanmıştır, pandeminin ülkemizde ilk görüldüğü ayda ise ciddi oran da artış görülmekte, 

daha sonrasında salgın devamı ile faiz karşılama oranında tekrardan artış söz konusudur. Toplam 

borçların öz sermayeye oranı incelendiğinde ulaştırma sektöründe firmaların borçlara ağırlık veren 

finansal politikalarının azaldığı yani özkaynak ve borç dengesini kurmaya başladıkları tespit edilmiştir. 

Ancak Covid-19 ile birlikte firmalar tekrardan finansman politikası olarak borçlanmaya yöneldiklerine 

ulaşılmıştır. Kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranı ile maddi duran varlıkların uzun 



 

66 
Uluslararası Stratejik Boyut Dergisi, 1(1) 

 
 

vadeli kaynaklara oranı ile ilgili finansal yapı oranlarında pandemi öncesi ve sonrasında çok ciddi 

değişimler görülmektedir.  

Ulaştırma sektöründeki firmaların varlıklarını ve kaynaklarını ne kadar etkin kullandığını 

gösteren faaliyet oranları incelendiği dönemler arasında şu değişiklikler olduğu görülmektedir. 

Sektördeki firmaların alacaklarını bir yıl içerisinde tahsil etme gücünün yani alacak devir hızının 

pandemi öncesinde arttığı tespit edilmiştir. Ancak pandeminin başlaması ile birlikte firmaların 

alacaklarını tahsil etme gücünü kaybettiklerine ulaşılmıştır. Alacak tahsil süresi özellikle pandemi ile 

birlikte çok ciddi oranda artmıştır. Stok devir hızı da alacak devir hızı gibi pandemi öncesinde çok hızlı 

bir artış gösterirken, pandeminin dünyayı etkisi altı alması ile birlikte ciddi oranda düşmüş ve firmalar 

stoklarını eritememiştir. Firmaların dönen ve duran varlıklarının toplamını gösteren varlıkların devir hızı 

incelendiğinde Covid-19 öncesi artış görülürken Covid-19’un Türkiye’de görülmeye başlanması ile 

birlikte varlıklarını etkin kullanma oranları azalmıştır.  

Firmaların performansını gösteren karlılık oranlarından net kar marjı salgın öncesinde düzenli 

bir seyir izlerken salgın sorasında negatif olmuş ve ciddi oranda düşüş yaşanmıştır. Özsermaye karlılık 

oranı, faaliyet karı oranı ve aktif karlılık oranı pandemi öncesinde az da olsa bir artış gösterirken salgının 

tüm dünyayı etkisi altına alması ile birlikte negatif yönde azalış yaşanmıştır. Kısacası ulaştırma 

sektöründeki firmaların finansal performansları Covid-19 salgını ile birlikte çok ciddi oranda düşmüştür.  

Ulaştırma sektöründeki dönemler arasındaki değişimlerin yönü yukarıda incelenmiştir. Tablo 

3’de sektördeki her firmanın 2019 yılındaki 3 dönemi ile 2020 yılının üç döneminin ortalamaları 

karşılaştırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
Uluslararası Stratejik Boyut Dergisi, 1(1) 

 
 

Tablo 3. Ulaştırma Sektöründeki Firmaların 2019 ve 2020 Finansal Oran Karşılaştırmaları 

 Çelebi Pegasus 

 

Reysaş 

 

Trabzon THY 

Likidite Oranları 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

CO 0.76 0.81 1.27 1.01 0.32 0.39 2.16 2.97 0.77 0.62 

Likidite oranı 0.74 0.79 1.25 0.99 0.26 0.34 2.16 2.96 0.72 0.57 

Finansal Yapı Oranları 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Kaldıraç  0.77 0.83 0.76 0.8 0.96 0.99 0.42 0.3 0.73 0.76 

Faiz 

karşılama -1.8 -0.3 -2.47 -1.8 -0.82 -0.63 -15 

-

13.05 -2.28 1.41 

TB/TÖ 3.51 5.01 3.28 4 25.22 79.39 0.74 0.43 2.73 3.14 

KVYK/TK 0.36 0.42 0.24 0.25 0.44 0.46 0.32 0.25 0.25 0.25 

MDV/UVYK 0.48 0.44 0.7 0.14 0.59 0.62 2.28 3.53 1.38 1.47 

Faaliyet Oranları 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Alacak Devir 

Hızı 1.68 0.77 3.31 2.5 2.57 1.43 4.61 5.05 2.61 0.2 

Alacak Devir 

Süresi 259.38 570.71 226.67 328.75 167.95 303.51 227.14 82.15 192.96 1809.01 

Stok Devir 

Hızı 56.36 29.64 77.42 34.52 10.23 7.67 70.61 55.12 28.44 10.04 

Varlık Devir 

Hızı 0.18 0.06 0.09 0.02 0.11 0.08 0.14 0.14 0.06 0.002 

Karlılık Oranları 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Net Kar 

Marjı 0.29 -0.91 0.41 -2.98 0.01 -0.29 2.01 0.64 0.3 -9.09 

ROE 0.24 -0.32 0.18 -0.19 -0.002 -1.82 0.46 0.16 0.18 -0.09 

Faaliyet Karı 0.59 0.43 0.72 0.3 0.98 0.94 0.86 0.8 0.29 -6.02 

ROA 0.06 -0.05 0.05 -0.04 0.002 -0.02 0.27 0.11 0.02 -0.02 

 

Ulaştırma sektöründe 2019 ve 2020 dönemlerinde faaliyet gösteren 5 firmanın kısa vadeli 

borçları karşılama oranları olan cari oran ve asit test oranı incelendiğinde Çelebi Hava Servisi AŞ., 

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret AŞ. ve Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ.’nin likidite oranlarında 

az da olsa 2020 yılında bir artış olduğu görülmektedir. Ancak Pegasus Hava Taşımacılığı ve Türk Hava 

Yolları A.O.’ının cari oran ve asit-test oranlarında düşüş yaşanmıştır. Yani bu iki firma kısa vadeli 

borçlarını ödemede diğer firmalara göre zorlandıkları görülmektedir.  

Firmaların borç ödeme güçleri incelendiğinde Çelebi şirketi, Reysaş taşımacılık, Pegasus ve Türk 

Hava Yollarının kaldıraç oranlarında artış olmuştur. Ancak Trabzon Liman İşletmeciliği’nin kaldıraç 

oranı azalmıştır. Aynı şekilde faiz karşılama oranı, toplam borçların öz sermayeye oranı ve kısa vadeli 

yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranında 2020 yılında 2019 göre yükseliş olduğu görülmektedir. 

Trabzon Liman İşletmeciliği’nde ise bu oranlarda azalış olduğuna ulaşılmıştır. Maddi duran varlıkların 

uzun vadeli yabancı kaynaklara oranında ise Çelebi şirketinde ve Pegasus Hava taşımacılığı firmalarında 

2020 yılında 2019 göre azalma görülürken, Trabzon liman işletmeciliği, Reysaş taşımacılık ve Türk 

Hava Yollarının oranında bir artış görülmektedir. Bu sonuç Çelebi ve Pegasus firmalarının dönem içinde 

maddi duran varlıklarında uzun vadeli yabancı kaynaklarını kullanma oranlarının azaldığını 

göstermektedir.  

Firmaların faaliyet etkinliği incelendiğinde Çelebi ve Trabzon Liman işletmelerinin alacaklarını 

2020 yılında 2019’dan daha iyi yönettiklerine ulaşılmıştır. Pegasus, Reysaş ve Türk Hava Yollarının ise 
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alacaklarını yönetme de pandemi döneminde zorluk çektikleri görülmüştür. Bu sonuç alacak devir 

süresinde de görülmektedir. Özellikle Türk Hava Yollarının Covid-19 salgını ile birlikte alacaklarının 

geri ödenme süresinde çok sıkıntı yaşadığı tespit edilmiştir. Ulaştırma sektöründeki firmalarının 

hepsinin stok devir hızında yani stoklarının yıl içindeki yenileme hızının azaldığı görülmektedir. Varlık 

devir hızında ise Trabzon liman işletmeciliği firmasında 2019 ve 2020’de dönemlerinde bir değişiklik 

olmazken, diğer dört firmanın varlık devir hızında azalış yaşanmıştır.  

Karlılık oranları açısında firmalar incelendiğinde Net kar Marjı 2020 yılında 2019’a göre azaldığı 

görülmektedir. Bu firmalarda en az azalmanın görüldüğü firma Trabzon liman işletmeciliğidir. Diğer 

firmalardaki azalma net kar marjını negatif yapmıştır. Özsermaye karlılığı, faaliyet karı ve aktif karlılık 

oranlarında firmalar bazında düşüş görülmektedir. Çelebi şirketi, Pegasus, Reysaş ve Türk Hava 

Yollarında 2020 yılında bu oranların negatif olduğu, Trabzon işletmesin de ise azalış olsa oranın pozitif 

olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar bize Çelebi şirketinin, Reysaş taşımacılığın, Pegasus ve Türk hava 

yollarının 2020 yılında zarar ettiğini göstermektedir.  

 

SONUÇ 

Covid-19 salgını bir yıl içerisinde tüm insanlığı hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan 

etkilemiştir. İnsanlar hastalık ile mücadele ederek aynı zamanda ekonomi alanın da çok fazla mücadele 

vermişlerdir. Uluslararası ticaret azalmış üretim neredeyse bazı zamanlar durma noktasına gelmiştir. Bu 

durum başta sağlık sektörü olmak üzere bir çok sektörü etkilemiştir. Bu çalışmada da Covid-19 

salgınında önemli rol oynayan ulaştırma sektörünün salgın öncesinde ve salgın dönemindeki mali 

tabloları incelenmiştir.  

Sektördeki firmaların salgın öncesi ve sonrası üçer döneminde finansal oranları sonuçlarına göre; 

Ulaştırma sektöründeki firmaların genel olarak likidite oranlarının salgın sonrasında azaldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle sektörde kısa vadeli borçları karşılamada zorluk çektikleri görülmektedir. 

Ulaştırma sektörünün finansal yapısına bakıldığında sektördeki firmaların genel olarak borçlarını 

ödemede zorluk yaşadıkları tespit edilmiştir. Salgın döneminde faaliyet oranlarına bakıldığında sektörün 

alacakları tahsil etmekte zorluk yaşadıkları ve stoklarını eritemedikleri bulgulanmıştır. Sektörün genel 

olan finansal performansı ise salgın ile birlikte azalmıştır.  

Sektördeki firmaların her birinin 2019-2020 dönemlerine ait üçer aylık finansal oranlarının 

sonucunda Covid-19 salgının başladığı dönemde Çelebi Hava Servis AŞ., Reysaş Taşımacılık ve Lojistik 

Ticaret AŞ. ve Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ. kısa vadeli borçları ödemede zorluk yaşamadıkları ve 

likidite oranlarına az da olsa bir artış görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, Pegasus Hava 

Taşımacılığı ve Türk Hava Yolları A.O genelde yolcu taşıyan firmalar olmaları ve salgın ile birlikte 

uluslararası yolcu taşımalarının durdurulması nedeniyle likidite oranlarında düşüş görülmüştür. 

Firmaların finansal yapı oranlarına göre borçluluklarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Faaliyetlerini 

etkin kullanma oranlarına bakıldığında Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ. hariç diğer firmalar alacak ve 

stoklarını iyi bir şekilde yönetemediklerini ve alacak tahsil sürelerinin uzadıkları tespit edilmiştir. 

Firmaların finansal performanslarına bakıldığında özellikle karlılıklarında pandemi öncesine göre 

pandemi sonrasında ciddi oranda azalma olduğuna ulaşılmıştır.  

 Genel olarak çalışmadaki sektörlerin varlıklarını borçlanma yöntemiyle finanse ettikleri 

görülmektedir. Bu durum özellikle ekonomik kriz ve salgın durumunda firmaların performansını 

olumsuz yönde etkilemiştir. Firmalar borç ve özsermaye finansmanını doğru şekilde oranlamalar 

sağlayarak ve etkin kullanımda pandeminin getirdiği ekonomik problemleri daha rahat atlatmalarına 

imkan olabilirdi. Pandeminin etkilerinin doğru şekilde belirlenebilmesi için birkaç dönemin daha 

finansal tablolarının açıklanması gerekmektedir.  
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