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Günümüzde işletmeler sahip oldukları yapı itibari ile birçok finansal 

hareketi sistemlerinde bulundurmaktadırlar.  Finansal analiz çalışmaları 

kapsamında temel problem; yatırım ve satınalma kararlarının etkin vermek, 

şirketlerin kredibilitelerini ölçmek ve gelecek durumu tahmin etmektir. Bu 

amaçla; Türkiye’de otomotiv sektöründe ve İMKB’de faaliyet gösteren 6 

işletmenin 1998-2008 yılları arasındaki; bilanço ve gelir tablolarından elde 

edilen finansal oranları kullanılarak, finansal performansları saptanmıştur. 

İşletme göstergeleri ve makro bazda ülkenin öncü göstergelerini de 

kullanarak, firmanın finansal başarısını ve ihracat oranlarını etkileyen gizli 

ilişki parçacıkları araştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada verilerin analiz 

edilmesinde yapay sinir ağlarının önemli bir çalışma alanı olan; “Kendini 

Örgütleyen Haritalar (KÖH)” algoritması kullanılmıştır. Algoritmanın 

işletilmesi için Delphi 7.0 programlama dili ile bir yazılım geliştirilmiştir. 

Yazılımın ve modelin doğruluğunu test etmek amacıyla Matlab 2008 

yazılımının “SOM Toolbox” bileşeni kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Finansal analiz, yapay sinir ağları, KÖH, Otomotiv 
Sektörü 
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Nowadays, Companies have a lot of financial transactions due to their 

structure which they have. The basic problem within the scope of financial 

analysis workings is to make effective investment decisions, to evaluate 

companies’ credibilities and to predict future financial condition. For that 

purpose, by using financial ratios which have been acquired from balance 

sheets and income statements of six companies which operates on İMKB and 

Automotive Industry, these companies financial performance have been 

evaluated. By using company indicators and macro indicators, the hidden 

relation particules which effect companies’ export rate and financial 

performance have been tried find out. Self organising maps algorithm which is 

the important working area of artifical neural networks has been used to 

analyze datas. In order to work the algorithm, a software has been developed 

with Delphi 7.0 programming language and in order to validate the software 

and concept model, Matlab 2008’s “Som Toolbox ” component has been used. 

According to analysing’s fundings, the suggestions has been made to investors, 

creditors and employers.   

KeyWords: Financial Analysis, Artificial Neural Networks, SOM, Automotive 
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1. GİRİŞ 

 

1.1. Problemin Tanımı ve Önemi 

  

Günümüzde işletmeler sahip oldukları yapı itibari ile birçok finansal hareketi 

sistemlerinde bulundurmaktadırlar. Sahip oldukları finansal yapı, işletmelerin 

geleceğinin öngörülmesinde büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle, finansal 

yapının doğru analiz edilip değerlendirilmesi, gerek işletme sahipleri gerekse de 

işletmeye fon bağlamış veya bağlayacak olan kişiler için de çok önemlidir.  

Gelecekteki durumun öngörülmesi, geçmişteki verilerin doğru değerlendirilip 

analiz edilmesine bağlıdır. Bugün bu durum sadece finans için değil, işletme ve insan 

hayatı ile ilgili birçok konu için de geçerlidir. Veriler içerisindeki ilişkilerin 

bulunması, bu tür çalışmaların esas amacıdır. Bu ilişkilerin tespit edilmesinde kimi 

zaman bilinen istatistiksel yöntemler kullanılırken, kimi zaman da problemin 

karmaşıklaştığı ve analizin zorlaştığı durumlarda yapay sinir ağları, bulanık mantık 

gibi yöntemler kullanılmaktadır. 

Finansal analiz ile ilgili çalışmalarının temelinde; firmanın gidişat yönünün 

tayin edilmesinin sağlanması, olası kötü durumlar karşısında firmanın ayakta 

durabilirliğinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. İşletmeye yatırım yapacak kişiler 

işletmeyi satın alacak veya hissedarı olacak tüzel ve özel kişiler olabilmektedir. 

Türkiye’nin mevcut ekonomik koşulları düşünüldüğünde olası krizlerden, ekonomik 

istikrarsızlıklardan etkilenme riski yüksektir. Bu nedenle ülkemizde finansal analiz 

daha fazla önem kazanmaktadır.  

İşletmenin mali durumuyla yakından ilgilenen ilgili gruplar (firma sahipleri, 

kredi verenler ve kamu) işletmenin mali yapısını, karlılığını ve kullandığı fonların 

kaynaklarını bilmek isterler (Akdoğan, 2003). İşletmelerde finansal analizin 

yapılmasında genellikle mali tablolar kullanılmaktadır.  

 Finansal analiz çalışmaları kapsamında temel problem hangi firmalara ne 

ölçülerde yatırımlarda bulunulacağı, sahip olunan portföyün nasıl yönetileceği, 

firmaların yeni yatırımlara başlayıp başlamama kararlarının ve aynı zamanda 

bankaların bir kuruluş ile ilgili kredi derecelendirmesi yaparken neye göre 
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değerlendirip karar yapısını nasıl oluşturacağıdır. Bu problemin çözümünde 

kullanılan mali tabloların tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi, ancak bir uzman 

bilgisi ve değerlendirilmesi ile mümkündür. Finansal alanda belirtilen problemi 

çözmek ve gerekli karar altyapısının oluşturulması için finansal olmayan ve finansal 

olan gösterge sayılarının fazlalığı, değerlendirmelerin nasıl gerçekleştirilebileceği 

konusundaki belirsizliği arttırmaktadır.  

Kimi işletmeler stratejileri gereği likiditesi yüksek çalışarak düşük kar marjı 

ile çalışmakta iken kimi firmalar ise düşük likidite ile yüksek kar elde etmeye 

çalışmaktadır. Başarının ölçülmesinde tek kriter; net kar marjı gibi düşünülse de, 

kimi zaman yüksek veya düşük kar elde eden işletmelerin finansal yapısının sağlam 

tutulmaması nedeni ile bir sonraki yılda ani krizler ve ekonomik problemler ile iflasa 

sürüklenmesi mümkün olabilmektedir. Borçlanma açısından bakıldığında ise 

firmaların bazıları uzun vadeli borçlanma oranını yüksek tutarken, bazı firmalar da 

kısa vadeli borçlanma oranını yüksek tutmaktadır. Farklı stratejiler uygulayan iki 

veya daha fazla işletmenin kredi derecesinin belirlenmesi ancak ve ancak 

stratejilerinin geçmişteki başarı performansının ölçülmesi ile mümkündür.    

 Otomotiv sektörü Türkiye’de en önemli sektörlerden biridir. Sahip olduğu 

yapısı nedeni ile bu sektör dışındaki bir çok sektöre de etki etmesi sebebi ile önem 

derecesi yüksektir. Bu sektördeki işletmelerin finansal başarısının değerlendirilerek 

finansal başarıya etki eden etmenlerin saptanması Türkiye ekonomisine önemli 

katkılar sağlayabilecektir. Bu nedenle hem bu sektöre yatırım yapan yatırımcılar, 

işletme sahipleri hem de kredi sağlayıcı kuruluşlar; bu sektördeki firmaların 

gelecekte sağlayacağı başarı ile getireceği kazancı doğru tahmin etmek 

istemektedirler. Bu noktada temel problem yatırım kararlarının alınmasında, şirket 

birleşmelerinin veya satınalma kararlarının verilmesinde, kredi verilmesinde ve 

işletmecilerin kendi işletmelerini nasıl geliştireceği konusunda kararlar almasında 

hangi faktörlerin dikkate alınması gerektiğidir. Sadece finansal faktörler yeterli 

midir? Yoksa diğer bir takım finansal olmayan faktörlerin de dikkate alınması 

kararların etkinliğini arttırabilecek midir sorusuna yanıt aramaktır.  

Yanlış alınan kararlar hem ülke ekonomisi açısından olumsuz sonuçlar 

doğurmakta hem de işletmeleri sıkıntıya sokmaktadır.  
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Merkez Bankası'nın, 2002 yılında toplam tutarı 10 milyar lirayı aşan şirket 

kredilerini dikkate alarak hazırladığı istatistiklere göre, bankalar ile özel finans 

kurumlarının şirketlere kullandırdığı brüt nakit kredilerin hacmi, mart sonu itibarıyla 

41 katrilyon 619.1 trilyon lira düzeyinde gerçekleşmiştir. Bunun 3 katrilyon 872.3 

trilyonunu 'batık' krediler oluşturdu. Böylece, batık kredilerin toplam nakit krediler 

içerisindeki payı yüzde 9.3 olmuştur. 

Günümüz ekonomisi daha iyi bir değerlendirme altyapısına sahip olan akıllı 

sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Akıllı sistemler çok büyük veri toplulukları 

içerisindeki ilişkileri keşfedebilecek ve trendleri bulabilecek bir hesaplama araçları 

topluluğudur. Yenlikçi firmalar bugünlerde daha önce insan deneyimleri tarafından 

elde edilen deneyimlerini önemli firma kararlarını vermek için bir kaç alanda 

otomasyona geçirmektedirler. Tipik uygulamaları perakendecilik sektöründe 

harcama eğilimlerini bulmak, finansal sektörde ise garanti risk tayini ve fon fiyat 

tahmini uygulamalarıdır (Goonatilake ve Treleaven, 1995).   

 

1.2. Çalışmanın Amacı 

 

Bilinen yöntemler ile finansal analiz tekniğini amaca uygun modellenmesi 

oldukça zordur. Ancak bunun yanında sahip olduğu karmaşık yapı, sayıca çok fazla 

verinin yorum yapılacak verilere indirgenme ihtiyacı, yapay sinir ağlarının önemli bir 

uygulama alanı olan “kendini örgütleyen haritalar” tekniğinin kullanım talebini 

ortaya çıkarmaktadır.   

Kendini örgütleyen haritalara duyulan ihtiyacın asıl nedeni çok büyük 

miktarlarda ve ilişkili bir yapıya sahip olan verilerin kümelenerek kritik parçalarına 

ulaşabilmektir. KÖH olmadan insanların binlerce veriyi sisteme aktarıp, 

değerlendirmesi ve geri bildirim alabilmesi çok zor ve zaman alıcıdır.  

Kullanılan istatistiksel yöntemler ile yapısı son derece karmaşık ilişki yapıları 

içeren veri topluluklarını kümeleyip içerisindeki ilgi uyandırıcı verisel ilişki 

parçacıklarını alabilmek çok zahmetli ve zaman alıcı olmaktadır.  

Çalışmanın amacı; Türkiye’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 

firmaların 1998-2008 yılları arasındaki; bilanço ve gelir tablolarından elde edilen cari 
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oran, asit test oranı gibi finansal göstergeleri dikkate alarak gerek karlılık, gerek 

likidite, gerek faaliyet ve gerekse de finansal yapı bölümleri içerisinde finansal başarı 

performanslarının saptanması ile birlikte firmaların ihracat oranı, ortaklık yapısı, 

sektördeki tecrübesi, Ar-Ge yatırımlarına verdiği önem, istihdam yapısı gibi mikro 

göstergeleri ve makro bazda ülkenin öncü göstergeleri dikkate alınarak, bu 

faktörlerin firmanın finansal başarısındaki ve ihracat oranları içerisindeki gizli ilişki 

parçacıklarını araştırmaktır.  

 

1.3.Çalışmanın Kapsamı 

 

Çalışma kapsamında Türkiye’de otomotiv sektöründe ve borsada işlev gören 

6 işletmenin 1998-2008 yılları arasındaki işletme istatistikleri, finansal göstergeler ve  

makro göstergelerinin analizinde kendini örgütleyen haritalar tekniği kullanılarak 

veriler içerisindeki gizli ilişkiler aranmaya çalışılmıştır. 

 

1.4. Çalışmanın Adımları 

 

 Gerçekleşen tez çalışması; 

1. Çalışmanın amaçları doğrultusunda finansal analiz teknikleri, KÖH, yapay sinir 

ağları, veri madenciliği konularında geniş bir literatür taraması yapılması, 

2. Literatürden elde edilen sonuca göre çalışmanın amacını da dikkate alarak, 

hazırlanacak olan sistemin kavramsal bir veri akış modelinin oluşturulması, 

3. Bu veri akış modelinde işletmelerin çeşitli bilgilerinin, finansal bilgilerin, 

ekonomik göstergelerin sistem tarafından öğrenebilmesi için bir veri analizi 

gerçekleştirilmesi, 

4. Türkiye’de ve Dünya’da otomotiv sektörünün gelişimi, sorunları ve sektördeki 

öncü işletmelerin bilgilerinin incelenerek sektöre genel bir bakış açısının 

oluşturulması, 

5. Türkiye’deki otomotiv sektöründeki borsada işlev gören 6 işletme seçilerek bu 

işletmelerin 1998-2008 yıllarına ait yıllık bilanço ve gelir tablolarından elde 

edilen finansal göstergelerinin sisteme aktarılması, 
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6. Kendini örgütleyen haritaların bilgi altyapısı tamamlandıktan sonra, geniş bir 

literatür taraması ile benzer KÖH modelleri incelenerek, bu modellerin işleyiş 

mantığı ve kullandıkları matematiksel yöntemler araştırıldıktan sonra KÖH’in 

yapay sinir ağı altyapısının Delphi 7.0 programlama dili ile hazırlanması,  

7. Yapılan çalışmalar sonucunda Xidonas ve arkadaşlarının (2008) bir işletmenin 

finansal başarısının değerlendirilmesinde tasarlamış oldukları uzman sistemden 

yola çıkarak ilgili uzman sistemin karar ağacı yöntemi ile toplanan finansal 

veriler değerlendirilerek firmaların 1998-2008 yılları arasındaki finansal başarı 

derecesinin saptanması, 

8. Sistemden elde edilen sonuçlara göre finansal yapının gelişimini etkileyen 

önemli noktaların 2 boyutlu haritalar yardımıyla değerlendirilerek önemli veri 

ilişkilerin saptanması adımlarından oluşmaktadır. 

 

1.5. Tezin Organizasyonu  

 

Çalışmanın ikinci bölümünde finansal başarı tahmini ve KÖH ile ilgili 

yapılmış olan önceki çalışmalardan ayrıntılı bir şekilde bahsedilmiştir. Bu bölümde 

literatürde finans ile ilgili benzer çalışmalar incelenmiş çalışmanın 

gerçekleştirilmesinde rehberlik edecek çalışmaların etkinliği değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde KÖH’ün ait olduğu bir çalışma alanı olan 

“Yapay Sinir Ağları” yönteminden bahsedilmiştir. Bu bölümde yapay sinir ağlarının 

yapısı, çalışma mantığı, türleri, öğrenme yöntemleri ve sinir hücrelerin çalışmasının 

nasıl taklit edildiği ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde literatürden yola çıkılarak hazırlanan 

metodolojiden bahsedilmiştir. Bunun yanında kapsamında kullanılan verilerden, ek 

bir takım yazılımlardan ve bu materyallerin hangi kaynaklardan sağlandığı ile ilgili 

bilgilerden de bahsedilmektedir. Ayrıca çalışmanın mantıksal tabanını oluşturan, 

finansal analiz kavramından, amacından, finansal başarı düzeyini saptamada 

kullanılan yöntemlerden ve çalışmanın dikkate aldığı finansal başarı düzeyi 

derecelendirme metodolojisinden bahsedilmektedir. Çalışma kapsamında Delphi 7.0 
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programlama dili ile hazırlanmış olan KÖH algoritmasının işletilmesini sağlayan 

Neuris yazılımından ve çalışma prensibinden de kısaca bahsedilmiştir.  

Çalışmanın beşinci bölümünde öncelikle otomotiv sektörü ile ilgili 

bulgulardan; sektörün durumu, gelişimi ve sorunlarından bahsedilmiştir. Bunun 

sonrasında ise çalışma kapsamında ele alınan değişkenler ile ilgili bulguların 

grafiksel olarak açıklanması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde bir 

sonraki adımda hazırlanmış olan veriler Neuris yardımı ile Excel’den çekilerek 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirmeler sonucunda elde edilen KÖH 

haritaları yorumlanmış, ortaya çıkan durumların nedenleri araştırılmış ve 

literatürdeki benzer çalışmalar ile ilgili uyuşan ve uyuşmayan yanlar ortaya 

konulmuştur. 

Çalışmanın altıncı bölümünde çalışmadan elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. 

Çalışmanın bu bölümünde, beşinci bölümdeki KÖH’ün analiz bulgularından yola 

çıkılarak gerek yatırımcılara, gerek yöneticilere, gerekse de kredi sağlayıcı 

kuruluşlara yönelik önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. Sonraki çalışmalar ile de 

çalışmanın daha da geliştirilmesi ve KÖH haritalarından daha yüksek performansın 

alınması için gerek yazılımsal açıdan gerekse de veriler açısından neler yapılması 

gerektiği ile ilgili konulardan bahsedilmiştir.      



2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR                                                          Metin ÖZŞAHİN 

 7

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

Bu bölümde tez konusu ile ilgili olarak geçmiş yıllarda yapılmış olan bir 

takım örnek çalışmalardan bahsedilecektir. Finansal analiz kavramının önem 

kazanması nedeniyle ve geniş bir yapıya sahip olması ile araştırmacılar finansal 

anlamda firmaların gelecek durumlarını tahmin edebilmek için birçok farklı teknikler 

ortaya koymuşlardır. Bu çalışmalarda kimi zaman araştırmacılar istatistiksel 

yöntemlerden faydalanmış, kimi zamanda yapay sinir ağları gibi tekniklerden 

yararlanarak finansal tahmin modelleri geliştirmeye çalışmışlardır. Birçok 

araştırmacı farklı amaçlar ile finansal tahmin modellerine yaklaşıp irdelemiştir. 

Adya ve Collopy (1998) yaptıkları çalışmada 1988-1994 yıları arasında 

gerçekleştirilen yapay sinir ağları uygulamalarının kestirim ve tahmindeki 

performanslarını araştırmak ve kullanılan metodolojilerin incelenmesini 

amaçlamışlardır. Çalışmada iş hayatında kestirim ve tahmini amaçlayan çalışmalar 

incelemek ve değerlendirmek için seçilmişlerdir. Social Science Citation Index, and 

the Science Citation Index, and ABI Inform olmak üzere 3 veritabanından ve 

IEEE/INNS konferanslarından yararlanılmıştır. Bu değerlendirme 46 çalışmayı 

içermektedir. Çalışmaların değerlendirilmesinde önerinin etkinliği, kabul edilmiş 

modeller ile karşılaştırılması, test verilerindeki performans, uygulamanın etkinliği, 

örneklem doğru nedenselliği gibi kriterler kullanılmıştır. İncelenilen çalışmaların 

etkinliği kriterlere göre değişiklik göstermiştir.   

O’Leary (1998) yapmış olduğu bir çalışmada yapay sinir ağlarının firmaların 

başarısızlıklarının tahmininde kullanımı ile ilgili bir meta analizi yapmıştır. Bu 

çalışmada geri beslemeli tipe sahip olan yapay sinir ağları değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Bu alanda yapılmış 15 çalışma “neyin çalışıp neyin çalışmadığını” 

araştırmak için incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada bu farklı çalışmaların 

kullandığı farklı modellerin, başarısız firmaların oranlarının ve kullandıkları 

yazılımın değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak da 

incelenilen bu çalışmalar bazı kritik başarı faktörlerine göre karşılaştırılmıştır. Bunun 

yanında YSA’nın modellenmesinde kullanılan parametreler, seçilen değişkenler, 
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gizli katman sayıları ve öğrenme yöntemlerinin bulguların kalitesini etkilediği 

görülmüştür. 

 Chen ve Firth (1999) yapmış oldukları bir çalışmada Çin’de meydan gelen 

ekonomik reformların ve makro anlamda ekonomik hareketlerin firmaların finansal 

başarıları üzerindeki etkisini araştırmaya çalışmışlardır. Çalışmada önemli bir tahmin 

modeli olan IPO modeli ve rastgele yürüme modeli ile tahminler gerçekleştirilmiş ve 

her iki yöntemin tahmin performansları karşılaştırılmıştır. Bununla birlikte GRO, 

RSUP gibi modeller de kullanılmıştır. Çalışmayı yapanlar özel bir AFE formülü 

kullanmışlardır. Bu formül içerisinde, çoğunlukla bilanço tablolarından ve gelir 

tablolarından elde edilen değişkenlerin tahminindeki doğruluk payını ölçmektedir. 

Bunun yanında sonuçların test edilmesi için bazı regresyon formüllerinden 

yararlanmışlardır. 1991-1996 yılları arasındaki piyasa değerleri çalışmada yıllık 

olarak kullanılmıştır. Çalışmada iki grup yatırımcı düşünülmüştür. Bu iki grup 

yatırımcı A ve B paylarına sahip olan sırasıyla, pazarda baskın ve yabancı olan 

firmalardan oluşmaktadır. Bulunan değerler göstermiş ki A payına sahip olan 

firmalar ile ilgili tahmin hataları sıfırdan büyük ve istatistiksel olarak önemlidir. A 

payındaki “mutlaka hata” B payındaki “mutlak hata” oranlarından daha fazla 

çıkmıştır. 

 Anandarajan ve arkadaşları (2001) yapmış oldukları bir çalışmada; denetçi 

veya kontrolör firmaların iflas tahminlerindeki var olan etkinliği incelemek ve 

alternatif modeller ile bu iflas tahmin etme kabiliyetlerini arttırmayı amaçlamışlardır. 

Bu çalışma daha önceki finansal stres tahmin modellerinden farklı olarak, negatif 

kalitatif değişkenleri ve kantitatif değişkenleri (karlılık, likidite ve manivela gücü 

değişkenlerini birleştiren bir sıkıntı skoru) içeren daha sıkı bir bilgi kümesini 

kullanan tahmin modelleri geliştirmiştir. Bu çalışmadan önceki çalışmalarda 

genellikle kontrol grubu olarak durumu iyi olan firmalar örneklem olarak seçilmiştir, 

bu çalışmada ilk defa finansal sıkıntıdaki firmalar kontrol grubu olarak seçilmiştir. 

Bu çalışma aynı zamanda iki farklı yöntem olarak; geri yayılım sinir ağı öğrenme 

metodolojisi ve genetik algoritma  karşılaştırılmıştır. Çalışmada 522 örneklem 418 

eğitim kümesi ve 104 test grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu 80:20 

kuralıdır. 80: 20 kuralı toplana verilerin % 80’nının eğitim verisi olarak kullanılması 
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ve geriye kalan % 20’sinin ise yöntemin testi için kullanılmasıdır. Bunun dışında 

20:80, 40:60, 50:50 ve 60:40 kuralları da test edilmiş ve en iyi sonucu 80:20 kuralı 

vermiştir. Çalışmada kullanılan yöntemin eğitim verilerinde %99 etkinliğe sahip 

olduğu görülmüştür. Bunun dışında genetik algoritma yöntemi en yüksek olarak 104 

test verilerinin tahmininde %95 doğrulukla tahmin edebilmiştir. Geri yayılım 

öğrenme yöntemini kullanan model ise %94 ile ikinci yüksek etkinliğe sahip olurken, 

çoklu diskriminant analizi modeli ise %84 oranında başarılı olabilmiştir. 

 Wang (2001) gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında kümelemede ortak bir 

şekilde ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan SOFM modelinin doğruluğunu 

tayin etmek amacıyla bu metodu kullanan uygulamaların doğruluklarının tayin 

edilmesini amaçlamıştır. Çalışmada yöntemin doğasını anlamak için ilk başta bir 

pazarlama uygulamasına değinilmiştir. Pazarlama araştırmaları çok sık bir şekilde 

tüketicilerin ürünlere göstermiş olduğu reaksiyonların anlaşılmasında 

kullanılmaktadır. Araştırma hipotezlerini genellikle demografik değişkenler 

oluşturmaktadır. Bu vakada olduğu gibi geleneksel istatistiksel yöntemlerin ortaya 

çıkan sınırlamalar nedeni ile doğru işleyemedikleri görülmüştür. Diğer yanda SO bu 

alanda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Temelinde istatistiksel olmayan yöntemlere 

sahip olan makine öğrenmesi yatmaktadır. En başarılı SO tekniklerinden biri olan 

Kohonan SOFM’i kümeleme alanlarında başarısını sürdürmektedir. Çalışmada 

SOFM’nin yanı sıra istatistiksel kümeleme yöntemleri olan hiyerarşik, bölümsel ve 

kesiştirme metotlarından da bahsedilmektedir. Bu çalışmada veri kümeleri iki gruba 

ayrılmıştır. Birinci grup danışmansız öğrenmeyi sağlayacak olan grup ikinci grup ise 

doğruluk tayin grubudur. Pazarlama vakasında ilgilenilen grup 252 erkek tüketicinin 

seçilen bir lastik markası hakkındaki düşünceleri ve demografik özelliklerinden 

oluşmaktadır. Bu çalışmada Turbo C++ programı SOFM’i uygulamak için 

kullanılmıştır. Çalışmada farklı SOFM parametrelerinin sonuçları etkilediği 

bildirilmiştir. Çalışma 20 girdi düğümüne karşı hem 50 çıktı düğümü için hem de 80 

çıktı düğümü için çalıştırılmıştır. Çalışma sonucunda 3 büyük müşteri grubu 

tanımlanmıştır. Grup A da hemen hemen aynı davranışlara sahip olan ve seçilen 

lastik markası için karmaşık düşüncüler hisseden müşteriler, B ve C şeklindeki 

gruplar ise çoğunlukla lastik markası konusunda olumsuz düşüncelere sahip olan 
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müşterilerdir. Toplam müşterilerin %27’si lastikler konusunda negatif düşüncelere 

sahiptir. Problemin doğasını anlamak için B ve C grubu verilerden çıkarılmış ve 

görülmüş ki beklenmedik bir şekilde lastik markası hakkındaki negatif düşünceler 

tüketicilerin gelir düzeyi ile ilgilidir. Görülen o ki düşük ve orta düzeyde gelir sahibi 

olanların lastik markası ile ilgili problemleri vardır.    

Leano (2004) gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında 1995-2003 yılları 

arasındaki sanayi işletmelerini finansal sıkıntılı iflascıl firmalara ve iflascıl olmayan 

firmalara ayırmada faktör analizi, diskriminant analizi ve doğrusal regresyon analizi 

yöntemlerinin farklılıklarını raporlamak amaçlamıştır. Çalışmada iflasa düşen 

firmaların bir veya iki yıl önceki finansal oranlarından yararlanılmıştır. Finansal 

oranların sayısını optimize etmek için çalışmada PCA (Principal Component 

Analysis) yönteminden yararlanılmıştır. Doğrusal regresyon analizi iflas ve finansal 

kriz tahmininde kullanılan 10 yıllık çeyrek dönemlik verileri kullanarak, ekonomik 

göstergeler ile finansal oranlar arasındaki ilişkiyi tahmin etmek için kullanılmıştır. 

Çalışmada örneklem olarak seçilen firmaların 1994-2003 yılları arasındaki verileri 

dikkate alınmıştır. Çalışmada firmalar için 7 farklı veri kümesi oluşturulmuştur. Bu 

veri kümelerinde iflascıl ve iflascıl olmayan firma sayıları değiştirilmiştir. Veri 

kümelerinde kullanılan finansal oranlarının yanı sıra işsizlik oranı, fiyat endeksleri 

gibi makroekonomik göstergelerde kullanılmıştır. Çalışmada amaçlara ulaşmak için 

bazı hipotezler konulmuş ve bunların doğrulukları Lachenbrugh U Yöntemi ile test 

edilmiştir. Ayrıca çalışmada iflascıl firmaların sınıflandırılmasında geliştirilen 

modelin %96.3 başarıya sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanında iki yıl 

önceden tahmin etme etkinliği modelin %85.3 olarak bulunmuştur. 

Kloptchenko ve arkadaşları (2004) yapmış oldukları bir çalışmada veri ve 

metin madenciliğini finansal raporlardan kantitatif ve kalitatif verileri raporların 

içermiş olduğu metin kısımlarının sahip olduğu bazı önemli göstergelerden gelecek 

finansal performansı tahmin etmek için birleştirmişlerdir. Çalışma finansal oranların 

seçilmesinde Lehtinen’in 1996 yılında yapmış olduğu çalışmayı dikkate almıştır. 

Seçilen finansal oranları KÖH tekniğinin daha etkin öğrenme yapabilmesi için ön 

işlemden geçirilerek standartlaştırılması varyanslara göre yapılmıştır. Ekstrem 

verilerin etkisini azaltmak için -50 ve +50 arasında verilere bir limit getirilmiştir. 
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Prototip-uyuşma yöntemi ile de metinsel kısımların işlenmesi gerçekleştirilmiştir. 

Şirketlerin kantitatif verileri yapılan çalışma sonucunda 6 temel kategoride 

kümelendirilmiştir.  

 Pompe ve Bilderbeek (2005) yaptıkları çalışmada küçük ve orta ölçekli 

sanayi işletmelerindeki büyük bilgi toplulukları ile iflas tahmini için iki bakış açısı 

olarak; başarısızlıktan bir önceki yılın modelin inşasına etkisi ve bir ekonomik düşüş 

periyodunun etkilerini araştırmayı amaçlamışlardır. Yazarlar başarısızlıktan bir yıl 

öncesini tahmin edebilen diğer modellerin aksine 4 yıl önceden finansal başarısızlığı 

tahmin edecek bir model geliştirmeyi amaçlamışlardır. Çalışmanın içeriğini 1356 

iflascıl ve 3600 iflascıl olmayan küçük ve orta ölçekli sanayi firmalarının 1986-1994 

yılları arasındaki ara yıllık raporları oluşturmaktadır. Tahmin modelleri olarak çoklu 

diskriminant analizi ve yapay sinir ağları modelleri kullanılmıştır. Bu modellerin 

oluşturulmasında 39 finansal oran kullanılmıştır. Çalışmada yapay sinir ağları 

parametrelerini belirlemek için de denemeler yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda 

yapay sinir ağlarının performansının çoklu diskriminant analizinin performansından 

daha iyi olduğu görülmüştür. 

Yurtoğlu (2005) yapmış olduğu çalışmasında Yapay Sinir Ağları (Artificial 

Neural Networks) teknolojisini incelemiş, öngörü modellemesi tekniği olarak 

Türkiye ekonomisine ait bazı makroekonomik değişkenlere uygulanmasını ve başka 

yöntemlerle karşılaştırmalı olarak performans değerlendirmesi yapılmasını 

amaçlamıştır. Çalışmada Türkiye ekonomisi ile ilgili iki değişkenin tahmin edilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu değişkenler enflasyon oranı ve üretim’dir. Bu tahmin için YSA 

tekniğinden faydalanmıştır. Performansını belirlemek amacıyla farklı yöntemlerin 

sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Enflasyon oranı olarak TEFE ele alınmıştır. 

Çalışmada 1986-2001 yılları arasındaki bir seri kullanılmıştır. Elde edilen aylık fiyat 

serisinin aylık fiyat artış oranı dikkate alınmıştır. Üretim değişkeni içinde aylık 

üretim endeksi kullanılmıştır. Üretim modeli de fiyat modeli ile eşdeğer şekilde 

1986-2001 arasındaki süreyi kapsamaktadır. Sonuçları karşılaştırmak için Vektör 

Otoregorannu tekniği ve ARMA tekniği kullanılmıştır. Sonuçta fiyat modeli için 

örneklem içi dönemde ortalama açısından VAR ve ARMA yöntemleri, medyan ve 
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standart sapma açısından da YSA daha iyidir. Örneklem dışı dönemde ise tüm 

istatistiklerde YSA daha iyi çıkmıştır.  

Kesh ve Raja (2005) gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarında, kalitatif 

nedensellik yöntemini kullanarak finansal performans tahmini gerçekleştirmişlerdir. 

Çalışmada muhasebe, finans ve pazarlamada kullanılan kalitatif nedensellik 

tekniklerinin birleştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmada sadece kalitatif 

nedenselliğin finansa nasıl uygulanacağı gösterilmiştir. Her hangi bir örneklem 

üzerinde uygulama yapılamamıştır.  

 Costea ve Nastac (2005) yapmış oldukları çalışmada ön işleme yöntemi, veri 

dağılımı ve eğitim mekanizması olmak üzere üç farklı kriterin kombinasyonlarının 

yapay sinir ağlarının sınıflandırılma performansı üzerindeki etkilerini araştırmaya 

çalışmışlardır. Çalışmada tüm dünyadaki Telekomünikasyon firmalarının finansal 

verileri veri kümesi olarak saptanmıştır. Bu veri kümesinde 88 firmanın 1995-2001 

yılları arasındaki finansal oranları seçilmiştir. İnternetten elde edilen veriler ile her 

bir şirketin her bir yılı için 7 farklı oran kullanılmıştır. Şirketlerin dört farklı gruptaki 

finansal oranları; finansal performans; karlılık (OM, ROTA, ROE), likidite, iyi 

durumda (solvency: EC ve IC) ve etkinlik (alacakların çevrimi ROT) oranları 

kullanılmıştır. Verilerin dağılımını kötü etkileyen ekstrem veriler ise veri 

kümelerinden çıkartılmışlardır. Çalışmanın sonucunda literatür ile aynı şekilde ön 

işleme yönteminin, veri dağılımının ve eğitim yönteminin yapay sinir ağının 

performansını etkilediği görülmüştür. Ön işlemede normalizasyon en iyi yöntem 

olarak görülmüştür. Artan basık veri dağılımlarının da yapay sinir ağlarının 

performansını hem eğitim hem de test aşamasında kötü etkilediği görülmüştür. 

Çaprazlama operatörünün de GA tabanlı yapay sinir ağlarının performansı üzerinde 

bir etkisi olmadığı görülmüştür. Deneyler sırasında Radyal Tabanlı YSA’nın genetik 

algoritma tabanlı YSA dan daha hızlı olduğu görülmüştür. 

Erdoğan (2006) gerçekleştirmiş olduğu tez çalışmasında sinir ağları ile Box-

Jenkins metodunun zaman dizileri kestirim performanslarının karşılaştırılmasını 

gerçekleştirmiştir. Box- Jenkins ve sinir ağı modellerinden elde edilen sonuçlar ileri 

3, 7 ve 12 dönemlik kestirim performanslarına dayalı olarak karşılaştırılmıştır. Giriş 

katmanı, gizli katman ve çıkış katmanı için farklı nöron sayılarının kullanıldığı ağ 



2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR                                                          Metin ÖZŞAHİN 

 13

yapıları test edilmiştir. Çoklu dönem kestirimleri, iteratif (adım adım) ve direkt 

olmak üzere iki açıdan yapılmıştır. Ele alınan dizilerin analiz sonuçlarına göre, genel 

olarak yapay sinir ağlarının, iteratif kestirim yoluyla, Box-Jenkins’e göre daha iyi 

performans gösterdiği düşünülmüştür. 

Torun (2007) yapmış olduğu tez çalışmasında geleneksel istatistikî 

yöntemlerle yapay sinir ağlarının, Türkiye’deki sanayi işletmelerinin finansal 

durumunu tahmin etmedeki performanslarını karşılaştırarak, en uygun yöntemi 

belirlemeyi amaçlamıştır. Hisse senetleri İ.M.K.B.’de işlem gören sanayi 

işletmelerinin 1992-2004 yılları arası verileri üzerinde, geleneksel istatistikî teknikler 

(çok değişkenli diskriminant analizi ve lojistik regresyon analizi) ve yapay sinir 

ağları (geri yayılımlı çok katmanlı yapay sinir ağı) kullanılarak tahmin modelleri 

geliştirilmiştir. Elde edilen modellerin beş yıl öncesine kadar ki performansları, hem 

geleneksel performans ölçüleri, hem de ROC eğrileri aracılığıyla değerlendirilerek 

birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda yapay sinir ağının finansal 

başarısızlık tahmininde kullanılmasının işletmeyle ilgili karar vericiler için son 

derece yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. 

Onat (2007) yapmış olduğu tez çalışmasında otomotiv sektöründeki 

firmaların oran yöntemi aracılığıyla finansal analizini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. 

Çalışmada Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’ye ve Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’ye 

ait 2004 ve 2005 yılı finansal tabloları, oranlar yöntemi aracılığı ile karşılaştırmalı 

olarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Onat TOFAŞ firmasının yeterli oranda 

nakit değere sahip olduğunu ve olası ekonomik krizleri atlatacak yapıda olduğunu 

ancak faaliyetlerin etkinliği açısından istenilen düzeyde olmadığı sonucuna 

ulaşmıştır. Diğer yandan FORD frmasının yüksek nakit değere sahip olduğunu 

emniyet marjının yüksek olduğunu ve faaliyetler açısından etkinliğin yüksek düzeyde 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Gaganis ve arkadaşları (2007) yapmış oldukları çalışmalarında k-enyakın 

komşuluk tekniğinin finansal denetim kararlarındaki performansının, logit model ve 

diskriminant analizi yöntemleri ile karşılaştırılmasını gerçekleştirmişlerdir. Örneklem 

olarak kalifiye olmuş 485 firma ve kalifiye olmamış 960 firma seçilmiştir. 

Çalışmanın eğitim verilerini 1998-2001 yıllarındaki veriler oluştururken 2002-2003 
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yılları da test verileri olarak seçilmiştir. Çalışmada değişken olarak finansal ve 

finansal olmayan değişkenler seçilmiştir. Kukla bir değişken olarak bağımlı bir 

değişken firma eğer kalifiye ise 1 kalifiye değilse 0 değerini almaktadır. Bunun 

dışında finansal oranlar, karlılık, likidite, gelişim ve kaldıraç oranı kullanılmış, sektör 

değişkeninde ise firma üretim sektöründe ise 1 ticaret sektöründe ise 0 değerini 

almıştır. Bu veri kümesine üç yöntem de uygulanmıştır. Deneysel sonuçlara göre k-

enyakın komşuluk yöntemi %72,2 ile doğru sınıflandırma yapabilmişken, DA 

yöntemi %62,1 ile doğru sınıflandırma yapabilmiştir. LA modeli ise her iki 

yöntemden de daha az bir oranda doğru sınıflandırma yapabilmiştir. 

 Nam ve arkadaşları (2008) bazı hatalar ile zayıf bir performans gösteren 

yöntemlere alternatif bir iflas tahmin modeli geliştirmeyi hedeflemişlerdir. Daha 

önceki yıllarda yapılan çalışmalar, sınırlamalar, varsayımlar ve firmaların 

makroekonomik bazı kriterlerini göz ardı ederek gerçeği yansıtmada zorlanmışlardır. 

Bu çalışmada ise bu sınırlamalardan ve varsayımlardan arındırılmış zamanla değişen 

bir süreç modeli kullanan iflas tahmin metodu geliştirmek amaç olarak 

benimsenmiştir. Çalışmada tasarlanan bir yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem geçmişte 

yapılan Cox modeli gibi modellerin birleştirilmesi ile tanımlanmıştır. Çalışmada 

Kore borsasındaki 367 firmanın 1991 ile 2000 yılları arasındaki verileri 

kullanılmıştır. Tüm bu veriler 1991-1997 arasında 7 yıllık bir düşünce bölümü ve 

1998-2000 yıllarını içeren bir tahmin bölümü olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Açıklayıcı değişkenler, kovaryanslar 6 kategoride 33 finansal orandan oluşmaktadır. 

Çalışmada logit model ve çalışma tarafından önerilen hazard modeli arasındaki 

benzerlik değişkenler ile anlatılmıştır. Çalışmada 1997 yılına ait 33 finansal orandan 

Wilcoxon’s rank-sum testi ile %5 başlangıç olarak 23 finansal oran seçilmiştir. 

Yüksek ilişkili oranlar silinerek 11 finansal oran seçilmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda bir olasılık modeli geliştirilmiştir. Çalışma sonucunda görülen; zamanla 

değişen denklemler ile dinamik modeller statik modelden daha etkin olduğudur. 

Dinamik süreç modelleri arasında bu çalışma tarafından önerilen model en yüksek 

performansa sahip olmuştur. 

 Härdle ve arkadaşları (2008)  yaptıkları çalışmada düz destek vektör 

makinelerini uygunluğunu araştırmak ve örneğin uygun muhasebe oranlarının 
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seçimi, eğitim periyodunun uzunluğu, eğitim örnekleminin yapısı gibi hangi önemli 

faktörlerin tahminin öngörülmesinde nasıl etkisi olduğunu keşfetmektir. Çalışmada 

veri olarak creditreform veritabanındaki 2.000 finansal ve ekonomik iyi firma ve 

1.000 aciz durumdaki Alman firmalarının 1997-2002 yılları arasındaki verilerinden 

yararlanılmıştır. Her ne kadar firmalar rasgele seçilse de finansal bilgilerin %50 sini 

2001-2002 yılları arasındaki periyottaki veriler oluşturmaktadır. Üretim, pazarlama 

ve satış, madencilik, ziraat, elektrik ve gaz sektörlerindeki birçok firma bu çalışmaya 

dahil edilmiştir. Geliştirilen SSVM iflas teşhis modeli diğer diskriminant analizi ve 

lojistik modele göre daha başarılı sonuçlar elde etmiştir. Çalışmanın sonucunda 

tahmini zor olan iflasların bile tahmin edilebileceği bunun ise bu çalışmanın üzerine 

daha fazla yoğunlaşılmasına bağlı olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanında finansal 

oranların seçiminin ve eğitim periyodunun seçiminin de her üç modelin 

performansını arttırdığı görülmüştür. 

 Li ve Sun (2008) yapmış oldukları bir çalışmada finansal sıkıntıların 

tahmininde mali tablolardan elde edilen finansal oranlar ile olay-tabanlı nedensellik 

(CBR) modelini kullanan yeni bir metodu ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır. Bu 

çalışmada gerçekleştirilen modelin esas amacı bir yıl öncesinden sıkıntıya girecek 

firmalar ile ilgili erken uyarı sistemi ile tedbirler alınmasını sağlamaktır. Çalışmada 

“bilgi sıralama” yöntemi kullanılmıştır. Bu yönteme göre hedeflenilen olay ile her bir 

vakanın arasındaki farklılıkların saptanması gerekmektedir. Bu yöntem bir tahmin 

oluşturmak için k-enyakın komşuluk tekniğinden yararlanmaktadır. Bu yeni 

geliştirilen ROCBR modeli ise Çin’deki iflas edebilecek işletmelerin bir yıl önceden 

öngörülmesine yardımcı olacaktır. ROCBR modeli Manhuttan farkı ve benzerlik 

ölçütünün kalbi olan endüktif yaklaşımı ve lojistik regresyon analizi ve çoklu 

diskriminant analizi olmak üzere iki istatistiksel yöntemini içermektedir. Bu modeli 

bir çeşit danışmanlı öğrenme yöntemi olarak da düşünülebilmek mümkündür. 

Çalışmada firmaların; karlılık oranları, aktivite oranları, sorumluluk oranları, yapı 

oranları, gelişim oranları ve parça başına kar gibi 6 farklı tipteki finansal oranlar 

kullanılmıştır. Çalışmada 2000-2005 yılları arasındaki finansal oranlar kullanılmış ve 

135 Çin firma çifti kullanılmıştır. Bunun yanında tarihte iyi ve kötü durumlara 

düşmüş 153 firma vakası sisteme dahil edilmiştir. Çalışmada eğitim ve test için 
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sırasıyla vakaların %70 ve %30 u kullanılmıştır.  Yapılan çalışmanın sonucunda 

Çin’deki firmaların iflaslarının tahmininde bu yeni geliştirilen modelin uygulanabilir 

ve etkin olduğu görülmüştür. Deneysel sonuçlar yeni geliştirilen modelin ECBR, 

MCBR, ICBR, MDA ve Logit tekniklerine göre istatistiksel açıdan önemli bir 

üstünlüğe sahip olduğunu göstermiştir.   

Demir ve Ulengin (2008) yapmış oldukları çalışmalarında birleşmenin 

şirketlerin büyümesi için bir yöntem olduğu, bu sürecin çok iyi analiz edilmesi 

gerektiği ve en doğru şirketi bulmak için sinir ağları modeli kullanılması önerilmiş, 

Türkiye’nin bir eksikliğine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Makale kapsamında, 

şirketleri birleşmeye iten nedenler ve birleşen firmalarda performans artışının 

gerçekleştiği, stratejik planlamanın şirket birleşmeleri ile olan ilintisi anlatılmış, 

birleşme süreci yapay sinir ağları ile analiz edilmiş, karar vericiye sunulmak üzere, 

birleşme için bir yapay sinir ağı modeli oluşturulmuş, modelin oluşturulmasında 

MATLAB yazılımı kullanılmıştır. Modelin uygulamasında literatüre dayandırılan 12 

adet girdi seçilmiştir. Çalışmada bu 12 girdi; verimsiz yönetim hipotezi, büyüme-

kaynak uyuşmazlığı hipotezi, sektör karışıklığı hipotezi, boyut hipotezi, piyasa/kayıt 

hipotezi, fiyat/kazanç hipotezi hipotezlerine dayandırılmıştır. Veri seti olarak Kuzey 

Amerika’daki yer alan şirketler ele alınmıştır. 1993-1997 arasında satın alan ve 

alınan 56 şirket bu çalışma için yeterli olacağı düşünülmüştür. Örnek kümenin 

özellikleri Compustat veri tabanında yer almaktadırlar, New York borsasında işlem 

görmektedir ve bağımsız denetimden geçmiştir. Kullanılan matlab programında girdi 

katmanı 12 seçilmiş ve gizli katman bir tane seçilmiştir. Ağı eğitmek için başlangıç 

parametreleri 10.000 epoh olarak ayarlanmıştır. Şirket birleşmeleri sürecine, yeni bir 

anlayış getirilmiş, birden fazla girdi ve değişken söz konusu olduğu için analizi 

yapan kişinin hatalarından elimine edilmiş, çok fazla veri ile çalışan yapay sinir ağı 

bu süreçte başarı ile kullanılmıştır. 

Chen ve Kuan (2009) gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında finansal 

başarısızlık durumuna gelecek firmaları daha etkin tahmin edebilmek için Taiwan 

hisse senedi piyasasındaki değerlerini de bu tahmine dahil etmeyi amaçlamışlardır. 

Daha da fazlası veri madenciliği teknikleri ve yapay sinir ağları teknikleri finansal 

başarısızlık tahmin modeli için birleştirilmişlerdir. Ele alınana 68 adet şirketin, 38 
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adet oransal verileri incelenmiştir. Bu firmaların 1999 Haziranından, 2007 Ekimine 

kadar olan süreçteki finansal verileri kullanılmıştır. Bu firmaların 34’ü iflascıl 

olmayan firmalar ve 34 ü ise iflascıl firmalardan oluşmaktadır. Bu cari oranlar 

firmaların bilânço tabloları ve gelir tablolarından elde edilmiştir. Çalışmanın faktör 

analizi kısmında SPSS programından yararlanılmıştır. Bu 34 faktörden yapılan analiz 

sonucunda 18’inin seçimi yapılmış diğer oranlar çıkarılmıştır. Faktör analizi ikinci 

kez uygulanmış bu seferde 5 değişken çıkarılmıştır. Çalışmanın sonucunda daha 

fazla faktör analizin tahminin etkinliğini azalttığı, YSA kullanılarak geliştirilen 

tahmin modelinin veri madenciliği tekniğine göre daha iyi sonuçlar elde ettiği 

görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmada önerilen YSA yönteminin geleneksel 

istatistiksel yöntemlerden tahmin açısından daha iyi sonuçlar elde ettiği bu nedenle 

finansal sıkıntıların tahmininde YSA’nin tercih edilmesi gerektiğidir. 

Lin ve arkadaşları (2009) yapmış oldukları çalışmalarında CBR’in etkinliğini 

arttırmak için ön veri işleme yöntemi olarak RST (Rough set teory) ve GRA (Grey 

Relational Analysis) tekniklerini kullanan hibrit bir model (HFA) oluşturmayı 

hedeflemişlerdir. Sistemin vaka tabanının “Security and Exchange Laws” tarafından 

1999-2006 yılları arasında ilan edilen başarısız firmalar oluşturmaktadır. Bu 

firmaların her biri TSEC veritabanından elde edilmiştir. Çalışmada 13 finansal oran 

ve 8 finansal olmayan değer kullanılmıştır. Bu değerler başarısız firmalar için 0 

diğerleri için 1 olarak kodlanmıştır. RST yöntemini ROSETTA yazılımı ile 

gerçekleştirmişlerdir. CBR başarısızlık tahmin modelini oluşturmak için CBR-Works 

4.0 programından yararlanılmıştır. Çalışmada %90 eğitim ve %10 test kümesi olmak 

üzere veriler ikiye ayrılmıştır. Çalışma sonucunda RST’nin CBR için bir ön işleme 

yöntemi olarak uygun olduğu görülmüştür. Aynı zamanda ağrılıkların saptanmasında 

GRA yöntemi de CBR için uygun bir yöntemdir.  

Sun ve Li (2009) ‘un yapmış olduğu bir çalışmada finansal oranların, 

bilgilerin yanı sıra finansal olmayan kalitatif özellik kümesini de kullanarak 

uzmanların görüşlerinin tahmin sürecine dahil edilmesiyle finansal sıkıntılar ile ilgili 

bir erken uyarı verebilen karar destek sürecine dayalı bir tahmin modeli geliştirme 

amaçlanmıştır. Çalışmanın uyduğu karar sürecinde iki önemli nokta seçilen 

özelliklerin ağırlıklandırılması ve finansal kriz teşhisidir. Bu iki kısımda da 
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uzmanların bireysel yargılarından yararlanılmıştır. Çalışmada ilk başta kalitatif risk 

faktörlerinin belirlenmesi üzerinde çalışılmıştır. Çalışmaya göre finansal risk 

faktörleri iç ve dış olmak üzere iki gruptur. Dış risk faktörleri; ulusal durum, ülke 

politikaları, sosyal ve ekonomik çevre gibi genelde firmanın kontrolü dışındaki 

faktörlerdir. İç risk faktörleri ise; yatırım riski, pazar bilgisi, yönetim ve kontrol, borç 

risk bilinçliliği, firma idaresi başlıkları altında incelenmiştir. Seçilen bu faktörlerin 

her biri 9 adet seçenek ile uzmanlara sunulmuş, bir tane seçenek seçebilmişler veya 

emin olmadıklarında birden fazla seçebilecekleri belirtilmiştir. Çalışmada örnek bir 

firma olarak Kaikai Industry Company Limited Firması özel bir Çin firmasıdır. Bu 

firma bahsedilene göre 2004’te çok büyük kayıplar vererek krize girmiştir. Ancak 

2002 ve 2003 yıllarında firmanın finansal tabloları iyiye doğru gidildiğini 

göstermekteydi. Bu çalışma için öncelikle 5 uzman karar verici ziyaret edilmiş ve 

bilgileri alınmıştır. Ve çalışmanın sonucunu doğrulatmak için 2000–2005 yılları 

arasındaki 35 finansal orana göre, Çin hisse senedi piyasasındaki 135 çift firmaya 

başka çalışmalarda kullanılan 7 yöntem (MDA, CBR, makine öğrenmesi, v.b.) ile 

performansları incelenmiştir. Elde edilen sonuç göstermiş ki hiçbir yöntem bu 

firmanın 2004 yılında bir finansal krize girebileceğini tahmin edememiştir. Ancak 

çalışmada kullanılan yöntem finansal krize bu firmanın girebileceğini söylemiştir. Bu 

durumun böyle olmasında diğer çalışmalardan farklı olarak uzman bilgisine yöntem 

içerisinde yer vermelerinin etkin olduğu söylenebilmektedir. 
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3. YAPAY SİNİR AĞLARI 

 

Yapay sinir ağları (YSA) kavramı beynin çalışma ilkelerinin sayısal 

bilgisayarlar üzerinde taklit edilmesi fikri ile ortaya çıkmış ve ilk çalışmalar beyni 

oluşturan, ya da literatürdeki ismi ile nöronların matematiksel olarak modellenmesi 

üzerine yoğunlaşmıştır (Efe ve Kaynak, 2000).    

Beyin ve dokusunun incelenmesi sonucunda farklılığın işlenme sisteminden 

kaynaklandığı saptanmıştır. Elde edilen çarpıcı sonuç beynindeki sinirlerin bilgileri 

paralel olarak işlediğini göstermiştir. Bu izlenimden hareketle, tasarlanan cihaz ve 

makineler insan davranışlarını modelleyebilmek için akıllı sistemlerin oluşturulması 

ihtiyacını YSA ile karşılamıştır (Şen, 2004). 

Kullanılan istatistiksel yöntemler ile yapısı son derece karmaşık ilişki yapıları 

içeren veri topluluklarının kümeleyip içerisindeki ilgi uyandırıcı verisel ilişki 

parçacıklarını alabilmek çok zahmetli ve zaman alıcı olmaktadır. Bu nedenle 

istatistiksel yöntemlere ve bulanık kümeleme yöntemlerine alternatif olarak 

günümüzde KÖH benzeri YSA tekniklerinin değeri artış göstermektedir. 

Yapay sinir ağları insan beynindeki nöronların karmaşık yapısı göz önünde 

bulundurularak geliştirilmiştir. Yapay sinir ağları tıpkı insan beyni gibi sahip olduğu 

sinir düğümleri içerisindeki bilgiyi barındıran düğümler arası bağlantılar vasıtasıyla 

bu bilgi etkileşimini diğer düğümlere aktaran biyolojik sinir ağlarının bir taklididir. 

 Bu bölümde çalışmanın metodolojisini oluşturan YSA yapılarından, öğrenme 

kurallarından, YSA sınıflarından bahsedilecektir. 

 
3.1. Yapay Sinir Ağının Temelleri 
 
 
 Yapay sinir ağları (YSA) aynı zamanda paralel dağıtılmış işleme sistemleri ve 

bağlantısal sistemler olarak bilinen, biyolojik yapılara benzer bir şekilde 

bilgisayarların yapılarının modellenebilmesi ümidiyle merkezi sinir sisteminin 

prensiplerini kullanarak organizasyonel ilişkilerin bulunabilmesi için keşfedilmiştir. 

YSA yapıları genellikle, çeşitli işleme elemanlarına ve bağlantılara sahip olan geri 
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beslemeli ve geri beslemesiz şekilde sınıflandırılan yapılardan oluşmaktadır (Bose ve 

Liang, 1996). 

 Yapay sinir ağlarının sahip olduğu yapı; birçok farklı ilişkinin paralel bir 

şekilde çözümlenmesini sağlamaktadır. Bu durum da istenilen sonuca daha hızlı bir 

şekilde ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Sinir ağı denmesinin sebebi birçok etkileşimli 

bağlantının gerçek bir sinir ağındaki yapı ile benzerlik göstermesidir. YSA’nın 

temelini insan beyninin öğrenme yapısının modellenmesi oluşturmaktadır. Bu 

öğrenme sonucunda YSA girdilerden tahminde veya sonuçlarda etkili olabilecek 

çözümler üretebilmektedir. 

 Bir ağ yapısı birden fazla etkileşimli birimin karıştırılmasından oluşmaktadır. 

Her birim bir girdi çıktı düğümüne sahiptir ve yerel bir hesaplama veya fonksiyonu 

uygulanmaktadır. Her birimin yapısı bir I/O (Input/Output) karakteristiği  ve onun 

diğer birimlere olan bağlantısı ve olası dış çıktılara bağlantısı ile belirlenmektedir. 

Her ne kadar ağın el işlemesi ile mümkün olsa da, ağ genellikle bir veya daha fazla 

eğitim formları ile tüm bir fonksiyonellik geliştirmektedir (Schalkoff, 1997).     

 
Şekil 3.1. Bir Yapay Sinir Ağı 

 

3.1.1. Sinir Ağı Olarak Beyin 

 

 Beyin karmaşık nöron ağlarından yani reseptör ve efektör olmak üzere iki tip 

olan sinir hücrelerinden meydana gelmiştir. Anatomik olarak beyin üçe 

} { Girişler Çıkışlar 

Girdi 
Katmanı 

Gizli 
Katman 

Çıktı 
Katmanı 
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ayrılmaktadır. Bunlar asıl beyin, beyincik ve beyin sapıdır. Beynin sahip olduğu bazı 

organizasyonel ve hesaplamalı prensipler şu şekildedir (Bose ve Liang, 1996); 

1. Kitlesel Paralellik: Çok sayıdaki çıktı düğümler bağımsız bir şekilde ancak 

paralel çalışarak problemleri çözmek için organize olmaktadır. 

2. İlişki Karmaşıklığının Yüksekliği:  Nöronlar diğer nöronlar ile sayısız 

bağlantılara sahiptir. Buna bağlı olarak da beynin devasa bir değişken 

sayısına sahip olduğu söylenebilmektedir. 

3. Eğitilebilirlik: Nöronlar sahip olduğu deneyimlerden yola çıkarak olaylar 

karşısında verilecek tepkileri öğrenebilmektedir. 

4. İkili Durumlar ve Sürekli Değişkenler: Eylem potansiyeli ya hep ya hiç 

yasasına dayanmaktadır. Her bir nöron dinlenme ve depolarizasyon olmak 

üzere sadece iki duruma sahiptir.  

5. Nöron ve Sinyallerin Sayısız Türleri: Beyin farklı sinyal tipleri için birçok 

farklı hücre tipleri kullanmaktadır. 

6. Karışık Sinyal Etkileşimi: İmpuls etkileşimi, içerisinde bir çok faktörün etkili 

olduğu sinyalleri kullanmaktadır. 

7. Fiziksel Dekompozisyon: Beyin alt ağlar ile bir ilişki mozaiği olarak organize 

edilmektedir. Her bir alt ağ bir kaç bin yoğun bağlı nöronlardan oluşmaktadır. 

Bu alt ağlar temel beyin işleme modülleridir. 

8. Fonksiyonel Dekompozisyon: Fonksiyonel bir bakış açısından beyin aynı 

zamanda alanlar koleksiyonundan oluşmaktadır. Her bir alan veya alt ağ, 

spesifik fonksiyonlardan sorumludur. 

 

3.1.2. Nöronların Temel Özellikleri 

 

 Nöronlar akson, dentrit ve hücre gövdesinden oluşmaktadır. Nöron veya sinir 

hücrelerinin birçok farklı tipleri vardır. Bir nöronun yapısında Şekil 3.2’de de 

görüldüğü gibi, gövde (KÖHa), dentritler ve aksonlar yer almaktadır. Dentritler 

KÖHa veya hücre gövdesi için sinyalleri toplamaktadır. Bir nöron tipik olarak birden 

fazla dentrite sahiptir ancak sadece bir tane aksonu vardır. Bazı nöronların aksonları 

örneğin amakrin hücreler gibi eksiktir (Bose ve Liang, 1996). 
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Şekil  3.2. Bir Nöronun Yapısı 

 

 Dentritlerin karmaşık dallanmış yapısı dentrid ağacını ifade etmektedir. Bu 

alan genellikle hücre yüzeyinin %80’lık kısmını oluşturmaktadır.  

 

3.2. YSA’nın Özellikleri 

 

Genel anlamda yapay sinir ağları, beynin bir işlevi yerine getirme yöntemini 

modellemek için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanabilmektedir. Yapay sinir 

ağları, yapay sinir hücrelerinin birbirleri ile çeşitli şekillerde bağlanmasından oluşur 

ve genellikle katmanlar şeklinde düzenlenir. Donanım olarak elektronik devrelerle ya 

da bilgisayarlarda yazılım olarak gerçekleştirilebilmektedirler. Beynin bilgi işleme 

yöntemine benzer olarak yapay sinir ağları, bir öğrenme yani eğitim sürecinden sonra 

bilgiyi toplamakta, hücreler arasındaki bağlantı ağırlıkları ile bu bilgiyi saklamakta 

ve genel bir yargı oluşturma yeteneğine sahip paralel dağılmış bir işlemci olarak 

çalışmaktadır. Bunun yanında öğrenme süreci, arzu edilen amaca ulaşmak için yapay 

sinir ağlarının ağırlıklarının yenilenmesini içeren öğrenme algoritmasını 

içermektedir. 

 Yapay sinir ağları, insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yolu ile yeni 

bilgiler türetebilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve keşfedebilme gibi işlemleri 

herhangi bir yardım almadan otomatik olarak gerçekleştirmek amacı ile geliştirilen 

bilgisayar sistemleridir (Öztemel, 2003). 

Yapay sinir hücresine dışarıdan verilen bilgiler girdi olarak adlandırılır. 

Ağırlık değerleri ise; hücreye girdi olarak verilen bilgilerin önemini ve hücre 
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üzerindeki etkisini gösterir. Toplama fonksiyonu, hücreye gelen net girdiyi 

hesaplayan fonksiyondur ve genellikle gelen girdilerin kendi ağırlıklarıyla 

çarpımlarının toplamıdır (Öztemel, 2003). Şekil 3.3. bu yapıyı göstermektedir. 

 

 
Şekil 3.3. Yapay Sinir Hücresi 

 
Net girdinin hesaplanması, yapay sinir ağı analizinin özüdür. Hesaplanan 

girdi değerlerinin toplamı, bir aktivasyon fonksiyonu ile sinir hücresi tarafından sinir 

hücresinin anlayabileceği çıktıya dönüştürülmektedir. Aktivasyon fonksiyonu, 

genellikle net girdiyi sınırlı bir aralığa (sık sık [0,1] veya [-1,1]) yerleştirmektedir. 

Aktivasyon fonksiyonuna bağlı olarak, yapay sinir ağları istatistiki metotlar ile 

benzerlik gösterebilmektedir.  

Eğer aktivasyon fonksiyonu sürekli ve azalmayan bir fonksiyonsa, ağın çıktı 

fonksiyonu doğrusal diskriminant fonksiyonuyla sonuçlanabilir. Aktivasyon 

fonksiyonu, normal kümülatif dağılım fonksiyonu ya da lojistik kümülatif dağılım 

fonksiyonu olduğunda ise çıktı fonksiyonu logit ya da probit modeline benzer 

olacaktır (Richard ve arkadaşları, 2000). 

Genel olarak YSA metodolojisinin uygulama adımlarına bakıldığında, 

YSA’nın basit ama yoğun yapısı ve bazı temel özellikleri daha açık 

anlaşılabilmektedir. Tipik olarak, bir YSA’nın mimarisi (veya yapısı) oluşturulur ve 

çeşitli matematiksel algoritmalardan bir tanesi kullanılarak üretilen çıktıların 
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doğruluk düzeyinin maksimize edilmesi için gerekli olan ağırlık değerleri belirlenir. 

YSA’lar önceki örnekleri kullanarak ağırlıkları belirlemek yoluyla girdi değişkenler 

ile tahmin edilen değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartırlar; diğer bir deyişle 

YSA’lar eğitilir. Bir kez bu ilişkiler ortaya çıkartıldıktan sonra (yani ağ eğitildikten 

sonra), YSA yeni verilerle çalıştırılabilir ve tahminler üretilebilir. Bir ağın 

performansı, amaçlanan sinyal ve hata kriteri ile ölçülür. Ağın çıktısı, amaçlanan 

çıktı ile karşılaştırılarak hata payı elde edilir. Geri Yayılma olarak adlandırılan bir 

algoritma hata payını azaltacak şekilde ağırlıkları ayarlamak için kullanılır. Bu işlem 

defalarca tekrar edilerek ağ eğitilir. Eğitme işleminin amacı performans ölçümleri 

bazında optimum çözüme ulaşmaktır (Yurtoğlu, 2005). 

Yapay sinir ağlarının temel özelliklerinin bir kaç başlık altında aşağıdaki gibi 

incelemek mümkündür. 

-  Doğrusal Olmama: Temel işlem elemanı olan hücre doğrusal bir işleyişe 

sahip değildir. Dolayısıyla hücrelerin birleşmesinden meydana gelen YSA da 

doğrusal bir ilişkiye sahip değildir ve bu özellik bütün ağa yayılmış durumdadır. Bu 

özelliği ile YSA, doğrusal olmayan karmaşık problemlerin çözümünde en önemli 

araç olmuştur. 

- Genelleme: YSA, ilgilendiği problemi öğrendikten sonra eğitim sırasında 

karşılaşmadığı test örnekleri için de arzu edilen tepkiyi üretebilmektedir. Örneğin, 

karakter tanıma amacıyla eğitilmiş olan bir YSA, bozuk karakter girişlerinde de 

doğru karakterleri verebilir ya da bir sistemin eğitilmiş YSA modeli, eğitim 

sürecinde verilmeyen giriş sinyalleri için de sistemle benzer davranış 

gösterebilmektedir. Bu durumun oluşmasını sağlayan YSA’nın genelleme 

yeteneğidir.  

- Uygulanabilirlik: YSA, ilgilendiği problemdeki değişikliklere göre kendi 

ağırlıklarını yeniden ayarlayabilmektedir. Yani, belirli bir problemi çözmek amacıyla 

eğitilen YSA, problemdeki değişimlere göre tekrar eğitilebilir, değişimler devamlı 

ise gerçek zamanda da eğitime devam edilebilmesi mümkün olmaktadır. Bu özelliği 

ile YSA, uyarlamalı örnek tanıma, sinyal işleme, sistem tanılama ve denetim gibi 

alanlarda etkin olarak kullanılmaktadır.  
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- Hata Toleransı: YSA, çok sayıda hücrenin çeşitli şekillerde 

bağlanmasından oluştuğundan paralel dağılmış hızlı işleyen bir yapıya sahiptir ve 

ağın sahip olduğu bilgi, ağdaki bütün bağlantılar üzerine dağılmış durumdadır. Bu 

nedenle, eğitilmiş bir YSA’nın bazı bağlantılarının hatta bazı hücrelerinin etkisiz 

hale gelmesi, ağın doğru bilgi üretmesini önemli ölçüde etkilemez. Bu nedenle, 

geleneksel yöntemlere göre hatayı tolere etme yetenekleri son derece yüksek 

olmaktadır. Genellikle geleneksel yöntemlerde istenmeyen veri parçacıkları analizin 

yapısını olumsuz etkilemektedir. Bu aradaki farklılık da YSA’nın hatayı tolere 

edebilme yeteneğinin bir ürünüdür.   

- Donanım ve Hız: YSA, paralel yapısı nedeniyle büyük ölçekli entegre 

devre (VLSI) teknolojisi ile gerçeklenebilmektedir. Bu özellik, YSA’nın hızlı bilgi 

işleme yeteneğini artırır ve gerçek zamanlı uygulamalarda arzu edilmesini 

sağlamaktadır. Analizde önemli olan sonuca hızlı bir şekilde ulaşılabilmesidir.. 

 

3.3. Yapay Sinir Ağlarının Sınıflandırılması 

 

 Yapay sinir ağları tarihi süreçte birçok gelişime sahip olmuştur. Yapılan yeni 

çalışmalar ve yapay sinir ağlarının farklı alanlarda kullanılmaya başlanması YSA’da 

yeni metotların doğmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan YSA modelleri kimi zaman 

ağ mimarilerine göre, kimi zaman öğrenme algoritmalarına göre, kimi zaman da 

öğrenme yöntemlerine göre farklılıklar göstermiştir. Bu bölümde YSA’nın 

türlerinden kısaca bahsedilecektir. 

 

3.3.1. YSA’ların Ağ Yapılarına Göre Sınıflandırılması 

 

 YSA’lar ağ yapılarına göre ileri ve geri beslemeli olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. 
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3.3.1.1. İleri Beslemeli Ağlar 

 

 İleri beslemeli YSA’ da, hücreler katmanlar şeklinde yapılandırılmaktadır ve 

bir katmandaki hücrelerin çıkışları diğer bir katmana ağırlıklar üzerinden giriş olarak 

verilmektedir. Giriş katmanı denilen ana katman, dış ortamlardan aldığı bilgileri 

hiçbir değişikliğe uğratmadan orta (gizli) katmandaki hücrelere iletmektedir. Bilgi, 

orta ve çıkış katmanında işlenerek ağ çıkışına yönlendirilmektedir. Bu yapısı ile ileri 

beslemeli ağlar doğrusal olmayan durağan bir işlevi yerine getirmektedir. Yapay sinir 

ağları bir veya birden fazla katmana sahip olabilmektedir. Bir katmandan fazla 

olduğu durumlar daha iyi istatistiksel sonuçlar üretilmesinin sağlamaktadır. Şekil 

3.4’te bir ileri beslemeli sinir ağının yapısı görülmektedir.  

 
Şekil 3.4. Bir ileri beslemeli yapay sinir ağı 

 
 İleri beslemeli yapay sinir ağında uygun katman sayısının belirlenmesi 

problemden probleme farklılık gösterebilmektedir. Genellikle katman sayısı fazla 

olan ileri beslemeli yapay sinir ağları geri yayılım algoritması ile daha iyi öğrenme 

işlevini yerine getirmektedir. 

 

3.3.1.2. Geri Beslemeli Ağlar 

 

 Geri beslemeli YSA’ da, en az bir hücrenin çıkışı kendisine ya da diğer 

hücrelere giriş verisi olarak verilmekte ve genellikle geri besleme bir geciktirme 
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elemanı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Geri besleme, belirli bir katmandaki 

hücreler arasında olduğu gibi katmanlar arasındaki hücreler arasında da 

olabilmektedir. Bu yapısı ile geri beslemeli YSA, doğrusal olmayan dinamik ve geri 

etkileşimli bir davranış göstermektedir. Dolayısıyla, seçilen geri besleme şekline 

göre farklı yapıda ve karakteristikte geri beslemeli YSA yapıları elde 

edilebilmektedir. 

 Geri besleme, geciktirme elemanı üzerinden yapılır. Geri besleme, bir 

katmandaki hücreler arasında olduğu gibi katmanlar arasındaki hücreler arasında da 

olabilir. Bu yapısı ile geri beslemeli yapay sinir ağları, doğrusal olmayan dinamik bir 

davranış gösterir. Dolayısıyla, geri beslemenin yapılış şekline göre farklı yapıda ve 

davranışta geri beslemeli yapay sinir ağları yapıları elde edilebilir (Vural, 2007). 

 

4.3.2. YSA’ların Öğrenme Algoritmaların Göre Sınıflandırılması 

 

 Yapay sinir ağlarında en önemli özellik öğrenme yeteneğidir. Beyinin önemli 

bir fonksiyonu olan öğrenme yeteneği yine aynı şekilde yapay sinir ağlarının önemli 

bir fonksiyonudur. YSA öğrenme yöntemlerine göre, geri yayılım, momentumlu geri 

yayılım, esnek geri yayılım ve Delta-Bar-Delta sinir ağları olarak 

sınıflandırılmaktadır. 

 

3.3.2.1. Geri Yayılım (BP) 

 

Yapay sinir ağlarında öğrenme girdi değişkenlerinin ağırlıklarının olası 

eğitim verilerinden yola çıkılarak eğitilmesi olarak da tanımlanabilmektedir. Geri 

yayılım algoritması bir giriş setine karşılık olarak özel bir fonksiyonel karakteristiği 

elde edebilmek için çıkışlar oluşturmak üzere ağırlıkların ayarlanması prensibine 

dayanan bir YSA algoritmasıdır. Standart bir geri yayılım algoritmasında katmanlar 

arasında tam bir bağlantının bulunduğu çok katmanlı, ileri beslemeli ve öğreticili 

olarak eğitilen bir YSA modelidir ve hataları geriye doğru çıkıştan girişe azaltmaya 

çalışmasından dolayı bu ismi almıştır. Bir geri yayılım algoritmasında öğrenme şu 

şekilde gerçekleşmektedir; 
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§ Eğitim kümesinden rastgele bir sonraki örneği seçme ve ağ girişine 

giriş vektörü uygulama, 

§ Ağın çıkışını aktivasyon ile hesaplama, 

§ Ağın çıkışı ile hedef vektör arasındaki hata payını hesaplama, 

§ Hata payını küçültecek şekilde ağın ağırlıklarının yeniden 

güncellenmesidir. 

Bu aşama istenilen iterasyon süresince tekrar ettirilmektedir. Bu algoritmada 

eğitim veri setinin kalitesi de büyük önem arz etmektedir. Geri yayılım algoritması 

uygulamada gerçekleştirilmesi zor algoritmalardan biridir. Bunun nedeni geri 

yayılım algoritmasının eğitim sürecinin uzun olmasıdır. YSA eğitimi günlerce ya da 

haftalarca sürebilmektedir. Bu nedenle günümüzde geri yayılım algoritmasının daha 

hızlı öğrenmesini sağlayacak yardımcı yöntemler geliştirilmeye çalışılmaktadır.  

 

3.3.2.2. Momentumlu Geri Yayılım (BPM) 

 

Geri yayılım algoritması önceden de bahsedildiği gibi eğitilmesi uzun olması 

nedeni ile uygulamada kullanımı az olan bir algoritmadır. Bu nedenle günümüzde bu 

algoritmanın daha hızlı çalışmasını sağlayan yardımcı sezgisel tekniklerden 

yararlanılmaktadır. Bu sezgisel teknik momentum kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Momentum katsayısı, YSA’nın daha hızlı toparlanmasına 

yardım eden bir faktördür. Bu nedenle bu algoritmanın adı Momentumlu Geri 

Yayılım Algoritmasıdır. Öğrenmeyi etkileyen diğer bir parametre öğrenme oranıdır. 

Bu değerin seçiminde dikkatli olunması gerekmektedir. Özellikle geri yayılım 

algoritmasında öğrenme oranı küçük seçilirse öğrenme yavaşlayacak, büyük seçilirse 

ağırlık değişimleri salınımlı ve kararsız olabilmektedir. Bu sakıncalar sebebi ile, 

momentumlu geri yayılım algoritmasında ağırlıklara uygulanacak düzeltme miktarını 

belirleyen denklemlere momentum terimi γ eklenerek azaltılabilmesi mümkündür. 

Momentum katsayısı 0 < γ < 1 aralığında seçilmektedir. Momentum katsayısı ağın 

daha hızlı toparlanmasına yardım eden bir faktördür. Amacı öğrenme esnasında ağın 

salınım yapmasını önlemektir.  
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-Dik İniş Geri yayılım Algoritması Parametreleri 

  
-Momentumlu Geri yayılım Algoritması Parametreleri 

 
 

3.3.2.3. Delta-Bar-Delta 

 

 Çok katmanlı yapay sinir ağlarının yapıları kompleks olduğunda öğrenme 

oranının seçilmesi zor olabilmektedir. Bir maliyet yüzeyinde çalışan oran diğerinde 

kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle sezgisel bir algoritma olan Delta-Bar-

Delta aşağıdaki adımları ilerleterek bir eğitim sürecinde öğrenme oranını 

iyileştirmektedir. 

• Her ağırlık kendi öğrenme oranına sahiptir. 

• Her bir ağırlık için; her bir komşu bir önceki adımdaki komşuları ile 

karşılaştırılır. 

• Komşu aynı yönde ise öğrenme oranı arttırılır. 

• Komşu farklı yönde ise öğrenme oranı azaltılır.  

  

3.3.3. YSA’nın Öğrenme Yöntemlerine Göre Sınıflandırılması 

 

 Yapay sinir ağlarında öğrenme genel olarak iki sınıfta incelenmektedir. 

Bunlardan birincisi danışmanlı öğrenme ikincisi ise danışmansız öğrenmedir. 

Öğrenme de amaç yapay sinir ağının tahmin de hata payını en aza indirgeyecek 

ağırlıkların bulunması için ağın eğitilmesidir. Yapay sinir ağlarının verilen girdilere 

göre çıktı üretebilmesinin yolu ağın öğrenebilmesidir. Bu öğrenme işleminin de 

birden fazla yöntemi vardır. Yapay sinir ağları öğrenme algoritmalarına göre 

danışmanlı, danışmansız öğrenme olarak ikiye ayrılır. 

Tmmkm )()( 1−−=∆ asW α

mkm sb α−=∆ )(

Tmmkmkm )()1()()( 11 −
− −−∆=∆ asγWγW α

mkmkm sγbγb α)1()()( 1 −−∆=∆ −

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 
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3.3.3.1. Danışmanlı Öğrenme 

 

 Danışmanlı öğrenme sırasında ağa verilen giriş değerleri için çıktı değerleri 

de verilir. Ağ verilen girdiler için istenen çıkışları oluşturabilmek için kendi 

ağırlıklarını günceller. Ağın çıktıları ile beklenen çıktılar arasındaki hata 

hesaplanarak ağın yeni ağırlıkları bu hata payına göre düzenlenir. Hata payı 

hesaplanırken ağın bütün çıktıları ile beklenen çıktıları arasındaki fark hesaplanır ve 

bu farka göre her nörona düşen hata payı bulunur. Daha sonra her nöron kendine 

gelen ağırlıkları günceller. Bu yöntem yapay sinir ağlarının eğitilmesinde en sık 

kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde başlangıçta rasgele olarak seçilen ağırlık 

değerleri zamanla tahmindeki hata payını azaltmak için iyileştirilmektedir.  

 Danışmanlı öğrenmede eğitim seti içerisinde yer alan girdi ve çıktı 

numuneleri ağın eğitilmesini sağlamaktadır. Eğer veri kümesi içerisindeki önemli 

ilişki parçacıkları bulunmak isteniyorsa bu eğitim kümesinin kalitesi istenilen ilişki 

örneklerini içermek zorundadır. Aksi durumda amaca ulaşmak mümkün değildir. 

Eğitim süreci yapay sinir ağlarında uzun bir sürece sahne olmaktadır. Bu süreç 

sonucunda yapay sinir ağı öğrenme işlevini gerçekleştirmiş olacaktır. Tahmindeki 

hata payının ne kadar düşük olması istenirse yapay sinir ağlarının öğrenme süreci o 

kadar uzun sürdürülmelidir. Eğitim kümesinin haricinde bir de test kümesi 

mevcuttur. Eğer ağ iyi eğitilememişse test kümesinde yanlış sonuçlar üretebilme 

ihtimali oldukça yüksek çıkacaktır. 

 Hem Perceptron hem de geri yayılım algoritmasında doğru çıktı için doğru bir 

girdiye gereksinim duyulmaktadır. Bu tip öğrenme yöntemi danışmanlı öğrenme 

olarak bilinmektedir (Bose ve Liang, 1996).  

 

3.3.3.2. Danışmansız Öğrenme 

 

Danışmansız öğrenmede ağa öğrenme sırasında sadece örnek girdiler 

verilmektedir. Herhangi bir beklenen çıktı bilgisi verilmez. Girişte verilen bilgilere 

göre ağ her bir örneği kendi arasında kümelendirecek şekilde kendi yapısını 

oluşturmaktadır. Ağ, seçilen bağlantı ağırlıklarının aynı özellikte olan dokuları 
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ayırabilecek şekilde düzenleyerek öğrenme işlemini tamamlamaktadır. Bu yapay 

sinir ağı modelinde ağırlıklar bir çıktıya ihtiyaç duymadan tanımlanabilmektedir. 

Danışmanlı öğrenmenin dışında biyolojik zekânın asıl göstergesi olan yapay 

sinir ağı modeli danışmansız öğrenme modelidir. Bir danışmansız öğrenme sistemi 

sadece girdi örneklem kümelerinden oluşmaktadır. Sisteme üretilen cevabın doğru 

veya yanlış olduğunu test edecek herhangi bir harici gösterge verilmemektedir. 

İstatistiksel kümeleme yöntemleri, kümelerin sayıları ile ilgili bir uzbilgi olmadan,  

danışmansız öğrenmenin örnekleridir. Temel olarak danışmansız öğrenme girdi 

örnekleri içerisinde kesin bir tür ilişki düzenselliği bulmayı amaçlamaktadır. 

Genellikle, bu düzen ilişkisi büyük veri kümeleri içerisinde kümeyi tanıtan daha az 

veri olarak ifade edilmektedir. Anlamlı düzensellik bulmak için girdi içerisinde 

birkaç artıklık bulunmalıdır (Bose ve Liang, 1996).   

Danışmansız öğrenmede ağlar, girdi ağırlıklarını belirlemek için dışarıdan bir 

etkiye ihtiyaç duymayıp, bunun yerine performanslarını içeriden gözlemektedirler. 

Bu ağlar girdi sinyallerinde düzen aramaktadırlar ve ağın fonksiyonuna göre 

adaptasyon yapmaktadırlar. Ağa bir verinin doğru veya yanlış olup olmadığı 

belirtilmeden, ağ onu nasıl organize edebileceği hakkında bazı bilgilere sahip 

olmaktadır. Bu bilgi, ağ topolojisinin ve öğrenme kurallarının içine yerleştirilmiştir 

(Vural, 2007). 

 

3.4. YSA Öğrenme Kuralları 

 

 Yapay sinir ağlarında öğrenme işleminde bazı özel algoritmalardan 

yararlanılmaktadır. Bu algoritmalar; Hebb, Hopfield, Delta, Kohonen kuralı gibi 

algoritmalardır.   

 

3.4.1. Hebb Kuralı 

 

 En çok kullanılan yapay sinir ağlarında bağlantılar arası ağırlık değişimlerinin 

hesaplanmasında Hebb kuralı olarak ta bilinen korelâsyon kuralıdır. Bu kural önceki 

ve post sinaptik sinir ağı hareketlerinin bir fonksiyonu olarak bilinmektedir. Hebb 
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kuralı olarak adlandırılmasının nedeni D. Hebb isimli araştırmacı tarafından 

geliştirilmiş olmasıdır. 1949 yılında ise Hebb "Organization of Behavior" adlı 

eserinde öğrenme ile ilgili temel teoriyi ele almıştır.  Hebb kitabında öğrenebilen ve 

uyum sağlayabilen sinir ağları modeli için temel oluşturacak "Hebb kuralı"nı ortaya 

koymuştur. Hebb kuralı; sinir ağının bağlantı sayısı değiştirilirse, öğrenebileceğini ön 

görmekteydi. 

 Donald Hebb (1949) bugünün sinir ağı teorisinin babası olarak bilinmektedir. 

Nörolog olan Hebb, beynin nasıl öğrendiği ile ilgili çalışmalar yapmıştır. 

Çalışmalarına beynin en temel birimi olan sinir hücresini ele alarak başlamıştır. İki 

sinir hücresinin birbirleriyle nasıl bir ilişki sergilediklerini incelemiş ve sinir ağı 

teorisini bu temel üzerine inşa etmiştir. Beynin nasıl bir çalışma sergilediği şu an 

dahi teoriler yardımıyla açıklanamamaktadır. Ancak Hebb’in bu fikri ile yola 

çıkılmış ve günümüzdeki yüzlerce ayrı teoriyle geniş bir yelpazeye hitap eden  

düşünceler oluşturulmuştur. Şu an gerçek hayatta kullanılan ve başarı oranı %99’lar 

ile ifade edilen bir çok yapay sinir ağı modeli bulunmaktadır. Tüm geliştirilen 

modeller ve kullanılan yöntemler bilgisayar dünyasında “çözümsüz, zaman alıcı” 

veya “karmaşık” olarak ifade edilen problem doğalarının çözümünü hedeflemekte ve 

hatta bir kısmını ise başarıyla çözebilmektedir. 

 'Birlikte ateşlenen birbirine bağlanır.' Hebb'in, iki sinir hücresinin aynı anda 

tetiklenmesi (aktif hale getirilmesi) halinde aralarındaki bağlantıların güçleneceği 

kuralı olarak ta bilinmektedir. Bu kural, giriş yapılarının tamamı dikey veya 

birbiriyle ilişkisiz olduğu sürece iyi işler. Ancak bu dikeylik şartı Hebbian öğrenme 

kuralını ciddi ölçüde kısıtlamaktadır 

(http://www.termbank.net/psychology/3188.html). 

 

3.4.2. Hopfield Kuralı 

 

Hopfield ağı tek katmanlı ve geri dönüşümlü bir ağdır. Proses elemanlarının 

tamamı hem girdi hem de çıktı elemanlarıdır. Ağın bağlantı değerleri bir enerji 

fonksiyonu olarak saklanmaktadır.  

 

http://www.termbank.net/psychology/3188.html
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Şekil 3.5. Hopfield Ağı 

 

1. Hopfield yapay sinir ağı “recurrent” ya da “recursive” yani tekrar beslemeli 

bir yapıya sahiptir. Bu özelliği ile diğer yapay sinir ağı modellerinden 

ayrılmaktadır.  

2. Tekrar besleme kabiliyeti sayesinde girdi örüntüsü Hopfield mimarisine 

verildiğinde, mimari işleme bir başlangıç enerjisi ile başlamaktadır. Bu 

başlangıç konumundan itibaren yapı, girdi vektörünü bir başka girdi 

vektörüne (daha önce öğrendiği) doğru benzetmeye başlamaktadır.  

3. Bu süreçte girdi matrisinde yapılan her küçük değişimin ardından enerji 

tekrar tekrar hesaplanarak girdi vektörünün dönüşümünün kontrolü 

sağlanmaktadır. Girdi vektörünün bir başka öğrenilmiş olan girdi vektörüne 

benzetilme işlemi, enerji durağanlaşıncaya değin sürmektedir. Enerji 

durağanlaşması ise enerjinin minimuma ulaştığı ve değişmediği yapıdır.  

 
Günümüzde geliştirilmiş iki tür Hopfield ağı vardır 

Kesikli Hopfield Ağı: Bu ağlar çağrışımlı bellek olarak kullanılırlar.  

Sürekli Hopfield Ağı: Bu ağlar ise daha çok kombinatoriyel optimizasyon 

problemlerinin çözümünde kullanılmaktadır. 

Hopfield Ağı’nın Özellikleri 

1. Aynı-uyum sınıflandırmasında kullanılan ilk ağlardan biridir.  

2. Tek katmanlı ve geri dönüşümlü bir ağdır.  

3. Proses elemanlarının tamamı hem girdi hem de çıktı elemanlarıdır.  

4. Hücreler açık (+1) ya da kapalı (-1) olarak ikili mantığa göre çalışır.  
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5. İşlemci fonksiyonu süreksiz formda eşik fonksiyonu, sürekli formda sigmoid 

ve tanjant hiperbolik fonksiyonu olarak düşünülmüştür.  

6. Ağın bağlantı değerleri bir enerji fonksiyonu olarak saklanmaktadır.  

7. Ağın öğrenmesi Hebb kuralına göre yapılır.  

Bir proses elemanının t. zamandaki girdisi; G(t) 

 

 

Burada kullanılan A ağırlık değerini, Ç(t-1) ilgili proses elemanının bir 

önceki zaman dilimindeki çıktısını ve değerlerini, θ ise sabit eşik değerini 

göstermektedir. 

Aynı proses elemanının çıktısı; Ç(t) ise şöyle hesaplanmaktadır. 

Ç(t) = sgn(G(t)) 

Buradaki sgn signum fonksiyonunu göstermektedir. Yani; 

 
 

3.4.3. Delta Kuralı 

 

En çok kullanılan kurallardan biri olan Delta kuralı Hebb kuralının 

geliştirilmiş halidir. Beklenen çıktı ile gerçekleşen çıktı arasındaki farkı (delta) 

azaltmak için yani hedefe yaklaşmak için ağırlıkların sürekli değiştirilmesi 

varsayımına dayanmaktadır. Ağ hatasının karesini minimize etmek için ağırlıklar 

devamlı güncellenmektedir. Hata bir önceki katmana geri çoğaltılır ve bu ilk 

katmana kadar devam eder. Bu kurala ayrıca geri yayılım, Widrow-Hoff ögrenme, en 

küçük ortalamalar karesi, Delta-Delta gibi isimlerde verilmektedir. Geri yayılım 

adını hatayı geriye doğru yayarak düzeltmesinden almaktadır. Yapılan hata eğimli 

iniş adı verilen süreç kullanılarak en aza indirgenmeye çalışılmaktadır. 

(3.5) 

(3.6) 
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Yapay sinir ağlarında kullanılan ve sistemin hata miktarının belirlenmesinde 

Hebb kuralı ile birlikte ismi en çok geçen kuraldır. Bu kural arka planda en küçük 

ortalamalı kareler (least mean square) hesaplamasını kullanmaktadır. Sistemin 

çalışmasını basitçe beklenen değer ile gerçekleşen değer arasındaki farkın birbirine 

yaklaştırılması olarak düşünebilmek mümkündür. En küçük ortalamalı kareler (LMS) 

yöntemi de uzayda bulunan iki farklı değişkenin birbirine yaklaştırılması mantığı ile 

işlemektedir. 

Delta kuralının formülasyonu aşağıdaki şekilde yapılabilir: 

Δwij = 2μ xi (beklenen - gerçekleşen)j                                             

Yukarıdaki formülde, sinir hücrelerini bağlayan sinapsisler üzerindeki ağırlık 

değerinin değişim miktarı delta kuralına göre hesaplanmaktadır. Bu kurala göre 

sinapsisin ağırlığındaki değişim, eğitim oranı ( μ ) ile ilgili sinapsisin giriş değerinin ( 

xi ) yine ilgili sinapsisteki beklenen ve gerçekleşen arasındaki farkı ile çarpımına 

eşittir. Şekil 3.6’da da görüldüğü gibi seçilen öğrenme algoritması ağın güncellenme 

şeklini tayin etmektedir. Ağ eğitildikten sonra eğitimin başarılı olmasını saptamada 

tahmindeki hata payı kullanılmaktadır.  

 
Şekil 3.6. Delta Kuralı 

 

 

(3.7) 
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3.4.4. Kohonen Kuralı 

 

 Kohonen öğrenme kuralı, Kohonen tabakasındaki süreç elemanlarının 

birbirleri ile yarışmaları ilkesine dayanır. Hangi proses elemanın referans vektörü 

girdi vektörüne en yakın ise o yarışmayı kazanmaktadır (Öztemel, 2003). 

 Kohonen kuralına göre ağ kendi kendini danışmana ihtiyaç duymadan 

eğitebilmektedir. Bunun olmasını sağlayan aynı anda paralel bir şekilde en uygun 

sonucu üretebilmek için düğümlerin yarışmasıdır.  

 Kohonen, YSA’nın uyarlanır elemanların yoğun bir şekilde paralel olarak 

bağlanmasıyla oluşan ve gerçek dünyadaki cisimlerle aynen biyolojik sistemin 

yaptığı gibi ilişkide bulunabilmeleri için hiyerarşik organizasyonları düzenlenmiş 

yapılar olduğuna dikkat çekmiştir (Kohonen, 1980). 

 Sistem girdi verisini gruplandırmak için hangi özellikleri kullanacağına kendi 

kendisine karar verir ki bu yöntem kendi kendine öğrenme (self-learning) veya 

adaptasyon olarak bilinmektedir. Günümüzde, danışmansız eğitme tam olarak 

anlaşılamamış durumdadır. Kendi kendine eğitmenin öncü araştırmacılarından birisi 

Tuevo Kohonen’dir. Kohonen, doğru cevabı bilmenin yararlarından yararlanmadan 

öğrenen bir ağ geliştirmiştir. Bu ağ, birçok sayıda bağlantısı olan tek tabakaya sahip 

olması nedeniyle biraz sıra dışı sayılabilmektedir. Ayrıca, bu yöntemde diğer belirgin 

özellik olarak, bu ağın bağlantı ağırlıkları için başlangıç değerleri verilmeli ve girdi 

değerleri normalize edilmelidir. 

 
 

Şekil 3.7 . Kohonen Haritası 
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3.5. YSA Kullanım Alanları 

 

 YSA uygulamada sağlamış olduğu bir çok avantaj nedeni ile bugün geniş bir 

uygulama alanına sahip olmaktadır. Zamanla geleneksel yöntemlerin yerini alması 

YSA’nın sağlamış olduğu hız, karmaşık ilişkileri çözümleyebilme ve öğrenme ile 

insan zekasını taklit edebilme yeteneği sayesindedir. Belli başlı çalışma alanları 

şöyledir; 

-Arıza Analizi ve Tespiti: Bir sistemin, cihazın ya da elemanın düzenli 

(doğru) çalışma şeklini öğrenen bir YSA yardımıyla bu sistemlerde meydana 

gelebilecek arızaların tanımlanma olanağı vardır. Bu amaçla YSA; elektrik 

makinelerinin, uçakların ya da bileşenlerinin, entegre devrelerin v.s. arıza analizinde 

kullanılmıştır.  

-Tıp Alanında EEG ve ECG gibi tıbbi sinyallerin analizi:, kanserli hücrelerin 

analizi, protez tasarımı, transplantasyon zamanlarının optimizasyonu ve hastanelerde 

giderlerin optimizasyonu v.s gibi uygulama yeri bulmuştur.  

-Savunma Sanayi Silahların otomasyonu ve hedef izleme:, 

nesneleri/görüntüleri ayırma ve tanıma, yeni algılayıcı tasarımı ve gürültü önleme v.s 

gibi alanlara uygulanmıştır. 

-Haberleşme Görüntü ve veri sıkıştırma: otomatik bilgi sunma servisleri, 

konuşmaların gerçek zamanda çevirisi v.s gibi alanlarda uygulama örnekleri vardır.  

-Üretim sistemlerinin optimizasyonu: ürün analizi ve tasarımı, ürünlerin 

(entegre, kağıt, kaynak v.s.) kalite analizi ve kontrolü, planlama ve yönetim analizi 

v.s. alanlarına uygulanmıştır.  

-Otomasyon ve Kontrol: Uçaklarda otomatik pilot sistemi otomasyonu, 

ulaşım araçlarında otomatik yol bulma/gösterme, robot sistemlerin kontrolü, doğrusal 

olmayan sistem modelleme ve kontrolü, elektrikli sürücü sistemlerin kontrolü v.s. 

gibi yaygın bir uygulama yeri bulmuştur. 

 Bunların dışında yapay sinir ağları, bütün finansal piyasalarda, borsada, bono 

işlemlerinde, uluslararası nakit para akışında ve ticaret mallarında kullanılmaktadır. 

Birçok kullanıcı bu sistemleri para getiren sistemler olarak tanımlamakta ve 

gerçekten de Japonya finans piyasasında yapay sinir ağlarının çok başarılı olduğu 
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bildirilmektedir. Daiichi Kangyo Bankasının hazine bonosu işlemleri ile ilgili 

raporuna göre, yapay sinir ağları hazine bonosunun hit hızını %60’dan %75’e 

yükseltmişlerdir. Ayrıca, Daiwa Araştırma Enstitüsü, bir yapay sinir ağının Nikkei 

ortalamadan %20 daha iyi sonuç verdiğini belirtirken; Daiwa Güvenlik’in borsa 

tahmin sisteminin, şirketlerin hit hızını %70’den %80 değerlerine yükselttiğini 

açıklamışlardır (Anderson ve McNeill, 1992). 
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4. MATERYAL VE METOD 

 

4.1. Materyal 

 

 Çalışmanın gerçekleştirilmesinde Türkiye’de otomotiv sektöründe yer alan 

altı işletmenin 1998-2008 yılları arasındaki finansal oranları, Türkiye’nin ilgili 

yıllardaki makro göstergeleri ve işletmelerin yapısal bilgileri materyal olarak 

kullanılmıştır. Veriler yayınlanan istatistik bültenlerinden, örnek raporlardan ve 

borsada işlev gören bu firmaların İMKB’ye göndermiş olduğu ilgili yıllara ilişkin 

bilânço ve gelir tablolarından elde edilmiştir. Makro göstergeler Türkiye İstatistik 

Kurumunun (TUİK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nın yayınladığı raporlardan 

elde edilmiştir. Firmaların yapısal bilgileri (istihdam, kapasite kullanım oranı, ihracat 

oranı v.b.) ise kendi web siteleri ve Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin yayınlamış 

olduğu raporlardan elde edilmiştir.  Firmaların patent çalışmaları ile ilgili bilgileri 

Türkiye Patent Enstitüsü’nden alınmıştır. Bunun yanında firmaların desteklenen 

1501 Sanayi Ar-Ge proje sayıları ise TÜBİTAK’dan elde edilmiştir. Çalışmada 24 

finansal oran, 8 makro gösterge ve 19 işletme yapısı ile ilgili veriler kullanılmıştır. 

 Verilerin düzenlenmesinde ve toplanmasında Microsoft Office Excel 2003 

sürümünden yararlanılmıştır. Kendini örgütleyen haritalar (KÖH) algoritmasının 

Excel’den seçilen veri gruplarına uyarlanması için Borland Firmasının üretmiş 

olduğu bir programlama dili olan Delphi 7.0 ile Neuris yazılımı tasarlanmıştır. 

 

4.2. Araştırmanın Metodu 

 

4.2.1. Metodoloji 

 

 Çalışmada kullanılan metodoloji aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır; 

1. Çalışmanın amaçları doğrultusunda finansal analiz teknikleri, KÖH, yapay sinir 

ağları, veri madenciliği konularında geniş bir literatür taraması yapılması, 

2. Literatürden elde edilen sonuca göre çalışmanın amacını da dikkate alarak, 

hazırlanacak olan sistemin kavramsal bir veri akış modelinin oluşturulması, 
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3. Bu veri akış modelinde işletmelerin çeşitli bilgileri, finansal bilgileri, ekonomik 

göstergelerin sistemin öğrenebilmesi için bir veri analizi gerçekleştirilmesi, 

4. Türkiye’de ve Dünya’da otomotiv sektörünün gelişimi, sorunları ve sektördeki 

öncü işletmelerin bilgileri incelenerek sektöre genel bir bakış açısının 

oluşturulması, 

5. Türkiye’deki otomotiv sektöründeki borsada işlev gören 6 işletme seçilerek bu 

işletmelerin 1998-2008 yıllarına ait yıllık bilanço ve gelir tablolarından elde 

edilen finansal göstergelerinin sisteme aktarılması, 

6. Kendini örgütleyen haritaların bilgi altyapısı tamamlandıktan sonra, geniş bir 

literatür taraması ile benzer KÖH modelleri incelenerek, bu modellerin işleyiş 

mantığı kullandıkları matematiksel yöntemler araştırıldıktan sonra KÖH’in 

yapay sinir ağı altyapısının Delphi 7.0 programlama dili ile hazırlanması,  

7. Yapılan çalışmalar sonucunda Xidonas ve arkadaşlarının (2008) bir işletmenin 

finansal başarısının değerlendirilmesinde tasarlamış oldukları uzman sistemden 

yola çıkarak ilgili uzman sistemin karar ağacı yöntemi ile toplanan finansal 

veriler değerlendirilerek firmaların 1998-2008 yılları arasındaki finansal başarı 

derecesinin saptanması, 

8. Sistemden elde edilen sonuçlara göre finansal yapının gelişimini etkileyen 

önemli noktaların 2 boyutlu haritalar yardımıyla değerlendirilere önemli veri 

ilişkilerin saptanması adımlarından oluşmaktadır. 

Bu noktada çalışmada kullanılan metodlardan kısaca bahsedilmesi faydalı 

olacaktır. 

 

4.2.2. Finansal Analiz 

 

Finansal analiz kavramı bugün küçük büyük bütün işletmeleri ilgilendiren 

konuların başında gelmektedir. İşletmelerin varlıklarını devam ettirmelerinde 

finansal sistemlerinin kontrol altında tutulması önemli bir paya sahiptir.  

 Finansal tablolar analizi; analize dayalı araç ve teknikleri,  iş kararlarında 

kullanışlı etkileşimler ve doğru tahminler yapılması ile ilgili verilerin sağlanması için 

genel amaçlı finansal tablolara uygulanmaktadır (Leopold ve John, 1998) 
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Kendi firmasının nakit akış yapısından, karlılık ve likidite durumundan 

haberdar olmayan bir firma geleceğe ait planlarını sağlıklı bir şekilde 

gerçekleştirememektedir. Bu durum hem işletmenin işlerinin yapısı ile ilgili hem de 

finansal yapısı ile ilgili planları kapsamaktadır. Finansal analiz hem firmanın kendi 

yatırım planlarını daha sağlıklı yapılmasını sağlar hem de işletmeye fon 

bağlayabilecek veya kredi verebilecek kişi ve kurumların kararlarının 

yönlendirilmesini sağlamaktadır.  

Finansal analiz tekniği; bir yatırımın ve birleşme adaylarının seçilmesinde bir 

yansıtma aracı ve gelecekteki finansal durum ve koşullar için bir tahmin aracıdır. 

Aynı zamanda bu teknik; finansman, yatırım ve finansal hareketlerinin etkinliğinin 

tayinin de bir teşhis araç ve yönetimsel ve diğer firma kararları için bir 

değerlendirme aracıdır (Bernstein ve Wild, 1998). 

Bununla birlikte finansal analiz; firmanın öz kaynaklarını ne kadar etkin 

kullandığının değerlendirilmesi amacına hizmet eden bir tekniktir. Öz kaynaklarının 

ne kadar etkin kullanıldığının ölçülmesi firmanın yatırımlarının başarısı ile tayin 

edilmektedir.  

Bir işletmenin finansman performansı; yatırımlarının hem maddi hem de 

maddi olmayan geri dönüşünü üretmesinde  o işletmenin kaynaklarını, varlıklarını ne 

ölçüde verimli kullandığı ile ölçülmektedir (Peterson ve Fabozzi, 2000).  

Finansal analiz firmanın ileride başarısız mı yoksa başarılı mı olacağını, 

karlılığında artış veya azalış mı yaşayacağını,  borsada işlem gören hisse senedi 

değerlerinin ne olacağının bulunması gibi birçok sorunun cevabının bulunmasında da 

kullanımı günümüzde yaygınlaşmaktadır. Bu maksatla finansal analiz tekniğine bağlı 

olarak tahmin çalışmaları günümüzde canlılığını korumaktadır.  

İşletmenin mali durumu ile yakından ilgilenen bazı gruplar genel olarak 

işletmenin; mali yapısını, karlılığını ve kullandığı fonların kaynaklarını bilmek 

isterler. Bu gereksinim aşağıda sıralanan finansal tablolar ile yerine getirilir; 

i. Bilânço, 

ii. Gelir Tablosu, 

iii. Satışların maliyeti tablosu, 

iv. Fon akım tablosu, 
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v. Nakit akım tablosu, 

vi. Öz kaynaklar değişim tablosu, 

vii. Kar dağıtım tablosu ‘dur (Akdoğan, 2001). 

Çalışmada literatürde olduğu gibi sıklıkla kullanılan bilânço ve gelir tablosu 

verilerinden yararlanılmıştır. Bu iki tablonun finansal olarak değerlendirilmesinde 

oran analizi tekniği kullanılmıştır. 

Günümüzde finansal analizde en çok uygulanan analiz tekniklerinden biri 

oran yöntemi ile analizdir. Bu analiz tekniğinde finansal tablolardaki hesap kalemleri 

anlamlı ilişkileri gösterecek matematiksel denklemler ile oran hesaplamasına tabi 

tutulmaktadır. Bu yöntemde hesap kalemleri tek başına bir şey ifade etmezken iki 

veya daha fazla hesap kaleminin matematiksel bir ilişki fonksiyonu altında 

incelenmesi analizin gücünü ifade etmektedir. 

Farklı finansal hesaplar arasındaki ilişkilerin bulunmasına yardım etmek için 

kullanılan araç finansal oran analizidir. Finansal oran iki finansal tablo hesabının 

arasındaki ilişkinin bir ifadesi iken finansal oran analizi de bu oranlardan bir veya 

birkaçının kullanarak şirketin performansını ve durumunu saptamaktır (Peterson ve 

Fabozzi, 2000). 

Oranların bugün birçok farklı şekilde sınıflandırması yapılmaktadır. Bu 

sınıflandırmalar; oranların kullanılış amaçlarına göre, oranların gelmiş olduğu veri 

kaynakları yani tablolara göre ve en çok kullanılan sınıflandırma şekli olan işletme 

faaliyetlerinin değerlendirilmesindeki kullanılış biçimlerine göre 

bölümlenebilmektedir. Bu en son sınıflandırma şekli olan ve çalışmada kullanılacak 

olan sınıflandırmaya göre oranlar; 

i. Likidite Oranları, 

ii. Finansal Yapı Oranları, 

iii. Faaliyet Oranları, 

iv. Karlılık Oranları olarak sınıflandırılmaktadır (Akdoğan, 2001).  

Bu sınıflandırmada finansal analiz sonucunu kullanacak olan kişiler bu oran 

sınıfındaki bir veya birden fazla oran sınıfını kullanabilmektedir. Bu durum 

şahısların amacına göre gerçekleşmektedir. Şekil 4.1’de finansal tablo analizinin 

genel yapısı görülmektedir. Bu yapıya göre finansal tablo analizi, finansal 
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tablolardan, açıklayıcı notlardan, muhasebe standartlarından, sektörsel 

göstergelerden yararlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Şekil 4.1. Finansal Tablo Analizine Genel Bakış (Bernstein ve Wild, 1998 ) 

 

4.2.3. Kendini Örgütleyen Haritalar Algoritması (KÖH) 

 

4.2.3.1. Kendini Örgütleyen Haritaların Tarihi Gelişimi 

 

 KÖH algoritması ilk olarak T. Kohonen tarafından geliştirilmiş olmakla 

birlikte bu konuda daha sonraları birçok çalışma yapılarak değişik yaklaşımlar ortaya 

atılmıştır. Kohonen 80 farklı Usenet grubundan elde ettiği 1 milyondan fazla mesajı 

KÖH kullanarak sınıflandırmıştır (Kohonen, 1998). Bu çalışma benzer konulardaki 

mesajları gruplandırma konusunda başarılı olmuştur. 

Finansal Tablo Analizi 

I. Uyum Odaklılık 

II. Mali Tablo 
Kullanıcıları 

III. İş Faaliyetleri 
 
-Planlama 
-Finansman 
-Yatırım 
-İşleme 

IV. Finansal Tablolar 
 
-Bilanço 
-Gelir Tablosu 
-Özsermaye Tablosu 
-Nakit Akış Tablosu 
-Tablolar Arası -
Bağlantı 

VI. Finansal 
Tablo Analizi 
Önizlemesi 
 
-Analiz 
Bölümlerini 
Oluşturma 
-Karşılaştırmalı 
Analiz 
-Genel Ölçü 
Analizi 
-Oran Analizi 
VII. Etkin 
Sermaye 
Analizi 
Sermaye Piyasa 
Etkinliği 
 

VIII. Muhasebe 
Organizasyonu 

V. Finansal Tablolar 
ile İlgili Bilgiler 
 
-Yöneticilerin 
Müzakeresi ve 
Analiz 
-Yönetici Raporu 
-Denetliyici Raporu 
-Açıklayıcı Notlar 
-Ek bilgiler 
-Sosyal Sorumluluk 
Raporları 
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 Kendini örgütleyen haritalar (KÖH) geleneksel sinir ağı mimarilerine kalıcı 

bir alternatif olarak keşfedilmiştir. Sadece sinir ağının nasıl olduğunu sormak 

mümkündür. KÖH’ün analitik yapısı zaten biyolojik bir yönlendirme içerisinden 

daha fazla teknik yönlendirme içerisinde gelişmiştir. Fakat öğrenme sonuçları son 

derece doğal bir şekilde göstermiştir ki en azından harita içindeki çalışmada kendi 

adaptif süreçlerini uygularken, beynin içerisindeki yapıya benzer bir yapıya sahip 

olmuştur. Bu yüzden geleneksel rekabetçilere karşı olarak aynı durumda bu 

haritaların “sinir ağları” olarak çağrılması doğrulanmıştır (Kohonen, 1990). 

 Kendini örgütleyen haritalar 1981’de keşfedilmiştir. KÖH’ün ilk 

uygulamaları mühendislik uygulamalarında idi. Daha sonra algoritma, danışmansız 

öğrenmeyi, kümelemeyi, görselleştirmeyi, veri organizasyonu, sınıflandırma ve 

araştırmada kullanabilen geniş bir uygulama alanında standart bir veri analizi metodu 

olarak kabul edildi (Kaski ve Arkadaşları, 1998).  

  
4.2.3.2. Kendini Örgütleyen Haritaların Özellikleri 
 
 

Danışmanlı öğrenme, doküman sınıflandırmada giriş verilerinin çok olması 

ve her bir düğümün bir vektör olarak gösterilmesi nedeniyle uygun görülmemektedir. 

Bunun yerine danışmansız öğrenme yaklaşımı tercih edilmektedir. Doküman 

sınıflandırmada kullanılan danışmansız öğrenme tekniklerinden biri kendini 

örgütleyen haritalardır. Kendini örgütleyen haritaların en önemli avantajı ağın kendi 

kendini eğitmesidir. Bu ağların eğitiminde dışarıdan bir danışman müdahalesine 

gerek duyulmamaktadır. Ağ tamamen otomatik olarak eğitilmektedir. Yani tek 

yapmamız gereken ağa giriş verilerini vermek ve ağın kendi kendini eğitmesini 

sağlamaktır. 



4. MATERYAL VE METOD                                                         Metin ÖZŞAHİN 

 45

 
Şekil 4.2. Kendini Örgütleyen Kohonen Ağı 

 

Kendini örgütleyen haritalar, doğrusal olmayan bir projeksiyonla, çok yüksek 

boyutlu verileri az boyutlu (genellikle 2 boyutlu) bir forma getirebilmektedir. 1 

boyutlu veri yeterince özellik bilgisi taşıyamaz. 3 boyutlu veriler ise birçok 

avantajlarına karşın verinin anlaşılabilirliği ve görselliği açısında karmaşık bir 

yapıdadırlar. Kendini örgütleyen haritalar için sonuç olarak verinin benzerlik 

grafiğini verdiğini söyleyebiliriz. KÖH tekniği n-ölçülü girdi verisinden bir iki ölçülü 

harita oluşturmaktadır. Bu harita farklı kümeleri açıklayan sınırları tanımlaması 

mümkün olan bir alan ortaya çıkarmaktadır (Kohonen, 1997). 

YSA’nın en önemli özelliklerinden biri olan öğrenme yeteneği kendini 

örgütleyen haritalar yardımıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bir diğer adı denetlemesiz 

öğrenme yöntemi olan kendini örgütleyen haritalar algoritmasının amacı bir girdi 

yığını içerisindeki önemli eğilimleri keşfetmek ve bu keşfi bir öğretmen olmadan 

yapmaktır. Bunu yapmasını sağlayan girdi verilerini haritalandıran yerel bir doğa 

kuralları kümesine sahip olmasıdır (Haykin, 1994). 

KÖH girdi numuneleri içerisinde denetimsiz öğrenme süreci aracılığıyla 

bulunan kullanışlı özellikleri öğrenmek için kullanılmaktadır. KÖH yöntemi veri 

görselleştirme aracılığıyla tipik bir yapay zekâ kümelemesi tekniğidir. Onun 

oluşturmuş olduğu haritalar büyük çoğunluktaki veriyi küçük ölçülü resimlere 

dönüştürür ve veri madencisinin kümeleri görüntülemesine izin vermektedir (Wang, 

2003).   
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4.2.3.3. Kendini Örgütleyen Haritaların Yapısı 

 

  KÖH tekniği danışmansız öğrenme tekniğine sahip olan bir yapay sinir ağı 

örneğidir. KÖH yapay sinir ağı iki katmana sahiptir. Bu iki katman girdi ve çıktı 

katmanıdır. Bu iki katmanda her bir girdi düğümünün bir çıktı düğümüne olan 

bağlantısı yani komşuluk ilişkisi ağırlıklar ile ifade edilir. KÖH sinir ağının çalışması 

bu ağırlık değerlerinin hatayı en aza indirgeyecek şekilde ayarlanmasıdır. KÖH’ün 

bazı çalışma prensipleri şöyledir.  

• Sinaptik ağırlık içerisindeki iyileştirme basitçe ve kendi kendine 

yayılmaktadır. 

• Kaynakların sınırları sinapslar arasındaki rekabeti ilerletmektedir. 

• Sinaptik ağırlıklar üzerindeki iyileştirmeler paralel ve koordineli bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. 

• Aktivasyon numunelerindeki sıra ve yapı ağ tarafından uz bilgiye dönüşecek 

olan geçerli bilgiyi tanıtmaktadır.  

KÖH ağları, iki katmanlı bir ağ olup giriş ve çıkış nöronlarından oluşur. Giriş 

nöronlarının sayısını veri setindeki değişken sayısı belirler. Çıkış nöronlarının her 

biri bir kümeyi temsil eder. Diğer yapay sinir ağlarından farklı olarak, çıkış 

katmanındaki nöronların dizilimi çok önemlidir. Bu dizilim doğrusal, dikdörtgensel, 

altıgen veya küp şeklinde olabilir. En çok dikdörtgensel ve altıgen şeklindeki 

dizilimler tercih edilmektedir. Pratikte, çoğu kez dikdörtgensel dizilim karesel 

dizilim olarak uygulanır. Buradaki dizilim topolojik komşuluk açısından önemlidir. 

Aslında, çıkış nöronları arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Giriş nöronları ile her 

bir çıkış nöronu arasındaki bağlantıyı referans vektörleri göstermektedir. Bu 

vektörler bir katsayılar matrisinin sütunları olarak da düşünülebilir.  

Kendini örgütleyen haritalar, bir dikdörtgen biçiminde 2 boyutlu düğümlerden 

oluşan bir ızgara ile gösterilir. Örneğin bir harita 10 sütun ve 12 satırdan oluşuyorsa, 

bu haritada 120 adet düğüm bulunur. Her bir düğüm bir ağırlık vektörü ile 

ilişkilendirilmiştir. Bu vektörler veri fihristinde bulunan terimlere karşılık gelir. Her 

bir vektör elemanının 0 ile 1 arasında olan ilk değeri genellikle rasgele atanır. 
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Şekil 4.3. KÖH Mimarisi 

 

Kohonen ağlarında kullanılan öğrenme algoritması bu ağlara ismini de veren, 

SOM (Self Organizing Maps) algoritmasıdır. Bu ağlarda kullanılan öğrenme 

algoritması denetimsizdir. Yani, ağ eğitilirken bağımlı değişken kullanılmaz. Veri 

setindeki giriş vektörleri ağa girildikçe, ağ kendi kendini düzenler ve referans 

vektörleri oluşur. Bu algoritma aşağıda verilmiştir (Fauset, 1994). 

Kendini örgütleyen haritaların eğitilmesi işlemi kısaca ağa verilen giriş deseni 

ile ağırlık vektörlerinin uyarlanması şeklinde tanımlanabilir. Her bir eğitim iteorannu 

t, rasgele bir giriş deseni x(t) seçimi ile başlar. Seçilen giriş deseni ağa alınır ve her 

bir birimin, m (t) i, bu desen ile etkileşimi bulunur. Bu etkileşimi bulmak için 

genellikle her bir ağırlık vektörünün giriş desenine olan Öklit uzaklığı hesaplanır. Bu 

hesaplamayı YSA’da aktivasyon fonksiyonu olarak düşünebiliriz. Bu hesaplamalar 

sonucunda en az etkileşime sahip olan birim ilgili eğitim iteorannunun kazanan 

birimi, c olarak kabul edilir (Alpdoğan, 2007). 

 

wij: i. satır j. sütundaki çıkış nöronuna ait referans vektörü, 

X: Giriş vektörü. 

D(i,j): x vektörünün (i,j) koordinatındaki çıkış nöronuna olan öklid uzaklığının 

        karesi. 

       i, j: x vektörünün en yakın olduğu çıkış nöronun koordinatları 

          α : öğrenme katsayısı 

          σ : komşuluk yarıçapı 
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Şekil 4.4’te KÖH algoritmasının uygulama adımları görülmektedir. 

Algoritma’da ilk başta girdi parametreleri analiz hazırlanmak için bir ön işlemden 

geçmektedir. Normalize edilen girdi parametre verilerinin ağırlık vektörleri 0-1 

arasındaki rasgele sayılardan üretilerek oluşturulmaktadır. Seçilen öğrenme oranı, 

harita yapısı ve iteorann sayısına göre komşuluk yarıçapı değeri belirlenmektedir. Bu 

çap kazanan nöronun dışında diğer düğümlerin ağırlık vektörlerinin ne ölçüde bu 

güncellemeden etkileneceğini saptamakta kullanılmaktadır. Sonrasında istenilen 

iteorann (epoc) sayısına ulaşılana kadar her bir çıktı düğümü ile girdi düğümü 

arasında vektörel bir uzaklık hesabı yapılmaktadır. Bu uzaklığa daha önceden de 

bahsedildiği gibi öklid uzaklığı da denmektedir. Tüm düğümlerin uzaklığı 

hesaplandıktan sonra en küçük uzaklık değerine sahip olan düğüm kazanan düğüm 

olarak saptanır. Hem bu düğüm hem de komşuluğundaki diğer düğümler komşuluk 

uzaklığınca güncellenir. Bu güncellemeden sonra iteratif olarak öğrenme oranı ve 

komşuluk yarıçapları azaltılır. İstenilen iterasyon sayısına ulaşıldığında haritanın 

eğitimi tamamlanmış olacaktır. Sonrasında ise hangi değişkenin haritası isteniyorsa 

harita üzerindeki çıktı düğüm vektörlerinde o değişkene karşılık gelen ağırlık 

değerleri o çıktı düğümünün rengini saptamada yardımcı olmaktadır. Analiz 

sonucunda ortaya çıkan haritaların değerlendirilmesi işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Bu analizde her bir değişkenin haritasının benzeştiği noktalar ilişkilerin bulunduğu 

noktalardır.  
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Şekil 4.4. KÖH Algoritması Akış Diyagramı 
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4.3. Kendini Örgütleyen Haritalar ile Finansal Analiz 

 

4.3.1. Değişkenlerin Belirlenmesi 

 

 Firma başarısının tayin edilmesi ve veriler içerisindeki gizli ilişkilerin 

bulunması amacıyla çalışmada önceki çalışmalardan yararlanılarak değişkenler 

seçilmiştir. Çalışmanın yürütülmesi amacıyla üç değişken grubu başlığı altında 

veriler toplanmıştır. Çalışmada İMKB’de işlev gören, Türkiye’de otomotiv 

sektöründeki 6 işletmenin 1998-2008 yılları arasındaki veriler dikkate alınmıştır. 

Verilerin elde edilmesinde IMKB, TUIK, DPT, DİE, OSD ve seçilen işletmelerin 

web sitelerinden yararlanılmıştır. Bu değişken grupları; 

1. İşletme Bilgileri; başlığı altında işletmenin yapısı ile ilgili bilgiler (kuruluş 

yılı, ihracat oranı işçi sayısı, sermayesi v.b.), 

2. Makro Göstergeler; başlığı altında işletmenin bulunmuş olduğu ülkenin 

yani Türkiye’nin ilgili yıllardaki makro göstergeleri (ekonomik büyüme, 

işsizlik oranı, sanayi kapasite kullanım oranı) ile ilgili bilgiler, 

3. Finansal Oranlar; başlığı altında Likidite, Faaliyet, Finansal Yapı ve 

Karlılık ile ilgili finansal oranlardır. 
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Çizelge 4.1. Seçilen işletme bilgileri ile ilgili değişkenler 
Değişken 

Kodu 

Girdi Parametresi Parametre 

Grubu 

Açıklamalar 

TS Firmanın kuruluşu Firma Bilgileri Firmaların kuruluş yıllarından bu 
yana sektördeki tecrübe süreleri 

HB Firmanın Şirket Türü Firma Bilgileri Holding, A.ş., LTD. Şti v.b. 
gruplarına dahil olma durumu 

YO Firmanın yabancı ortaklık 
payı 

Firma Bilgileri Firmanın sermayesinin içerisindeki 
% olarak yabancı sermaye payı 

PS Firmanın Patent Sayısı Firma Bilgileri Firmanın patentini almış olduğu 
çalışma sayısı olarak alınmıştır. 

ARGE Firmanın Ar-Ge Bilgileri Firma Bilgileri Firmanın Ar-Ge Proje Sayısı ve 
Patent Sayısı 

ID Firmanın işçi sayısı Firma Bilgileri 2002-2007 yılları arası ortalama 
MHD Firmanın mühendis sayısı Firma Bilgileri 2002-2007 yılları arası ortalama 
IDRMHD Firmanın idari mühendis 

say 
Firma Bilgileri 2002-2007 yılları arası ortalama 

KKD Firmanın kapasite kullanım  Firma Bilgileri Genel kapasite kullanım oranı 
KNU Kamyon üretimi Firma Bilgileri Var veya yok olarak 
KTU Kamyonet üretimi Firma Bilgileri Var veya yok olarak 
MDU Midibus üretimi Firma Bilgileri Var veya yok olarak 
MNU Minibüs üretimi Firma Bilgileri Var veya yok olarak 
BU Otobüs üretimi Firma Bilgileri Var veya yok olarak 
OTU Otomobil üretimi Firma Bilgileri Var veya yok olarak 
TRU Traktör üretimi Firma Bilgileri Var veya yok olarak 
CKU Çekici üretimi Firma Bilgileri Var veya yok olarak 
IHD Firmanın ihracat miktarı Firma Bilgileri Firmanın ilgili yıldaki ihracatı 
IHO Firmanın ihracat oranı % Firma Bilgileri  Firmanın ilgili yıldaki ihracat oranı 
FS Firmanın sermayesi Firma Bilgileri Firmanın sermaye büyüklüğü 

 
Çizelge 4.2. Seçilen makro göstergeler ile ilgili değişkenler ve değerleri 

(Kaynak:TUİK) 
 
Makro 
Gösterge 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ekonomik 
Büyüme 

3,9 -6,1 6,3 -9,5 7,9 5,9 9,9 7,6 6,0 5,0 

TEFE 68,8 43,7 53,7 57,7 45,0 23,8 11,5 8,0 6,49 4,0 
TÜFE 69,7  68,8  39,0  68,5  29,7  18,4  10,0  8,0 8,84 8,76 
Dış Ticaret 
Karş. O. 

66,3 65,4 51,0 75,7 69,9 68,1 64,8 62,9 61,3 63,1 

Kriz 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
İşsizlik 
Oranı 

8,6 7,3 6,5 8,4 10,3 10,5 10,3 10,3 9,9 10,3 

Petrol 
Varil 
Fiyatları 

15,1  10,3  24,5  23,4  18,6  27,7  30,4  50,1 61,0 68,1 

KKO 76,5 72,4 75,9 70,9 75,4 78,4 81,3 74,9 81,0 81,75 
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Çizelge 4.1’de çalışma kapsamında kullanılan işletme göstergeleri 

verilmektedir. Çizelge 4.2’de ise Türkiye’nin çalışma kapsamındaki makro 

göstergeleri görülmektedir. Çizelge 4.3’te de çalışmada kullanılan finansal oranlar ve 

formülleri görülebilmektedir.     

 
Çizelge 4.3. Finansal Oranlar ile ilgili değişkenler 

 
Kodu Oran Grubu Oran Adı ve Formülü 
CO Likidite Cari Oran=Toplam Dönen Varlıklar/ Toplam Kısa Vadeli 

Borçlar 
AT Likidite Asit Test Oranı=(Dönen Varlıklar-Stoklar)/ Toplam Kısa 

Vadeli Borçlar 
NO Likidite Nakit Oranı = Nakit ve Nakit Benzeri Değerler/Toplam Kısa 

Vadeli Borçlar 
SV Likidite Stokların toplam varlıklara oranı=Stoklar/(Duran 

Varlıklar+Dönen Varlıklar) 
KVT Likidite Kısa Vadeli Alacakların Toplam varlıklara oranı = Kısa Vadeli 

Alacaklar/ (Duran Varlıklar+Dönen Varlıklar) 
FKO Finansal Yapı 

Oranları 
Finansal Kaldıraç Oranı=Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar 

KVYT Finansal Yapı 
Oranları 

Kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranı = 
Kısa Vadeli Alacaklar/ Toplam Kaynaklar 

UVYT Finansal Yapı 
Oranları 

Uzun vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranı = 
Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Kaynaklar 

UVYDS Finansal Yapı 
Oranları 

Uzun vadeli yabancı kaynakların devamlı sermayeye oranı = 
Uzun Vadeli Borçlar/(Uzun Vadeli Borçlar+Özsermaye) 

DVÖZ Finansal Yapı 
Oranları 

Duran varlıkların özsermayeye oranı= Duran Varlıklar/ 
Özsermaye 

DVTV Finansal Yapı 
Oranları 

Döner varlıkların toplam varlıklara oranı = Dönen 
Varlıklar/Toplam Varlıklar 

SDH Faaliyet Oranları Stok Devir Hızı = Satılan Mallar Maliyeti / Stoklar 
ADH Faaliyet Oranları Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ticari Alacaklar 
DOVDH Faaliyet Oranları Dönen varlık devir hızı = Net Satışlar/ Dönen Varlıklar 
DUVDH Faaliyet Oranları Duran varlık devir hızı = Net Satışlar / Duran Varlıklar 
ODH Faaliyet Oranları Özsermaye devir hızı = Net Satışlar / Özsermaye 
TVDH Faaliyet Oranları Toplam varlık devir hızı = Net Satışlar/ Toplam Varlıklar 
OKO Karlılık Oranları Özsermayenin karlılığa oranı = Özsermaye/ Dönem Karı 
FVOTK Karlılık Oranları Faiz ve vergi öncesi karın toplam kaynaklara oranı = Faiz ve 

Vergi Öncesi Kar/ Toplam Kaynaklar 
TVKO Karlılık oranları Toplam varlıkların karlılığa oranı = Toplam Varlıklar/ Dönem 

Karı 
FKM Karlılık oranları Faaliyet Kar Marjı= Faaliyet Karı/ Net Satışlar 
BKM Karlılık oranları Brüt Kar Marjı = Brüt Kar / Net Satışlar 
NKM Karlılık oranları Net Kar Marjı = Net (Dönem) Kar/ Net Satışlar 
FGNS Karlılık oranları Finansman giderlerinin net satışlara oranı = Finansman 

Giderleri / Net Satışlar 
FGK Karlılık oranları Finansman giderlerini karşılama oranı = Faaliyet Karı/ 

Finansman Giderleri 
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4.3.2. Finansal Başarının Belirlenmesi  

 

 Belirli bir dönemde yatırım kararlarının alınabilmesi için yatırımcılar 

genellikle bir çok yöntem kullanarak firmaların başarılarını tayin edip bu başarılar 

doğrultusunda yatırım yapıp yapılmaması gerektiğine karar vermişlerdir. Yatırım 

kararlarının alınmasında kullanılan bu yöntemlerin hepsinin ortak noktası firmaların 

geçmiş yıllardaki finansal göstergelerini kullanmalarıdır. Yöntemler arasındaki 

farklılıkları teşkil eden gerçekleştirilen analiz yöntemlerinin farklılığıdır. Her 

araştırmacı yaptığı çalışmada finansal başarının tayin edilmesinde kimi zaman 

matematik formülasyon uygulayarak kimi zaman da karar destek, uzman sistemler, 

yapay sinir ağları gibi yapay zekâ yöntemlerini kullanarak tahminlerini 

gerçekleştirmişlerdir.  Yapılan bu çalışmaları ve kullanmış oldukları yöntemlerinin 

kısaca incelenmesi doğru olacaktır. 

 

4.3.2.1. Çoklu Diskriminant Analizi Modeli 

 

Firma başarısının saptanmasında öncü çalışmayı Altman E. I. 

gerçekleştirmiştir. Altman çalışmasında 5 adet mali oranı kullanmış ve çok 

değişkenli diskriminant analiz tekniği ile bir diskriminant fonksiyonunu elde etmiştir. 

Z: Diskriminant fonksiyonu; 

X1 : Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar; 

X2 : Dağıtılmamış Karlar / Toplam Varlıklar; 

X3 : Faiz ve Vergiden Önceki Kar / Toplam Varlıklar; 

X4 : Hisse Senetlerinin Piyasa Değeri / Toplam Borcun Defter Değeri; 

X5 : Satışlar / Toplam Varlıklar; 

Z = 0,021X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,06X4 + 0,999X5;                                

Buradan hesaplanan puan Altman tarafından geliştirilen bir ölçekle 

karşılaştırılmak suretiyle, puanın karşılığındaki derecesi “çok iyi, iyi, orta, düşük, 

zayıf” şeklinde belirlenmektedir.  

 

 

(4.1) 
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4.3.2.2. Logit ve Probit Model 

 

Bağımlı değişkenin kesikli olduğu durumlarda (yani bir olay meydana 

gelebilir ya da gelemez veya örnek bir kategoriye ait olabilir ya da olamaz), logit 

modeli regresyon modelinin doğal tamamlayıcısıdır. Bir regresyon denkleminin 

bağımsız değişkenleri arasında böyle değişkenler olduğu zaman, (0,1) kukla 

değişkenleri kullanılarak problemin üstesinden gelinebilir. Fakat bağımlı değişken bu 

türden olduğunda regresyon modeli bozulmaktadır. Böyle durumlarda, logit modeli 

hazır bir alternatif teşkil etmektedir. Lojistik regresyon analizi, normal dağılıma 

uymayan verilerden etkilenmeyen daha sağlam bir tekniktir.  

Bir işletmenin finansal olarak başarısız olma ihtimaller oranının doğal 

logaritması alınarak logit değişkeni hesaplanır: 

Ln (Odds) = Ln (P / (1-P))                                                                 

Ln (Odds) = Ln (P / (1-P)) = Zi = ß0 + ß1Xi1 + ß 2Xi2 + … + ß nXin    

Yukardaki formülden hareketle: 

(P / (1-P)) = e Zi                                        

Buradan: 

P = e Zi / (1 + e Zi) 

Pay ve paydayı e Zi’ ye böldüğümüzde: 

P = 1 / (1 + e - Zi) elde edilir. 

Burada; 

Zi; Lojistik regresyon fonksiyonu, 

P; Verilen özellikler vektörü için başarısızlık olasılığı, 

ßj; j özelliğinin katsayısı (j = 1, 2, … n) 

ß0; sabit, 

Xij; i işletmesi için j özelliğinin değeri (j = 1, 2, …n) 

e; doğal logaritma tabanı. 

Logit skoru da denilen başarısızlık olasılığı P, [0,1] aralığında bir değere 

sahiptir. Zi, - ∞’a yaklaştığında P “0” değerine; Zi, + ∞’a yaklaştığında ise P “1” 

değerine sahip olmaktadır. Daha önce de bahsedildiği gibi lojistik regresyon 

analizinde, başarısızlık olasılığı P, lojistik dağılım izlemektedir. 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 
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 Probit Modelde ise Logit modelin aksine logaritmik bir fonksiyon yerine 

kümülâtif bir fonksiyon kullanılmaktadır.  

 

4.3.2.3. Yapay Zeka Modeli 

 

 Finansal başarı veya başarısızlık tayininde yapay zeka başlığı altında birçok 

çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu kategoride uzman sistemler, karar destek sistemleri 

ve yapay sinir ağları yer almaktadır. Özellikle finansal yatırım kararlarının 

verilmesinde literatürde uzman sistemler ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmaların örnek bir listesi Çizelge 4.4’de görülmektedir. Araştırmacıların en çok 

üzerinde odaklandığı çalışmalar kredi verme çalışmaları ve Portföy yönetimi 

problemlerinin çözümünde uzman sistemlerin kullanılmasıdır. Günümüzde ise en sık 

çalışma yapılan finansal alanların başında firmaların iflas veya zarar etme 

olasılıklarının tayin edilmesi ile ilgili çalışmalar gelmektedir. Bazı araştırmacılar 

yapay zekâ modelinde sadece finansal oranları bu tahminde kullanırken bazı 

araştırmacılar ise finansal olmayan bazı verileri de dikkate alarak tahmin 

performansını yükseltmeye çalışmışlardır.  
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Çizelge 4.4. Finansal Başarı ile ilgili Uzman Sistem Uygulamaları 
Problem Kapsamı Çalışmalar 
İnceleme Eom et al. (1993), O’Leary (1995), Klein and Methlie (1995), Siskos and 

Spyridakos (1999), Zopounidis and Doumpos (2000), Turban et al. 
(2006) 

Portföy Yönetimi Pau and GiYSAoti (1986), Lee and Stohr (1985), Shane et al. (1987), Lee 
et al. (1989), Suret et al. (1991), Syriopoulos et al. (1992), Tam et al. 
(1991), Liu and Lee (1997), Lee and Jo (1999) 

Muhasebe 
Michaelsen (1984), Elliot and Kielich (1985), Hansen and Messier 
(1986), Steibart (1987), Brown and Wensley (1995)  

İflas Riskinin 
Tayini Elmer and Borowski (1988), Messier and Hansen (1988), Michalopoulos 

and Zopounidis (1993)  
Kredi Verme 

Ben-David and Sterling (1986), Duchessi and Belardo (1987), Shaw and 
Gentri (1988), Prinson (1989), Hartvigsen (1990), Levine and Pomerol 
(1992), Nikbakht and Tafti (1989), Butera et al. (1990), Srinivasan and 
Ruparel (1990), Cronan et al. (1991), Prinson (1992), Sangster (1995)  

Finansal Analiz 
BouwmYSA (1983), Matsatsinis et al. (1996), Matsatsinis et al. (1997), 
Mui and Mc Carthy (1987), Sena and Smith (1987), Zopounidis et al. 
(1996a), Zopounidis et al. (1996b)  

Finansal Planlama 
McBride et al. (1989), Dirks et al. (1995), Lee and Nam (1997)  

Yatırımlar 
Heuer et al. (1988), Myers (1988), Valentine (1988), Vranes et al. (1996), 
Poh (2000)  

Bono Sıralama 
Kim and Lee (1995), Shin and Han (1999)  

Finansal Pazarlama 
Borch and Hartvigsen (1991), Kastner et al. (1986), Matsatsinis and 
Siskos (1995), Mays et al. (1987)  

Birleşme ve 
Satınalma Hashemi et al. (1998)  

 

4.3.3. Finansal Başarının Saptanmasında Kullanılan Karar Ağacı 

  

4.3.3.1. Modelin Yapısı 

 

 Çalışmada kullanılan firmaların ilgili yıllardaki başarılarının 

değerlendirilmesinde Xidonas ve arkadaşları (2008) tarafından finansal analiz 

kullanılarak geliştirilen bir uzman sistem metodolojisi dikkate alınmıştır. Bu 

çalışmadan elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak önce uzmanlar desteğinde; finansal 
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oran grupları saptanmış ve bu finansal oran başlıkları altındaki oranlar için başarı 

ölçekleri oluşturulmuş ve portföy yatırımlarında hangi firmalara yatırım yapılması 

gerekliliği ile ilgili sonuçlar oluşturulmuştur. Çalışmanın kullandığı US metodolojisi 

Şekil 4.5 de görülmektedir.    

 

 
 

Şekil 4.5. Firma Başarı Düzeyini Saptamada Kullanılan Uzman Sistem Metodolojisi 

(Xidonas ve arkadaşları, 2008) 

 

4.3.3.2. Değişkenler, Karar Ağacı ve Kural Tabanı 

 

 Kullanılan uzman sistemin firma başarı düzeyini saptamada kullanmış olduğu 

finansal göstergeler Çizelge 4.5 de görülmektedir. Seçilen bu değişkenler için 

uzmanlar tarafından skala ve eşik değerleri ise Çizelge 4.6’da görülmektedir. Bu 

aralık değerlerinden yola çıkılarak firmanın mali performansı en son Çizelge 

4.12’deki gruplara tayin edilmeye çalışılmıştır. Firma performansının belirlenmesi 

için örnek karar ağacı ve kural tabanı da ilgili tablolarda görülmektedir.  
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Çizelge 4.5. Kullanılan Finansal Oranlar ve Grupları 

Değişken Kodu Değişken Tanımı Finansal Grubu 
X1 Faiz ve Vergi Öncesi Karın Toplam 

Varlıklara Oranı 
Karlılık 

X2 Özsermaye Kazanç Oranı Karlılık 
X3 Net Kar Marjı Karlılık 
X4 Alacak Devir Hızı (Gün) Faaliyet 
X5 Toplam Varlık Devir Hızı Faaliyet 
X6 Asit Test Oranı Likidite 
X7 Nakit Oranı Likidite 
X8 Kısa vadeli borçların dönen varlıklara oranı Likidite 
X9 Borç Servis Oranı Finansal Yapı 
X10 Kaldıraç Oranı Finansal Yapı 
X11 Finansman Giderleri Karşılama Oranı Finansal Yapı 

 
Her bir değişkenin değerlendirilmesinde 3 ölçek kullanılmıştır. Bunun 

yanında her bir değişken grubunun değerlendirilmesinde yine 3 ölçek kullanılmıştır. 

Şirket performansının değerlendirilmesinde ise 4 ölçek kullanılmıştır. Değişkenlerin 

değerlendirilmesi Çizelge 4.6’deki ölçek parametrelerine göre yapılmıştır. 

Değişkenlerin ait olduğu finansal gruplarının başarısının saptanması ise oluşturulan 

kural tabanına göre gerçekleştirilmektedir. Her bir değişken için alt değer, üst değer 

ve ara değer saptanarak üç grup oluşturulmaktadır. Bazı durumlarda değerin yüksek 

olması başarıyı yükseltirken bazı durumlarda değişkenlerin değerinin düşük olması 

başarıyı yükseltmektedir. 
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Çizelge 4.6. Kullanılan Finansal Oranlar için belirlenen skala ve eşik değerleri 
 

Eğer Değişken Kategorisi Sonuç 
X1>6.24 Faiz ve Vergi Öncesi Karın Toplam 

Varlıklara Oranı 
Çok Başarılı 

2.09<X1<6.24 Faiz ve Vergi Öncesi Karın Toplam 
Varlıklara Oranı 

Başarılı 

X1<2.09 Faiz ve Vergi Öncesi Karın Toplam 
Varlıklara Oranı 

Başarısız 

X2>10.48 Özsermaye Kazanç Oranı Çok Başarılı 
1.9<X2<10.48 Özsermaye Kazanç Oranı Başarılı 
X2<1.9 Özsermaye Kazanç Oranı Başarısız 
X3>8.49 Net Kar Marjı Çok Başarılı 
2.45<X3<8.49 Net Kar Marjı Başarılı 
X3<2.45 Net Kar Marjı Başarısız 
X4<122 Alacak Devir Hızı Çok Başarılı 
122<X4<169 Alacak Devir Hızı Başarılı 
X4>169 Alacak Devir Hızı Başarısız 
X5>0.63 Varlık Devir Hızı Çok Başarılı 
0.42<X5<0.63 Varlık Devir Hızı Başarılı 
X5<0.42 Varlık Devir Hızı Başarısız 
X6>1.35 Asit Test Oranı Çok Başarılı 
0.76<X6<1.35 Asit Test Oranı Başarılı 
X6<0.76 Asit Test Oranı Başarısız 
X7>0.11 Nakit Oranı Çok Başarılı 
0.03<X7<0.11 Nakit Oranı Başarılı 
X7<0.03 Nakit Oranı Başarısız 
X8<0.93 Cari Oran Çok Başarılı 
0.93<X8<1.48 Cari Oran Başarılı 
X8>1.48 Cari Oran Başarısız 
X9<0.59 Borç Servis Oranı Çok Başarılı 
0.59<X9<1.39 Borç Servis Oranı Başarılı 
X9>1.39 Borç Servis Oranı Başarısız 
X10>2.26 Kaldıraç Oranı Çok Başarılı 
1.85<X10<2.26 Kaldıraç Oranı Başarılı 
X10<1.85 Kaldıraç Oranı Başarısız 
X11>3.3 Finansman Giderleri Karşılama 

Oranı 
Çok Başarılı 

3.0<X11<3.3 Finansman Giderleri Karşılama 
Oranı 

Başarılı 

X11<3.0 Finansman Giderleri Karşılama 
Oranı 

Başarısız 
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Çizelge 4.7. Karlılık Karar Tablosu 
 

KARAR TABLOSU 
KOŞULLAR                                       KURALLAR 
                                           1    2    3    4     5    6   7     8    9   10   
X1>6.24 E E E E E E      
2.09<X1<6.24       E E E  
X1<2.09           
X2>10.48 E E E       E 
1.9<X2<10.48    E  E E E   
X2<1.9     E    E  
X3>8.49 E         E 
2.45<X3<8.49  E  E   E    
X3<2.45   E  E E  E E E 
EYLEMLER           
1. Çok Başarılı Karlılık X X         
2. Başarılı Karlılık   X X  X X X   
3. Başarısız Karlılık     X    X X 

 

Çizelge 4.7 karlılıktaki başarının değerlendirilmesinde kullanılan karar 

tablosunu göstermektedir. Bir örnek karar incelenirse; faiz ve vergi öncesi karı % 

6.24’den yüksek olan ve Özsermaye Kazanç Oranı % 1.9 ile %10.48 arasında olan ve 

Net Kar Marjı % 2.45 ile % 8.49 arasında ise karlılık yüksektir.   

 
Çizelge 4.8. Faaliyet Karar Tablosu 

 
KARAR TABLOSU 

KOŞULLAR                                       KURALLAR 
                                           1    2    3    4     5    6    7    8    9   10   
X4<122 E E E         
122<X4<169    E E E     
X4>169       E E E  
X5>0.63 E   E   E    
0.42<X5<0.63  E   E   E   
X5<0.42   E   E   E  
EYLEMLER           
1. Çok Başarılı Faaliyet X X         
2. Başarılı Faaliyet   X X X X X    
3. Başarısız Faaliyet        X X  

 

Çizelge 4.8 finansal faaliyetlerin yönetimindeki başarının 

değerlendirilmesinde kullanılan karar tablosunu göstermektedir. Bu karar tablosunda 

bir örnek karar incelenirse; Alacak devir süresi 122’ günden düşük olan ve varlık 

devir hızı 0.63’ten yüksek olan bir firmanın finansal faaliyet yüksek başarılıdır. 
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Çizelge 4.9. Likidite Karar Tablosu 

 
KARAR TABLOSU 

KOŞULLAR                                       KURALLAR 
                                         1     2     3     4     5     6      7    8     9   10   
X6>1.35 E E E E E E      
0.76<X6<1.35       E E E  
X6<0.76           
X7>0.11 E E E       E 
0.03<X7<0.11    E  E E E   
X7<0.03     E    E  
X8<0.93 E         E 
0.93<X8<1.48  E  E   E    
X8>1.48   E  E E  E E E 
EYLEMLER           
1. Çok Başarılı Likidite X X         
2. Başarılı Likidite   X X  X X X   
3. Başarısız Likidite     X    X X 

 

Çizelge 4.9 işletmenin likidite yönetimindeki başarının değerlendirilmesinde 

kullanılan karar tablosunu göstermektedir. Bu karar tablosunda bir örnek karar 

incelenirse; asit test oranı 0.76 ile 1.35 arasında olan ve nakit oranı 0.03’ten düşük 

olan ve cari oranı 0.93 ile 1.48 arasında olan bir firmanın likiditesi başarısızdır. 

 

Çizelge 4.10. Finansal Yapı Karar Tablosu 
 

KARAR TABLOSU 
KOŞULLAR                                       KURALLAR 

                                                    1    2    3    4     5    6  7     8     9   10   

X9<0.59 E E E E E E      
0.59<X9<1.39       E E E  
X9>1.39           
X10>2.26 E E E       E 
1.85<X10<2.26    E  E E E   
X10<1.85     E    E  
X11>3.3 E         E 
3.0<X11<3.3  E  E   E    
X11<3.0   E  E E  E E E 
EYLEMLER           
1. Çok Başarılı Finansal Yapı X X         
2. Başarılı Finansal Yapı   X X  X X X   
3. Başarısız Finansal Yapı     X    X X 
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Çizelge 4.10 işletmenin finansal yapısının yönetimindeki başarının 

değerlendirilmesinde kullanılan karar tablosunu göstermektedir. Bu karar tablosunda 

bir örnek karar incelenirse; borç servis oranı 0.59 ile 1.39 arasında olan ve kaldıraç 

oranı 1.85’den az olan ve finansman giderlerini karşılama oranı 3’den az olan bir 

işletmenin finansal yapının yönetimindeki başarı düzeyi “Başarısız Finansal Yapı” 

olarak saptanmaktadır.  

Çizelge 4.11’de ise firmaların mali performanslarını dört kategoriye ayıracak 

kural tabanı verilmiştir.  Bu dört kategori; Çok başarılı, Başarılı, Orta, Başarısız’dır. 

Şirket performansının bu dört başlık altındaki kalitatif değerlendirilmesi Çizelge 

4.12’de görülmektedir. 

 

Çizelge 4.11. Şirket Finansal Başarısı Karar Tablosu 
 

KARAR TABLOSU 
KOŞULLAR                                       KURALLAR 
                                               1    2     3    4   5    6     7   8   
Çok Başarılı Karlılık X X X X X X X X  
Başarılı Karlılık         
Başarısız Karlılık         
Çok Başarılı Faaliyet X X X X X    
Başarılı Faaliyet      X  X 
Başarısız Faaliyet       X  
Çok Başarılı Likidite X X X      
Başarılı Likidite     X X  X 
Başarısız Likidite    X   X  
 Çok Başarılı Finansal Yapı X        
Başarılı Finansal Yapı  X    X   
Başarısız Finansal Yapı   X X X  X X 
EYLEMLER         
1. Çok Başarılı İşletme √ √ √      
2. Başarılı İşletme     √ √  √ 
3. Orta Başarılı İşletme    √     
4. Başarısız İşletme       √  

 

 Çizelge 4.11’de finansal başarının saptandığı karar tablosu görülmektedir. Bu 

tablo final değerlendirme karar tablosu işlevi görmektedir. Bir örnek karar 

incelenirse; firma karlılık oranlarında Çok başarılı ise, Faaliyet oranlarında başarısız 

ise, Likidite’de başarısız ise ve Finansal Yapı oranlarında başarısız ise firmanın 

başarı düzeyi “Başarısız” işletme olarak saptanmaktadır.   
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Çizelge 4.12. Şirket Başarısı için 4 Boyutlu Kalitatif Değerlendirme 
 
Şirket Performansı Kalitatif Değerlendirme 
 
 
 
 
Çok Başarılı 

Bu kategori içerisindeki firmalar bütün değişken 
kategorileri içerisinde (karlılık, faaliyet, Likidite, Finansal 
Yapı) harika finansal güce sahip şirketlerdir. İlgili 
endüstrideki rekabet içerisinde tüm finansal oranlarda hep 
en üst sıralarda yer almaktadır. Bu firmalar seçilen 
spesifik bir finansal periyotta gelecekte en ayrıcalıklı ve 
güvenilir yatırım fırsatlarını temsil etmektedir. Bu 
firmaların net değeri orta vadeli zaman periyodunda 
yatırım portföyüne katılacak derecede olarak 
değerlendirilmektedir. 

 
 
 
Başarılı 

Bu kategori içerisindeki firmalar bütün değişken 
kategorilerinde başarılı finansal güce sahip işletmelerdir. 
Bu firmalar rekabette sıralamalarda ortalamanın 
üzerindedirler. Bu firmalar seçilen spesifik bir finansal 
periyotta gelecekte ayrıcalıklı ve güvenilir yatırım 
fırsatlarını temsil etmektedir. Bu firmaların net değeri orta 
vadeli zaman periyodunda yatırım portföyüne katılacak 
derecede olarak değerlendirilmektedir. 

Orta Bu kategorideki firmalar orta derecede finansal güce 
sahiptir. Bu firmanın denenen kategoriler içerisindeki 
performansı ortadan daha fazladır. Bu firmalar genellikle 
rekabette endüstri ortalamalarına yerleşmektedir. Bu 
firmalar yatırım fırsatları olarak değerlendirilmemektedir. 
Bu firmaların net değeri portföy yatırımında çeşitlendirme 
prensip çatısıyla yer almaktadır. 

Başarısız Bu kategorideki firmalar tüm değişken kategorilerinde 

fazlasıyla zayıf bir finansal güce sahiptir. Rekabet 

içerisinde bu firmalar endüstri ortalamalarında hep 

altındadır. Bu kategorideki firmalar asla gerçekçi bir 

yatırım seçeneği olarak değerlendirilmezler en azından 

orta vadede. Tersine bu firmaların hisselerine yapılan 

yatırım agresif riskli ve kısa vadeli kazanç elde etmeyi 

hedefleyen portföy yönetiminin bir ürünüdür. 

 

4.3.3.3. Yazılım 

 

 Seçilen parametre değerlerinin belirlenen yöntem ile değerlendirilmesinde 

Delphi 7.0 programlama dili ile hazırlanmış olan Neuris yazılımı geliştirilmiştir. Bu 

yazılıma veriler gönderilmeden önce Microsoft Office Excel 2003 programı da 

finansal verilerin seçilen karar ağacına göre firmaların finansal başarı derecesinin 

saptanmasında kullanılmıştır. Firmaların finansal başarı düzeyleri saptandıktan sonra 
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finansal olmayan göstergeler yine Excel yardımıyla ortalama ve varyans değerlerine 

göre gruplandırılma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kısacası Excel programı hem 

verilerin tutulduğu bir veritabanı olarak hem de verilerin ön işlemesinin 

gerçekleştirildiği bir yazılım olarak kullanılmıştır. Geliştirilen yöntemin kavramsal 

modeli;  

 

 
 

Şekil 4.6. Çalışmanın Kavramsal Modeli 
 
 Şekil 4.6’da görüldüğü gibi, OSD’den firmaların kuruluş bilgileri, (sermaye 

yapısı, ortaklık yapısı) ve üretim faaliyet raporları, TUİK ve DPT’den Türkiye’nin 

1998-2008 yılları arasındaki makro göstergeleri ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. 

TPE’den firmaların ilgili yıllarda sahip olduğu patent sayıları ile ilgili bilgiler, 

TUBİTAK’ tan firmaların sanayi Ar-Ge proje sayıları ve son olarak ta İMKB’den 

firmaların 1998-2008 yılları arasındaki yıllık bilanço ve gelir tablosu mali tabloları 
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elde edilmiştir. Bu veriler Excel veritabanına aktarılmış, yine Excel’de Xidonas ve 

arkadaşlarının (2008) finansal başarı karar ağacı ve kural tabanı ile işlendikten sonra 

finansal olmayan parametreler de Excel’de ön işlemlendikten sonra Neuris yazılımı 

ile KÖH haritalarının oluşturulma işlemi gerçekleştirilmiştir. Neuris’in çalışma 

adımları; 

i. Excel’den verilerin çekilmesi, 

ii. Verilerin 0 ve 1 arasında normalize edilmesi, 

iii. Harita Yapısının, Öğrenme Oranının ve İteorann sayısının seçilmesi, 

iv. İteorann sayısı kadar KÖH adımlarının uygulanması, 

v. Ağırlıkların güncellenmesi ve final ağırlık matrislerinin bulunması, 

vi. Haritaların çizilmesi. 

 Şekil 4.7’de yazılım ile Excel’den verilerin çekilme ekranı gösterilmektedir. Bu 

ekranda önce “Gözat” tuşu ile verilerin çekileceği Excel dosyası seçilmektedir. 

Sonrasında program verilerin bulunmuş olduğu Excel sayfasının seçilmesini 

sağlayarak ardından harita yapısında girdi parametresi olarak seçilecek Excel 

sütunlarının seçilmesi işlemi gerçekleştirilmektedir. Değişkenler seçildikten sonra 

“Oku” butonu ile birlikte Excel dosyasından ilgili değişken verileri seçilmekte ve 

normalizasyon işlemi uygulanmaktadır.   

 

 
Şekil 4.7. Excel’den verilerin alınması 

 



4. MATERYAL VE METOD                                                         Metin ÖZŞAHİN 

 66

 Şekil 4.8’de ise seçilen ve Excel’den çekilen verilerin maksimum ve minimum 

değerlerinin harita yapılarının düzenlendiği ekrandır. Her bir değişkenin altındaki 

“Grup” değeri Haritanın kaç farklı renkten oluşturulacağını göstermektedir. “Grid 

Width” değeri haritanın yatay sıra sayısını ve “Grid Height” değeri ise haritanın 

boyutunu bildirmektedir.   

 

 
Şekil 4.8. Harita yapısının ayarlanması 

 
 Şekil 4.9’da ise öğrenme oranı ve iteorann sayısı gibi algoritma çalışma 

ayarlarının yapıldığı ekrandır. İteorann sayısı haritanın kaç defa eğitileceğini 

göstermektedir. İlk sigma değeri KÖH’ün komşuluk yarıçapını ifade etmektedir. 

Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra “Eğit” tuşu ile final ağırlık matrisi iteorann 

sayısı sonucunda oluşturulmaktadır. 
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Şekil 4.9. Algoritma ayarlarının yapılması ve algoritmanın çalıştırılması 

 

 Şekil 4.10’da ise eğitim sonucunda oluşturulan KÖH haritaları görülmektedir. 

Haritalar belirlenen grup yapılarına göre ve algoritma sonucuna göre 

oluşturulmaktadır. Her bir harita bir girdi parametresini ifade etmektedir. Bu haritalar 

Excel’den çekilen verilerin yani girdi parametrelerinin sırasıyla oluşturulan 

haritalarıdır.  

 

 
 Şekil 4.10. Neuris yazılımı oluşturulan KÖH Haritaları 
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5. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

 Kendini örgütleyen haritalar ile finansal analiz çalışmasının yürütülmesi ile 

ilgili bulgulardan otomotiv sektörünün gelişimi, durumu, sorunları ile ilgili bulgular 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bulgulardan yola çıkarak KÖH analizinin 

işletilmesinde kullanılacak değişkenler seçilmiştir. Bu bölümün ikinci aşamasında 

seçilen değişkenler kısaca mikro ve makro göstergeler olmak üzere iki başlık altında 

KÖH analizine tabi tutulmuştur. KÖH analizinin gerçekleştirilmesinde hazırlanmış 

olan Neuris yazılımı kullanılmıştır. Bu analizlerden yola çıkarak oluşan haritalar 

değerlendirilmiş bulunan gizli ilişki parçacıkları yorumlanmış ve ortaya çıkış 

nedenleri tartışılmıştır. Diğer yandan elde edilen önemli bulgular da literatürdeki 

çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. 

 

5.1. Otomotiv Sektör Analizi 

 

5.1.1. Otomotiv Sektörü 

 

Otomotiv sanayii, ekonominin önde gelen ve diğer sektörleri sürükleyici etki 

yapan bir sektör olarak nitelendirilmektedir. Sektörün ekonomideki sürükleyici 

etkisinin nedeni, diğer sanayi dalları ve sektörleri ile olan yakın ilişkisidir. Otomotiv 

sanayii demir-çelik, hafif metaller, petro-kimya, lastik, plastik gibi temel sanayi 

dallarının başlıca ürün alıcısıdır ve otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmelerin 

paralelinde bu sektörleri de teknolojik gelişmeye zorlayan ve katkı sağlayan bir 

sektördür. Turizm, alt yapı ve inşaat ile ulaştırma ve tarım sektörlerinin gerek 

duyduğu her çeşit motorlu araçlar otomotiv sektörü ürünleri ile sağlanmaktadır. Bu 

nedenle sektördeki değişimler, ekonominin tümünü yakından ilgilendirmektedir 

(Yurdakul ve İç, 2003). 

Otomotiv sanayi sahip olduğu yapı nedeni ile birçok sektörle bağlantısı olan 

bir sektördür. Bu sektörler üzerinde oldukça fazla etkisi olması; otomotiv sektörünün 

bulunmuş olduğu ülkenin ekonomisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olmasına neden 

olmaktadır. Yalnızca ekonomi değil aynı zamanda istihdama da katkısı 
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azımsanamayacak kadar fazladır. Bunun yanında Ar-Ge faaliyetlerinin gelişiminde 

öncü sektörlerden biri olarak ta otomotiv sektörünü kabul etmek mümkündür.  

 

5.1.2. Sektörün Tarihi Gelişimi 

 

Genel anlamda Otomotiv sektörünün kronolojik gelişimi aşağıdaki sıralamaya 

uygun olarak gerçekleşmiştir.  

 1920 Amerika Birleşik Devletlerinde Ford fabrikalarında kütlesel üretim.  

 1950 Avrupa’da ürün farklılaşmasına dayalı üretim.  

 1970 Japonya’da yalın üretim.  

 1970 Gelişen pazarlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 

firmalarının yatırımları (Güney Amerika, Meksika, Türkiye).  

 1980 Japonya’nın Dünya pazarlarına girmesi ve Amerika Birleşik 

Devletleri ile Avrupa’da yeni yatırımlara yönelmesi.  

 1990 Güney Kore’de üretimin hızla gelişmesi ve Doğu Avrupa ile gelişen 

diğer pazarlarda yeni yatırımlar yapması.  

2000 Asya-Pasifik bölgesinde yeni yatırımlar.  

Otomotiv endüstrisinin başlangıcından 1970’li yıllara kadar süren, “ölçek 

ekonomisi”, ilkesine dayalı, esnek olmayan bant tipi üretim teknolojisi, model 

değişim süresinin uzun olması ve çalışanlara sorumluluk bilinci verilmeyişi gibi 

önemli sakıncaları beraberinde getirmiştir. 1970’li yıllarda Japonya’da Toyota 

tarafından başlatılan yalın üretim “lean production” otomotiv endüstrisinde önemli 

bir devrim olmuştur. Yalın üretim anlayışı “ekonomiklik” anlayışı ile atölye tipi 

üretimin “esneklik” anlayışını birleştirmiştir. Bu anlayışın beraberinde getirdiği, 

sürekli iyileştirme “kaizen”, tam zamanında üretim “just in time manufacturing”, altı 

sigma “six sigma” gibi uygulamalar bir yandan yaratıcılığı ve çalışanların işletmeye 

olan bağlılığını arttırmış, diğer taraftan da üretim maliyetlerinde tasarruf yapılmasına 

imkân sağlamıştır (Altay, 2004).  
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5.1.3. Dünyada Otomotiv Sektörü 

 

Dünya otomobil sanayiinin gelişmesinde ABD ve Japon firmalarının önemli 

rolleri olmuştur. Özellikle, ABD otomotiv sanayiinin öncü kuruluşlarından "Ford" ve 

Dünya otomobil piyasasında önemli bir yeri olan Japonya'nın "Toyota" şirketi, 

otomobil sektöründe ekol teşkil edecek mahiyette karakteristik özelliklere sahiptir. 

Dünya araç üretiminde en büyük 10 üretici firma; General Motors, Toyota, 

Ford (Jaguar-Volvo), Volkswagen Gruppe, Daimler-Chrysler, PSA (Peugeot-

Citroen), Honda, Nissan, Hyundai-Kia, Renault-Dacia-Samsung olarak 

sıralanmaktadır (Bloomfield, 2004). Bu firmalar dünyada toplam motorlu araç 

üretiminin % 77’sini gerçekleştirmektedirler. 2005 yılı verilerine bakıldığında taşıt 

araçlarının % 71’i ihraç edilmektedir. 

Otomobil sanayi günümüzde üç büyük ticari bölgenin; AB, ABD ve 

Japonya’nın hâkimiyeti altındadır. Avrupalı firmalar % 80’i aşan bir pazar payı ile 

AB piyasasına hakim bulunmakta, buna karşın Japonya ve ABD pazarlarında çok 

fazla varlık gösterememektedir. Amerikalı üreticiler, Amerikan piyasasının % 70’ine 

sahip olup, Japon piyasasında çok düşük seviyede bir pazar payı 

yakalayabilmişlerdir. Nitekim bu firmalardan Ford ve General Motors, AB 

piyasasının 1/4’ünü ellerinde tutmaktadır. Japon üreticiler ise, Japon piyasalarında % 

90’ı aşan pazar payına hâkim olmakla birlikte, gerek ABD gerekse AB piyasalarında 

kayda değer pazar paylarına sahiptir. 

Dünyada 695 milyon otomobil olmak üzere toplam 954 milyon motorlu araç 

bulunuyor. 2006 yılı verilerine göre ilk üç sırada bulunan bölgelerin sırasıyla, 339 

milyon adet araç parkı ile Amerika, 328 milyon adet araç ile Avrupa ve 247 milyon 

adet araç ile Asya olduğu görülüyor. Bölgeler bazında otomobil parkına göre, 

sıralamada Amerika ile Avrupa’nın yer değiştirdiği görülmektedir. AB’nde toplam 

motorlu taşıt parkı 231 milyon adet, otomobil parkı ise 260 milyon düzeyindedir 

(OSD Dünya’da ve Türkiye’de Motorlu Araç Parkı, 2008). 

2007 yılının ortalarında, ABD’de finans araçları ve türevlerinin değer kaybı 

sonucunda geri ödeme sorunları ortaya çıkmıştı. Buna bağlı olarak gelişen finansal 

küresel kriz, kredi olanaklarının daralması ve fon maliyetlerinin artmasıyla birlikte 



5. BULGULAR VE TARTIŞMA                                                   Metin ÖZŞAHİN 

 71

tüm Dünyada finansal sistemin küçülmesine de neden oldu. Bu durum karşısında, 

alınmış kredilerin bir bölümü geri ödenmeye çalışıldı; yatırımlar ve tüketici 

harcamaları önce ertelendi, sonra kısıtlamalar başladı. ABD, AB ülkeleri ve 

Japonya’da başlayan durgunluğun, tüm dünya ülkelerinde etkili olmaya başladığı 

gözlenmektedir (OSD 2008 Yılı Değerlendirme Raporu, 2009). 

 

5.1.4. Türkiye’de Otomotiv Sektörü 

 

Türkiye’de otomotiv sanayii 1990’lı yıllarda ihracata yönelik rekabetçi bir 

sanayi niteliğini kazanmış ve 1990’lı yılların sonlarına doğru Türkiye’de dünyanın 

önde gelen otomotiv firmalarının Türk ortaklarla kurdukları tesislerle birlikte önemli 

bir konum elde ederek bunlardan bazıları ortak oldukları yabancı otomotiv 

firmalarının ihracat üssü haline gelmiştir. Bu nedenlerle otomotiv sanayiinde 

uygulanan üretim yöntem ve teknolojileri, uluslararası düzeyde, ana firmaların 

kullandıkları yöntem ve teknolojilerle eşdeğerdedir. Ayrıca son yıllarda gelişen Ar-

Ge olanak ve kapasitesi ile Türkiye’deki otomotiv sanayii de üretim yöntemleri ile 

ürün teknolojisini geliştirme çabalarını artırmaktadır (DPT 8. Kalkınma Planı, 2001). 

Otomotiv Sanayi, Ana ve Yan Sanayi olmak üzere iki alt sektörün tümünü 

kapsamaktadır. Otomotiv Ana Sanayi, motorlu karayolu taşıtları, bir yanmalı veya 

patlamalı motorla tahrik edilen, yük veya yolcu taşımak ve karayolu trafiğinde 

seyretmek üzere belirli teknik mevzuata göre üretilmiş bulunan dört veya daha fazla 

lastik tekerlikli taşıt araçlarını üreten sanayidir. Otomotiv Ana Sanayi grubu 

içerisinde değerlendirilen başlıca ürünler binek otomobil, kamyon, kamyonet, 

otobüs, minibüs, midibüs ve traktörlerdir. 

• Otomobil üretiminde bulunan 7 firmada (Tofaş-Fiat, Renault, Hyundai Assan, 

Toyotosa, Honda, Ford Otosan, Opel) toplam mevcut kurulu kapasite 690,000 

adet/yıl,  

• Çekici üretiminde bulunan 2 firmada (MAN ve Otoyol) toplam kurulu 

kapasite 2,450 adet/yıl,  
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• Kamyon üretiminde bulunan 8 firmada (Ford Otosan, BMC, M.Benz Türk,  

A.Isuzu, Temsa, Otoyol, Chrysler, MAN) toplam kurulu kapasite 58,200 

adet/yıl,  

• Kamyonet üretiminde bulunan 9 firmada (Hyundai Assan, Karsan, Ford 

Otosan, Temsa, BMC, Chrysler, Otokar, Otoyol, A. Isuzu) kurulu kapasite 

63,000 adet/yıl,  

• Otobüs üretiminde bulunan 4 firmada (M.Benz Turk, Temsa, MAN, BMC) 

olup toplam kurulu kapasite 4,900 adet/yıl,  

• Minibus üretiminde bulunan 6 firmada da (Ford Otosan, BMC, Hyundai 

Assan, Karsan, Otokar, A.Isuzu) toplam  kurulu kapasite 34,200 adet/yıl. 

 

Çizelge 5.1. Türkiye'de Otomotiv Sanayi Üretimi-Adet Kaynak:OSD (Otomobil 
Sanayicileri Derneği) istatistik Bülteni 1998 
 
Yıllar Otomobil Çekici Kamyon Kamyonet Otobüs Minibüs Midibüs Traktör Toplam 

1963 30 0 999 1.458 12 631 0 7.982 11.112 

1970 3.660 101 5.940 4.395 806 1.099 4 7.518 23.523 

1980 31.529 266 8.042 7.322 1.101 2.130 491 16.936 67.817 

1990 167.556 281 16.652 10.553 1.689 7.898 4.288 30.098 239.015 

1993 348.095 547 30.796 19.766 1.933 12.084 7.435 32.809 453.465 

1994 212.651 181 11.927 9.602 1.034 4.924 2.855 25.169 268.343 

1995 233.412 433 19.326 16.808 1.279 7.645 3.537 44.068 326.508 

1996 207.757 374 29.058 21.032 2.499 10.171 5.856 52.590 329.337 

1997 242.780 648 43.045 32.435 3.449 12.935 9.060 55.565 399.917 

1998 239.937 618 31.205 45.517 3.040 13.910 10.275 60.500 405.002 

 

Türkiye'de otomotiv sektörü otomobil üretiminde yoğunlaşmaktadır. 1970 

yılında toplam üretimin ancak %15,5'ini oluşturan otomobil üretimi, 1990 yılında 

%70,1'ini, 1998 yılında %59,2'sini, 2002 yılında ise %57,1'ini oluşturmuştur. Üretim 

miktarı sıralamasında ikinci sırada kamyonet, üçüncü sırada kamyon yer almaktadır. 
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Otomotiv Sektörü ekonomik gelişmede bir lokomotif,  sürükleyici sektör 

durumundadır. Demir çelik, petro kimya, lastik, tekstil, cam, elektrik & elektronik ve 

makine imalatı gibi birçok sektörden ürün alırken bunları işler ve  üretim neticesinde 

savunma, tarım, turizm, ulaştırma, alt yapı ve inşaat gibi birçok sektörde kullanılmak 

üzere  lokomotif vazifesi görür. Otomotiv sektörü bu nedenlen Türk Sanayi’sinin 

gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Bu sektörün gelişmesi ile akabinde bir çok 

sektör de gelişimine devam ettirebilecektir. Özellikle Türk Sanayisinde otomotiv 

sektörünün payı oldukça fazladır.  

Ülkemizde de özellikle çokuluslu firmaların yer aldığı otomotiv sektöründe 

1990’lı yıllarla birlikte modern yönetim anlayışları, kalite ve insan kaynakları 

kavramları kullanılmaya başlanmıştır.  

Türkiye’de otomotiv sanayii, sahip olduğu iyi yetişmiş insan gücüne bağlı 

olarak Ar- Ge çalışmalarını önemli ölçüde arttırmış ve özellikle uluslararası 

mevzuata uyum çalışmalarında büyük bir başarı elde etmiştir. Tasarım, 

projelendirme ve ürün geliştirme gibi konularda yükümlülükleri artan yan sanayi 

firmaları da ana sanayi gibi teknolojiye, insan kaynaklarına, bilgiye ve kaliteye daha 

fazla önem vermeye başlamışlardır (Görener ve Görener, 2008). 

Otomotiv sektöründe gerek ithalat anlamında gerekse ihracat anlamında bir 

çok ürün dış ticarette yer almaktadır. Bu sektörde ithalat ve ihracat dengesi oldukça 

önemlidir. İthal ve ihraç edilen mamullerin mali yükü oldukça fazladır. Bu yükün 

dengede tutulması ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. Otomotiv sektörü 

piyasadaki değişimlerden çok hızlı etkilenmektedir. Bu nedenle yıldan yıla bu 

sektörde dalgalanmaların fazla oluşu son derece normal karşılanmaktadır.   

İhracatın sürekli artan seyri, yeni proje ve tasarımlar sayesinde gün geçtikçe 

devam etmektedir. Aynı dönemdeki ithalatın seyrine bakıldığında, 1996 yılında 

Gümrük Birliği ile yükselmeye başlamış ve 2000 yılının özel makro ekonomik 

koşullarında artan talebe bağlı olarak, 8.276 milyon dolar ile en üst düzeyine 

ulaşmıştır. Ancak, aynı yıl sonunda 10 milyar dolar dolayındaki aşırı cari açık 

sonucu yaşanan krizler sonucu 2001 yılında 2.574 milyon dolar ile son 8 yılın en 

düşük düzeyinde gerçekleşmiştir. 2002 yılında döviz kurlarındaki artışın, enflasyon 



5. BULGULAR VE TARTIŞMA                                                   Metin ÖZŞAHİN 

 74

değerlerinin altında kalmasının ithalatın yeniden artışında önemli etkisi olduğu 

söylenebilir (Yeldan, 2003). 

Otomotiv Sanayinde ilk defa dış ticaret açığı 2001 yılında yaşanan kriz 

nedeniyle (+) 901.000 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Önceki yıllarda artan 

ithalat bu yıl gerilemiş ve özellikle ana sanayinin ihracat hamlesi ile toplam 

ihracatımız 3.47 milyar dolara ulaşmıştır. 

 

Çizelge 5.2. Yıllara Göre Otomotiv Sektörü Dış Ticaret Durumu (OSD) 
 

 
 

Otomotiv sanayii, 1998 yılı verilerine göre 19 sektör arasında ihracat kayıtları 

baz alındığında 7.nci sırada yer almaktadır. Aynı yıl, ülkemiz ihracat kayıtlarının 

yaklaşık % 5’i bu sektöre aitken, 2001 yılında gerçekleşen 3.9 milyar dolarlık ihracat 

ile Hazır giyim ve Demir Çelik sektörünün ardından 3. sıraya yerleşmekte ve sektör, 

toplam ihracatımızın yaklaşık % 13’ünü gerçekleştirmektedir. Otomotiv ana sanayi 

ihracatı 2001 yılında özellikle otomobil başta olmak üzere toplam 205.613 adete 

ulaşmıştır. Söz konusu ihracatın gerçekleştirildiği ülkeler sırasıyla İtalya, Fransa, 

Almanya ve İngiltere dir. 

 

Çizelge 5.3. Yıllara Göre Motorlu Araç İthalatı 
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5.1.5. Türkiye’de Sektörün Sorunları 

 

Günümüzde otomotiv sektöründe uluslararası boyutta çok ciddi bir rekabet 

yaşanmaktadır. Geçmişte ağırlıklı olarak fiyat rekabeti söz konusu iken, günümüzde 

fiyatla beraber kalite, ürün çeşitliliği ve geleceğe yatırım rekabet açısından önemli 

unsurlar halini almıştır. Özellikle doymuş pazarlarda, satışları müşteri tercihleri 

belirlemekte ve dolayısıyla ürün geliştirme, marka ve model yaratabilme gibi 

unsurlar önem kazanmaktadır. Bu kapsamda Ar-Ge harcamaları önem kazanmakta 

ve bu harcamaların önemli bir kısmı çevre normlarına uyum, alternatif yakıt 

kullanımı, yakıt tasarrufu, güvenlik, hafiflik gibi alanlara ayrılmaktadır. Ana ürün 

geliştirmede yan sanayiinin katılımı da büyük önem kazanmıştır. Japon üreticilerin 

ürün geliştirmede yan sanayiinin katılımına büyük önem vermeleri, Japon araç 

üreticilerinin yeni model geliştirme üstünlüğünde önemli bir etken olmaktadır. 

Otomotiv sanayiinde yaşanan büyük rekabet sonucunda azalan kâr oranları, AR-GE 

harcamalarının artması ve yeni teknoloji kullanımına yönelik yüksek yatırım 

gerekliliği nedeniyle, şirketler arası birleşmelerde artış görülmektedir. Günümüzde 

otomotiv sektörü ürünlerindeki talep artışı devam etmektedir. Toplam pazar 2005 yılı 

itibariyle yaklaşık olarak 60,9 milyon adete yükselmiştir. ABD pazarı doyma 

noktasına ulaşmış, Asya pazarı ise Çin, Hindistan ve Güney Kore’de gelişen pazarlar 

sebebiyle gelişme göstermiştir. Toplam üretim artışı 2004 yılına göre 2005’te % 3 

oranında gerçekleşmiştir (Bedir,1999;2002). 

 Sektörün en önemli sorunları arasında hiç şüphesiz kapasite kullanım 

oranlarının düşüklüğü gelmektedir. Atıl kapasite seviyesinin yüksek oluşu işletme 

maliyetlerinin yükselmesine bu da ürün fiyatlarına yansımakta ve dolayısıyla da 

pazarlama faaliyetleri de zorlaşmaktadır. Günümüzde maliyetlerin azaltılması 

konusunda önemli adımlar gerçekleştirilmektedir. En önemli maliyet azaltma 

çalışmaları arasında üretim noktalarının pazarlara yakın kurulmasıdır. Bu tür 

pazarlama tekniğine transplant üretim de denilmektedir. 

 Önemli bir pazarlama tekniği olan transplant üretim (üretim ünitesini pazara 

yaklaştırma) yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok şirketin gündemine 

girmiştir. Bu üretim modeli, bir taraftan yatırımcı şirkete ucuz işgücü, hammadde 
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temini ve çeşitli teşviklerden yararlanma gibi maliyet düşürücü katkı sağlarken; diğer 

taraftan yatırımın yapıldığı ülkede yeni istihdam yaratması, yerli sanayiye ve 

ekonomiye kaynak sağlaması nedenleriyle de toplumlarda yerli üretimi sahiplenme 

duygusu yaratarak, ürüne sosyoekonomik rekabet gücü kazandırmaktadır (OICA, 

2005). 

 Sektörün önemli sorunlarını bazı başlıklar altında incelemek mümkündür; 

- İthalatın Artışı ve Kontrolsüzlüğü: 1996 yılında Gümrük Birliği 

Anlaşması ile yurtdışına açılan Türkiye pazarı diğer ülkelerin hâkimiyeti 

altına girmiştir. Taşıt ithalatının kontrol altına alınamayışı yabancı 

üreticiyi sevindirmiş ancak yerli üreticiyi üzmüştür. Bu durumda yerli 

üretici iç pazardaki etkinliğini yitirmeye başlamıştır. Bu nedenle sektörde 

kapasite kullanım oranları düşmüş ve satışları gerilemiştir. Bunun yanında 

yetersiz iç talebin üretim yerine ithalat ile karşılanması sektör açısından 

her açıdan olumsuz sonuçlar doğurmuştur. 

- Ana ve Yan Sanayi İşbirliği Eksikliği: Otomotiv sektöründe önemli 

paydaşa sahip olan yan sanayinin kontrolü oldukça zordur. Otomotiv 

üretiminde birçok işletme birlikte çalışmaktadır. Bu işletmelerin kimi ana 

sanayi iken kimileri de yan sanayi işletmeleridir. Bu işletmeler arasındaki 

koordinasyon eksikliği üretim maliyetlerinin artmasına, işgücü 

kayıplarının artmasına, kalitenin düşmesine, üretim sürelerinin uzaması 

gibi ekonomik açıdan birçok önemli sorunu da beraberinde getirmektedir.  

- Satış Vergilerinin Yüksekliği: Otomotiv den alınan vergiler oldukça 

yüksek boyulardadır. Bu oranın yüksek oluşu talebi olumsuz bir şekilde 

etkilemektedir. Şu anda ülkemizde otomobil satışında ÖTV ve KDV 

olmak üzere iki tür vergi uygulanmaktadır. Binek otomobiller için ÖTV 

oranlarına bakıldığında, bu oranın otomobilin motor silindir hacmine göre 

değiştiği görülmektedir. Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenlere 

% 37, 1600-2000 cm³ arasında olanlara % 60, 2000 cm³’ü geçenlere 

yüzde 84 oranında ÖTV uygulanmaktadır. KDV oranı ise % 18’dir (Yaz, 

2006). 



5. BULGULAR VE TARTIŞMA                                                   Metin ÖZŞAHİN 

 77

- Diğer Sorunlar: Yetersiz iç talep nedeni ile düşük kapasite kullanımı, 

yetersiz Ar-Ge faaliyetleri, çokuluslu şirketlerin, küresel rekabet avantajı 

ile, seri üretim, yoğun rekabet, düşük maliyetli üretim, yüksek kaliteli 

ürün ve ileri teknoloji gibi avantajlarla yerli şirketleri olumsuz etkilemesi, 

üniversite sanayi iş birliklerinin ve inovasyon faaliyetlerinin yetersizliği, 

sektörde doğru uygulanmayan ekonomik politikalar, girdi bedellerinin 

yüksekliği ve yerli sermayenin rekabet etmede yetersiz oluşu gibi 

sorunları otomotiv sektörünün ortak sorunları olarak sayabilmek 

mümkündür. 

Detaylı bir analiz gerçekleştirildiğinde otomotiv sektöründe işlev gören bir 

firmayı etkileyen oldukça fazla faktörün olduğu açıktır. Öyle ki bu faktörler; 

işletmenin hem içyapısı ile ilgili hem de dış faktörler ile ilgilidir. Bir işletmenin 

pazarda etkin bir konuma ulaşabilmesi bu sorunlar ve faktörler ile baş edebilme 

gücüne bağlıdır. Ek 1’ de otomotiv sektörünün SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. 

SWOT analizi tekniği günümüzde en sık kullanılan analiz tekniklerinden biridir. Bu 

nedenle sektörün analiz edilmesinde bu teknikten yararlanılmıştır.  Ek 2’ de ise 

otomotiv sektörünün sorunları neden sonuç diyagramı ya da balık kılçığı diyagramı 

adı verilen teknik ile incelenmiştir. Bu analiz çalışmanın karar yapısının 

oluşturulmasında değişkenlerin seçiminde etkili olmuştur.  

 

5.2. Genel İstatistiksel Bulgular 

  

Bu bölümde 1998-2008 yılları arasında 1’er yıllık mali dönemler dikkate 

alınarak elde edilen firma yapısal bilgileri, makro bilgiler ve finansal oran analizi 

bilgileri incelenmiştir. 

 

5.2.1. İşletme Yapıları İle İlgili Bulgular 

 

 Firmanın istihdam yapısı, holding’e bağlılığı, tecrübesi v.b. bilgiler Çizelge 

5.4. de görülmektedir. Veriler OSD’den elde edilmiştir. 
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Çizelge 5.4. Firmaların Yapısal Bilgileri 
 

FİRMA ÜNVANI Holdinge 
Bağlılık 

Yabancı 
Ortak 
Yüzdesi 

Sermaya 
Tutarı (TL) 

Sektördeki 
Çalışma 
Yılı 

İhracat Oranı 

ANADOLU ISUZU Var % 29 25.419.000 43 % 13,9 

FORD Var % 41 350.910.000 26 % 25,6 

KARSAN Yok % 0 100.000.000 43 % 18,7 

OTOKAR Var % 0 24.000.000 45 % 24,7 

TOFAŞ Var % 38 500.000.000 37 % 40,01 

UZEL Yok % 0 110.055.000 46 %29,3 

 

 Çizelge 5.4. incelendiğinde çalışmaya dahil edilen işletmeler içerisinde en 

yüksek sermayeye sahip olan işletme 500.000.000 TL işletme sermayesine sahip olan 

TOFAŞ OTO FABRİKALARI A.Ş. firmasıdır. Yabancı ortak yüzdesi en yüksek 

olan işletme % 41 ile FORD OTOSAN A.Ş. iken, KARSAN A.Ş., OTOKAR A.Ş. ve 

Uzel Makina firmaları ise tamamı Türk Sermayesi olan işletmeler olarak göze 

çarpmaktadır. Sektördeki tecrübeye bakıldığında sektörde en uzun süredir faaliyet 

gösteren firma ise Uzel Makina firmasıdır. 1998-2008 yılları arasındaki işletmelerin 

ortalama ihracat oranlarına bakıldığında en yüksek ihracat oranına % 40,01 ortalama 

ile TOFAŞ firmasının sahip olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 5.5. Firmaların İstihdam ve Üretim Yapısı 
 

FİRMA ÜNVANI İşçi 
Sayısı 

Mühendis 
Sayısı 

İdari Mühendis 
Sayısı 

Kapasite 
Kullanım 
Oranı 

Segment 
Sayısı 

ANADOLU ISUZU 507 37 23 % 76 4 

FORD 6500 598 237 % 80 3 

KARSAN 727 40 10 % 40 4 

OTOKAR 697 89 36 % 40 4 

TOFAŞ 4281 262 120 % 66 2 

UZEL 901 101 63 % 56 1 

 

Çizelge 5.5 incelendiğinde ise en çok işçisi bulunan firma Ford A.Ş. firması 

olduğu görülmektedir. Bunun yanında en yüksek kapasite kullanım oranına yine aynı 

firmanın ait olduğu da açıkça görülebilmektedir. Segment sayıları firmanın kaç farklı 
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araç segmentinde (otobüs, minibüs, traktör, kamyon, kamyonet, çekici, tır v.b.) 

faaliyet gösterdiğini ifade etmektedir. Burada en düşük segment sayısına Uzel 

firmasının sahip olduğu görülmektedir. Bu firma sadece Traktör üretimi 

segmentinden ürünler üretmektedir.  

 

5.2.2. İhracat, Karlılık ve Pazar Durumu ile ilgili Bulgular 

 

Şekil 5.1. firmaların yıllara göre satış cirolarındaki ihracat gelirlerinin oranını 

göstermektedir. Şekil 5.1’de görüldüğü gibi bazı firmaların ihracat oranında sürekli 

bir artış veya sürekli bir azalış trendi görülmemektedir. Sektördeki ihracat durumu 

dalgalı olarak hareket etmektedir. Şekile daha ayrıntılı bakıldığında en çok ihracat 

oranına 2001 yılında TOFAŞ firmasının sahip olduğu ve en düşük ihracat oranına da 

1999 yılında FORD firmasının sahip olduğu görülebilmektedir. Genel bir yorum 

yapıldığında 2000 yılından bu yana son durumda başlangıca göre ihracat oranında bir 

artış söz konusudur.    

 

Yılara Göre İhracat Oranı Değişimi
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Şekil 5.1. Yıllara göre firmaların ihracat oranı grafiği 

 
 Şekil 5.2 firmaların 1998-2008 yılları arası faaliyetlerinden elde etmiş oldukları 

net kar marjının yıllara göre durumunu göstermektedir. Şekil incelendiğinde ilgili 

yılların büyük bri çoğunluğunda yaklaşık 2/3’ünde firmalar kar ettiklerini 

yayınlarken, 1/3’ünde ise firmalar zarar ettiklerini açıklamışlardır. Şekil 7.2 detaylı 
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incelendiğinde sektörde en yüksek kar marjına Anadolu Isuzu firması 2001 yılında 

%27 ile ulaşmıştır. Diğer taraftan firmalar içerisinde en yüksek zararı ise 2008 

yılında KARSAN firmasının %21 zararı görülmektedir. Firmalar içerisinde en çok 

zarar açıklaması yapan firmalar; 4 kere zarar açıklayan KARSAN, 3 kere zarar 

açıklayan UZEL firmalarıdır. En çok zararın gerçekleştiği yıllar ise 2001 ve 2002 

yılları olarak göze çarpmaktadır. Bu durumun böyle olmasında ilgili yıllarda oluşan 

ekonomik kriz ve ekonomik durgunluğun etkili olduğunu söylemek mümkündür.  

  

Yıllara Göre Net Kar Marjı

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Zaman (yıl)

N
et

 K
ar

 M
ar

jı

ANADOLU ISUZU
FORD
KARSAN
TOFAŞ
OTOKAR
UZEL

 
 Şekil 5.2. Yıllara göre firmaların net kar marjı 
 

 
Şekil 5.3. Yıllara göre araç satış ve ithalat oranı (OSD) 
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 Şekil 5.3. ise Türkiye’de toplam otomotiv pazarının yıllara göre durumu 

görülmektedir. Otomotiv lüks bir ihtiyaç olması nedeni ile kriz dönemlerinde 

özellikle talebi aşırı bir şekilde azalan bir üründür. Dolayısıyla kriz dönemlerinde 

otomotiv sektöründeki işletmelerin zarar etme olasılıkları yüksek olabilmektedir.  

Ülkemizde de olduğu gibi, kriz dönemlerinde, tüm Dünya ülkelerinde 

öncelikli olarak otomotiv ürünlerine talep daralmaktadır. Bu talep daralması, 

Avrupa’da ve ülkemizde Haziran 2008’den itibaren her ay artarak firmalarımızı 

önemli oranda etkilenmiştir. 2008 yılı Eylül ayı itibariyle, özellikle bankaların faiz 

koşulları konusunda yaşadıkları güçlüklere bağlı olarak, tüketici kredileri taleplerini 

karşılayamamaları, yurt içi pazarda Ekim’de yüzde 40’lar düzeyinde, Kasım ve 

Aralık’ta yüzde 60’lar düzeyinde düşüşlere neden oldu. Bunun sonucunda, 2008 yılı 

sonu itibariyle taşıt aracı pazarı, 2007 yılına göre yüzde 17 azalarak 527 bin adet 

düzeyinde gerçekleşmiştir (OSD 2008 Değerlendirme Raporu).  

OSD verilerinden elde edilen sonuçlara göre son yıllardaki gelişmeler 

özellikle krizlerin olduğu yıllarda ve 2008 yılının sonlarına göre hafif ticari araç, ağır 

ticari araç ve traktör pazarlarında büyük bir daralma yaşamaktadır. Bu durum ilgili 

araç üreticilerini zor duruma sokmaktadır. Şekil 5.4, 5.5 ve 5.6 da ilgili araç 

segmentlerinin Pazar durumlarının yıllara göre değişimi görülmektedir. 

 

 
Şekil 5.4. Hafif ticari araç pazarının yıllara göre durumu 
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 Şekil 5.4 ve Şekil 5.5.’te de görüldüğü gibi 2008 yılı itibariyle ticari araç 

pazarında yüzde 20,3 düzeyinde bir azalma olmuş ve pazar 221 bin adet düzeyinde 

kapanmıştır. 2008 yılı hafif ticari araç pazarı 188 bin, ağır ticari araç pazarı 33 bin 

adet düzeyinde gerçekleşmiştir. 2008 yılı hafif ticari araç pazarı, 2007 yılına göre 

yüzde 20,7 ağır ticari araç pazarı yüzde 17,5 oranında azalmıştır. İthalatın pazar payı 

hafif ticari araçlarda yüzde 48, ağır ticari araçlarda ise yüzde 25 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. 

 
 

 Şekil 5.5. Ağır ticari araç pazarının yıllara göre durumu 
 

Şekil 5.6’da da görüldüğü üzere 2008 yılı traktör pazarı, 2007 yılına göre 

yüzde 39,1 oranında azalarak 15 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Kısacası 2008 

yılının sektörde bir daralma yılı olduğu açıkça görülebilmektedir. 
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Şekil 5.6.  Traktör pazarının yıllara göre durumu 
 

Otomotiv sektöründeki firmaların pazarlarının daralması yalnızca ülkemizde 

ortaya çıkan krizler gibi, kısıtlı likidite gibi ekonomik olumsuzluklar değil aynı 

zamanda yurtdışında ortaya çıkan krizlerin ve ekonomik olumsuzların da etkili 

olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü otomotiv sektöründeki firmaların büyük bir 

çoğunluğu az veya çok oranda ihracat gerçekleştiren firmalardır. Bunun yanında 

otomotiv sektöründe hem ithalat hem de ihracat ülkemizde söz konusudur. Bu 

durumda ülkemiz için önemli olanın dış ticaret açığının artmasına veya azalmasına 

büyük  bir miktarda etki etmektedir. Şekil 5.7. de 1996-2008 yılları arası otomotiv 

sektöründeki ithalat ve ihracat’ın durumu görülmektedir.  
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Şekil 5.7. Otomotiv sektöründe dış ticaretin durumu (Kaynak:OSD) 

 

5.3. Kendini Örgütleyen Haritalar ile Finansal Başarı Analizi Bulguları 

 

 Otomotiv sektöründeki firmaların finansal başarı elde etmelerinde uygulamış 

oldukları pazar ve finansal stratejilerinin, sermaye yapısının, yönetim ve üretim 

yapısının yanında makro bir takım göstergelerinde etkisi olduğu açıktır. Bu 

sektördeki firmaların finansal başarısını etkileyen bu göstergeler içerisindeki her bir 

göstergenin veya bir kaç göstergenin birlikte etki derecesini tanımlayabilmek hem 

ülke ekonomisi açısından hem de firmalar ve onlara kaynak sağlayacak yatırımcılar 

açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bunun yanında önceden de belirtildiği gibi 

literatür de finansal başarının ölçülmesinde birçok çalışma yer almaktadır. Bu 

çalışmada finansal başarının ölçülmesinde Xidonas ve arkadaşları (2008)’nın 

geliştirmiş olduğu uzman sistemin karar ağacından yararlanılmıştır. Xidonas ve 

arkadaşları finansal başarı derecesinin saptanmasında 4 ölçekli bir derecelendirme 

kullanmaktadır. Bu derecelendirmeye göre; 
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1- Başarısız Firma 

2- Orta Firma (Vasat üstü) 

3- Başarılı Firma  

4- Çok Başarılı (Gelecek vadeden firma) 

Xidonas ve arkadaşları (2008)’nın bu değerlendirme ölçeğine ve karar 

ağacına göre firmaların 1998-2008 yıllları arasında girmiş oldukları finansal başarı 

sınıfları şekil 5.8’de görülmektedir. 

 

Firmaların Yıllara Göre Başarı Dereceleri
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Şekil 5.8. Firmaların Finansal Başarı Dereceleri 

 

 Çalışmanın bu bölümünde çeşitli makro ve mikro bazda göstergelere göre 

firmaların başarı durumunu kendini örgütleyen haritalar tekniği ile analiz edilmeye 

çalışılmıştır. KÖH Analizi iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; 

i. Firma göstergeleri (Mikro göstergeler) ve Finansal Başarı Durumu, 

ii. Makro Göstergeler ve Finansal Başarı Durumu’dur. 

 

5.3.1. Firma göstergeleri ve Finansal Başarı Durumunun Analizi 

 

5.3.1.1. Tecrübe süresi, Yabancı Ortak Yüzdesi, Ar-Ge Proje Sayısı, Patent 

Sayısı, İhracat Oranı ve Finansal Başarı Arasındaki İlişki 

 

Çalışmanın bu bölümünde tecrübe süresi, holdinge bağlılık, Yabancı Ortak 

yüzdesi, Ar-Ge Proje sayısı, Patent Sayısı gibi değişkenlerin ihracat oranı ve finansal 
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başarı üzerindeki etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. Firmaların Ar-Ge proje sayıları 

TUBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge proje destek programına yapmış olduğu 

başvurulardan ve aldıkları destekler ile ilgili projeleri kapsamaktadır. Patent sayıları 

ise Türkiye Patent Ofisi veritabanından ilgili yıldaki firmanın adına alınmış olan 

patent sayısı istatistikleridir. Bu veriler 1998-2008 yılları arasındaki verileri 

kapsamaktadır. Verilerin KÖH ile analizi yapılmadan önce bir takım istatistiksel 

verilere göre gruplandırılması yapılmıştır. Yapılan bu işlem sonucunda Çizelge 

5.6’daki durumlar elde edilmiştir. 

 

Çizelge 5.6. Ar-Ge, Tecrübe Süresi Yabancı ortak yüzdesi, İhracat Oranı ve Veri Ön 
İşleme 

 
Tecrübe Süresi 
Min:15 yıl 
Max:45 yıl 
Ort:34.45 yıl 
Std Sapma: 7.748 yıl  
15-21=Az Tecrübe:1 
22-30=Orta Tecrübe:2 
31-45=Yüksek Tecrübe:3 

Yabancı Ortak Yüzdesi 
Min:% 0 
Max:% 41 
Ort: % 21 
Std Sapma: % 18 
% 0-18 = Düşük Pay:1 
% 19-36 = Orta Pay:2 
% 37-41 = Yüksek Pay:3 

Ar-Ge Proje Sayısı 
Min: 3 
Max: 31 
Ort: 13,03 
Std Sapma: 10,36  
3-11=Düşük: 1 
11-23=Orta :2 
>23=Yüksek:3 

Patent Sayısı 
Min: 0 
Max: 23 
Ort: 7 
Std Sapma: 6,56  
< 7 = Düşük: 1 
7 -13 = Orta :2 
> 13 = Yüksek:3 

İhracat Oranı 
Min: % 0.8 
Max: % 76.21 
Ort: % 25.35 
Std Sapma: %16.46 
0-17 = Düşük İhracat:1 
17-35 = Orta İhracat:2 
35-77 = Yüksek İhracat:3 

Finansal Başarı 
Min:1 
Max:4 
Ort:2.73 
Std. Sapma: 1.06 
1 → Çok Başarılı 
2 → Başarılı 
3 → Orta 
4 → Başarısız 

  

Verilerin ön işlemleri Excel’de gerçekleştirilmiştir. Excel’deki veriler 

hazırlanmış olan program yardımıyla KÖH analizine tabi tutulmuştur. Analiz 

sonucunda elde edilen şekil 5.9’daki haritalar görülmektedir. 

- İlk incelemelerde göze çarpan nokta yabancı ortak yüzdesi yüksek olan 

işletmelerin ihracat oranının da yüksek oluşudur. Bu ilişki mantıklıdır 

çünkü kurulan yabancı ortaklıkların amacı yurtdışındaki pazarları tanıyan, 

bu pazarlarda tecrübe sahibi olan kişilerin deneyimlerinden 

faydalanmaktır. Bu da işletmelerin dış pazarlarda etkin olmasını 

sağlayarak ihracat oranını yükseltmektedir. 
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- Yabancı ortak yüzdesi yüksek olan işletmeler çok yüksek finansal başarı 

elde edememektedirler. Analiz sonuçlarına göre bu firmalar çoğunlukla 

orta başarılı denilen grupta yer almaktadır. Literatürde kurulan yabancı 

ortaklıkların işletmelerin başarısını yükselteceği düşünülmektedir. Bu 

çalışmalara bakılacak olursa; Soydal (2007) gerçekleştirmiş olduğu 

çalışmasında yabancı sermayenin işletmelerin verimliliği üzerindeki 

etkilerini araştırmıştır. Çalışmasını Türkiye’deki otomotiv sektöründe yer 

alan yabancı ortaklı işletmeler üzerinde gerçekleştirmiştir. Önemli 

bulgulardan biri bu işletmelerin Türkiye’de ilk 500 büyük şirket arasında 

yer almalarıdır. Aynı zamanda bu firmaların ihracat, üretim, istihdam 

rakamları ve teknolojik alt yapılarının da oldukça yüksek olduğu yine 

aynı çalışmada vurgulanmaktadır. Zhao ve Liu (2006) gerçekleştirmiş 

oldukları çalışmada Çin’de 1999-2004 yılları arasında otomotiv 

sektöründeki firmaların gelişimi ve verimlilikleri üzerinden yabancı 

sermaye ortaklıklarının etkisini araştırmışlardır. Bulgular Çin’de 

incelenilen tarihler arasında yabancı sermaye ortaklıklı firmaların diğer 

firmalardan daha hızlı geliştiklerini , verimliliklerinin ve başarılarının 

yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nokta da yabancı sermaye 

ortaklığının yine firmaların başarısı üzerinde olumlu etkisi olduğunu 

göstermektedir. Bu yüzden literatür ile tersi bir durum söz konusudur. 

Ülkelerin ekonomik yapılarının birbirinden farklı olması, kurulan yabancı 

ortaklıkların ve işbirliklerinin doğru seçilmemesi, dikkate alınan mali 

dönemlerin farklılığı, eksik göstergeler gibi bir çok neden bu farklılığın 

yaşanmasında etkili olabilmektedir.  

- Yabancı ortak yüzdesinin yüksek olduğu durumda işletmelerin sadece 

tecrübe süreleri orta düzeyde ise “Başarılı” olabilmektedir. Bu nokta 

yabancı ortaklı işletmelerin ulaşabildiği en yüksek finansal başarı 

noktalarından biridir. Yine aynı noktada işletmelerin ihracat oranı da 

yüksek düzeye erişmektedir. Bu durumda tecrübeli işletmelerin kurduğu 

yabancı ortaklıkların daha mantıklı olduğu ya da kurulan ortaklıkların 

olgunlaşması yani firmanın tecrübe süresinin orta düzeye erişmesinin 
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finansal başarıyı yükselttiği düşünülebilir. Ancak yüksek düzeyde 

tecrübeye erişen, yüksek düzeyde yabancı ortaklıklara sahip olan 

işletmelerin, yatırımlarda tercih edilmeyen, “Başarısız” ve “Orta Başarılı” 

noktalarda yer alması belki de işletmelerin yüksek tecrübeye erişirken 

yabancı ortaklıklardan vazgeçmesi anlamına da gelebilmektedir.  

- Yabancı ortaklı işletmelerin Ar-Ge proje sayısı da yüksek düzeyde 

olmaktadır. Bu durumun böyle olmasında; Ar-Ge projeleri TUBİTAK 

tarafından desteklenen projeler olduğu için ya yabancı ortaklıklı 

işletmelerin ülkenin sağladığı teşviklerden faydalanmakta daha fazla çaba 

gösterdiğini ya da projelerin kabulünde TUBİTAK’ın yabancı ortaklıklı 

işletmelere verdiği önemden kaynaklandığı düşünülebilir. 

- Ar-Ge faaliyetleri mantık olarak işletmelerin patent sayısını arttıran 

çalışmalardır. Ancak analiz sonuçlarına göre Ar-Ge projesi düşük 

düzeyde olan işletmelerin patent sayısının yüksek oluşu, tersi bir durum 

olarak görülmektedir. Bunun yanında Ar-Ge proje sayısı yüksek olan 

işletmelerin çoğunlukla patent sayısının da yüksek olacağı 

düşünülmektedir. Bu farklılığın oluşmasında; ele alınan Ar-Ge projeleri 

sadece TUBİTAK projeleri olduğu için işletmelerin kendi içlerinde 

gerçekleştirdiği veya başka kurumlardan destek alarak gerçekleştirdiği 

projelerin analiz içerisinde yer almaması olduğunu söylemek mümkündür. 

Aynı zamanda bazı işletmeler işletme politikaları gereği Ar-Ge 

faaliyetlerini gizli tutmak istemektedirler. Bu da firmaların bu tür destek 

projelerine başvurmanın gizliliği bozacağı düşüncesi ile destek 

projelerinden kaçmasına neden olmaktadır. 

- Tecrübe süresi düşük olan ve patent sayısı yüksek düzeyde olan 

işletmelerin finansal başarı düzeyinin “Başarısız” ve aynı zamanda ihracat 

oranının da düşük olması analizden çıkan önemli noktalardan biridir. Bu 

durumun oluşmasında tecrübesiz firmaların, patent çalışmalarına 

yoğunlaşması, patent çalışmalarını yönetmekte zorlanması, giderlerini 

kontrol edememesi ve ihracatı arttıracak çalışmalara önem 

vermemesinden kaynaklandığı düşünülebilir. Belki de sektörde yeni olan, 
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tutunmaya çalışan ve kendini geliştirmeye yönelen işletmelerin zararı 

göze alarak hareket etmesinden kaynaklanıyor olması da bu durumun 

oluşmasında olası sebepler arasında yer alabilmektedir.  

- Önemli noktalardan biri de yabancı ortak yüzdesi yüksek olan işletmelerin 

patent sayısının düşük olmasıdır. Otomotiv sektöründe yabancı ortak 

yüzdesi yüksek olan işletmelerin kurduğu ortaklıklar yurtdışındaki 

otomotiv sektöründeki firmalar ile yapmış oldukları iş birlikleri şeklinde 

olmaktadır. Bu firmaların ilgili ortakların patentlerinden faydalanması ve 

kendi patentlerini geliştirmede çok fazla faaliyet göstermemeleri, patent 

sayısının düşüren olası sebepler arasında yer alabilmektedir.    

 

 
 Şekil 5.9. Tecrübe süresi, yabancı ortak yüzdesi, Ar-Ge verilerinin ihracat oranı ve 
finansal başarı etkisini gösteren KÖH haritaları 
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5.3.1.2. Tecrübe süresi, Holdinge Bağlılık, Yabancı Ortak Yüzdesi, İhracat 

Oranı ve Finansal Başarı Arasındaki İlişki 

 

 Firmanın yönetim şekli ve yönetimin profesyonelliği firmanın uygulamış 

olduğu stratejilerinin doğruluğunu büyük oranda etkilemektedir. Yönetim geliştikçe 

organizasyonel faaliyetler de gelişir ve bu gelişmişliğin neticesinde hem sosyal hem 

de ekonomik açıdan önemli gelişmeler kaydedilmesi mümkündür. Yurtdışında 

ihracat işlevi gerçekleştiren bir işletmenin yurtdışındaki pazarı daha iyi tanıyan ve 

yönlendirebilecek yabancı ortaklara sahip olması da pazarda etkin hale gelebilmeyi 

kolaylaştırır ve olası kötü durumların tahmin edilip önlem alınabilmesine yardımcı 

olabilmektedir. Analizin bu bölümünde 1998-2008 yılları arasındaki finansal başarı 

üzerinde bu değişkenlerin etkisi saptanmaya çalışılmıştır.  

 

Çizelge 5.7. Tecrübe süresi, Holdinge Bağlılık, Yabancı Ortak Yüzdesi, İhracat 
Oranı ve Finansal Başarı ve veri ön işleme 

 
Tecrübe Süresi 
Min:15 yıl 
Max:45 yıl 
Ort:34.45 yıl 
Std Sapma: 7.748 yıl  
15-21=Az Tecrübe:1 
22-30=Orta Tecrübe:2 
31-45=Yüksek Tecrübe:3 

Holding Bağlılığı 
Var → 1 
Yok→ 0 
 
 

Yabancı Ortak Yüzdesi 
Min:% 0 
Max:% 41 
Ort: % 21 
Std Sapma: % 18 
% 0-18 = Düşük Pay:1 
% 19-36 = Orta Pay:2 
% 37-41 = Yüksek Pay:3 

İhracat Oranı 
Min: % 0.8 
Max: % 76.21 
Ort: % 25.35 
Std Sapma: %16.46 
0-17 = Düşük İhracat:1 
17-35 = Orta İhracat:2 
35-77 = Yüksek İhracat:3 

Finansal Başarı 
Min:1 
Max:4 
Ort:2.73 
Std. Sapma: 1.06 
1 → Çok Başarılı 
2 → Başarılı 
3 → Orta 
4 → Başarısız 

 

 

Verilerin ön işlemleşmesinden sonra eldeki veriler Delphi 7.0 programı ile 

hazırlanmış olan programa girilmiştir. Programın çalışması 1.7 Ghz Intel Celeron M 

işlemcili ve 760 MB Ram’e sahip olan bir bilgisayar ile çalıştırılmıştır. KÖH’ün 

öğrenme süresi 33 dk sürmüştür. Bu işlem sonucunda Şekil 5.10 daki haritalar elde 

edilmiştir. 
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Şekil 5.10. Tecrübe süresi, Holdinge Bağlılık, Yabancı Ortak Yüzdesi, İhracat Oranı 

ve Finansal Başarı Arasındaki İlişkinin KÖH İle değerlendirilmesi 

  

 -Analiz sonuçların göre ortaya çıkan ilk önemli nokta holdinge bağlı olmayan 

işletmelerin finansal başarı’da tamamen “Başarısız” olduğudur. Bu nokta şunu 

gösteriyor ki holdinge bağlı olmayan işletmeler finansal anlamda başarı şansı 

bulamamaktadırlar. Bu durumun oluşmasının holdinge bağlı olmayan işletmelerin 

kurumsallaşmakta zorlandığı, yönetimsel faaliyetlerin etkin bir şekilde 

yürütülmemesinden kaynaklandığı düşünülebilir. Bu firmaların ihracatta çoğunlukla 

düşük düzeyde olmaları ve hiç bir zaman yüksek düzeye erişememeleri de bir diğer 



5. BULGULAR VE TARTIŞMA                                                   Metin ÖZŞAHİN 

 92

önemli noktadır. Yönetimin profesyonel olmayışı ve merkezcil olmayışı finansal 

faaliyetlerin yönetimin zorlaştırmakta, dış pazarlara açılabilmekte ve etkili olmakta 

işletmenin zorlanmasına neden olmaktadır.  

 - Analizde ortaya çıkan bir diğer önemli nokta ise finansal başarısı “çok 

başarılı” düzeyde olan işletmelerin tamamının ihracat oranının da yüksek olduğudur. 

Bu durumda düşük veya orta düzeyde ihracat oranına sahip olan işletmelerin yüksek 

finansal başarı gösteremediklerini göstermektedir. İhracat oranı işletmeler için 

önemli bir göstergedir. İhracat firmaların ülke ekonomisindeki istikrarsızlıklardan 

daha aza etkilenmesini sağlamaktadır. Ancak tek başına ihracat oranı finansal 

başarının yüksek düzeye erişmesinde net bir etkiye sahiptir. Bunun dışında şüphesiz 

bu analizde ele alınmayan bir takım değişkenlerin de etkisi mümkündür.   

  

5.3.1.3. İşçi sayısı, Mühendis sayısı , İdari Mühendis Sayısının Toplam Çalışan 

İçindeki Payı ve Finansal Başarı Arasındaki İlişki 

 

 Çalışmanın bu bölümünde firmaların istihdam yapısı ile finansal başarı 

arasında bir etkileşim olup olmadığı incelenecektir. İşletmelerin eğitim düzeyinin 

yüksekliği işletmelerin çalışma performansını önemli ölçüde etkilemektedir. İdari 

kadronun da eğitim seviyesinin yüksek oluşu ve profesyonelliği işletmenin 

faaliyetlerinin daha etkin sürdürmesini sağlamaktadır. 
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Şekil 5.11. Firmaların % çalışan dağılımları 

 

 Çalışan dağılımları incelendiğinde en yüksek mühendis oranına % 11 ile 

Otokar firmasının sahip olduğu görülmektedir. En düşük mühendis oranına ise % 5 

ile Karsan firmasının sahip olduğu görülmektedir. Şekil 5.11 incelendiğinde en 

yüksek çalışan sayısına ise FORD firmasının sahip olduğu görülmektedir. 
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Şekil 5.12. Firmaların Çalışan Sayıları 

 

Analizin bu bölümünde 1998-2008 yılları arasındaki finansal başarı üzerinde 

istihdam yapısının etkisi saptanmaya çalışılmıştır. KÖH’ün çalıştırılmasında 

iterasyon sayısı 200 olarak seçilmiş ve başlangıç öğrenme oranı 0,1 olarak 

saptanmıştır. Verilerin analizinde 21x21’lik bir harita kullanılmıştır. 

 

Çizelge 5.8. Çalışan Sayısı, İşçi Yüzdesi, Mühendis Yüzdesi, İdari Mühendis 
Yüzdesi, Finansal Başarı ve veri ön işleme 

 
Çalışan Sayısı 
Min: 567 kişi 
Max: 7335 kişi 
Ort:2538 kişi 
Std Sapma: 2400 kişi  
567-3100 = Az Çalışan:1 
3100-5600= Orta Çalışan:2 
>5600 =Yüksek Çalışan:3 

İşçi Yüzdesi 
Min: % 84,6 
Max: % 93,5 
Ort: % 88,8 
Std Sapma: % 3,32  
% 84,6-87,5 = Düşük Yüzde:1 
% 87,6-90 = Orta Yüzde:2 
>% 91 = Yüksek Yüzde:3 

Mühendis Yüzdesi 
Min:% 5,1 
Max:% 10,8 
Ort: % 7,5 
Std Sapma: % 2,07 
% 5-7 = Düşük Yüzde:1 
% 7,1-9 = Orta Yüzde:2 
>% 9 = Yüksek Yüzde:3 

İdari Mühendis Yüzdesi 
Min: % 1.2 
Max: % 5.9 
Ort: % 3.5 
Std Sapma: %1.44 
% 1.2-2.64 = Düşük Yüzde:1 
% 2.65-4 = Orta Yüzde:2 
>4 = Yüksek Yüzde:3 

Finansal Başarı 
Min:1 
Max:4 
Ort:2.73 
Std. Sapma: 1.06 
1 → Çok Başarılı 
2 → Başarılı 
3 → Orta 
4 → Başarısız 
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Şekil 5.13. Çalışan Sayısı, İşçi Yüzdesi, Mühendis Yüzdesi, İdari Mühendis Yüzdesi 

ve Finansal Başarı Arasındaki İlişkinin KÖH İle değerlendirilmesi 
 
 Şekil 5.13 ilgili KÖH analizinin sonuçlarını göstermektedir. Bu haritalar 200 

iterasyon ve öğrenme oranı 0,1 olarak seçilen 21x21’lik matris yardımıyla 

oluşturulmuştur. Haritaların oluşturulmasında hazırlanmış olan yazılım 

kullanılmıştır. 

- Analiz sonuçlarına göre çalışan sayısı yüksek düzeyde olan işletmelerin, 

işçi düzeyi, mühendis düzeyi ve idari mühendis düzeyi de  orta düzeyde 

olduğu görülmektedir. Ve bu firmaların finansal başarıda “çok başarılı” 

düzeyde olması önemli bir noktadır. Bu durumun oluşmasında tek başına 
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çalışan sayısının yüksek oluşu değil aynı zamanda işçi, mühendis ve idari 

mühendis düzeyleri arasındaki dengenin de etkili olması muhtemeldir.  

- Çalışan sayısı orta düzeyde, işçi yüzdesi orta düzeyde, mühendis düzeyi 

düşük olduğunda ve idari mühendis düzeyinin yüksek olduğu bazı 

durumlarda finansal başarı yine “çok başarılı”  olmaktadır.  

- Mühendis yüzdesinin yüksek olduğu noktada işletmeler ya “Başarısız” ya 

da “Orta Başarılı” olmak üzere yatırımlarda tercih edilmeyen başarısız 

firma gruplarına dahil olmaktadır. Bu noktada mühendis düzeyinin 

yüksek olmasının finansal başarıyı olumsuz etkilediğinin söylenmesi 

mümkündür.  

- Çalışan sayısı düşük düzeyde iken, işçi yüzdesi yüksek, idari mühendis 

yüzdesi orta düzeyde ve mühendis yüzdesi düşük düzeyde iken finansal 

başarının “çok başarılı” olduğu durumlar göze çarpmaktadır. İşçi yüzdesi 

düşük olduğunda diğer düzeyler ne olursa olsun işletmeler finansal başarı 

da ya “başarısız” ya da “orta başarılı” olmak üzere başarısız firma 

gruplarına dahil olmaktadır.  Bu bulgulardan işçi yüzdesinin ve mühendis 

yüzdesinin firmanın finansal başarısı üzerinde etkiye sahip olduğunu 

söylemek mümkündür. Mühendis düzeyi düşük tutulduğunda işletmelerin 

finansal başarı şansı daha yüksek olabilmektedir. İşletmelerin daha 

verimli ve etkin çalışmasını bilimsel yöntemler ile yürüten mühendisler 

ile ilgili bu sonuç şaşırtıcıdır. Ancak bunu etkileyen diğer faktörlerin de 

incelenmesi ile asıl sorunun ne olduğu bulunabilir. Mühendisin çalıştığı 

birim veya çeşidi yanlış seçilmiş olabilir.   

 

5.3.1.4. Kapasite Kullanım Oranı, Üretim Yapılan Segment Sayısı, Yolcu Araç 

Üretimi Yapma, Özel Otomobil Üretimi Yapma İhracat Oranı, Sermaye Tutarı 

ve Finansal Başarı Arasındaki İlişki 

 

 Analizin bu bölümünde işletmelerin üretim yapısı, sermaye yapısı ve finansal 

başarı arasındaki ilişkiler saptanmaya çalışılmıştır. Analizde yine 1998-2008 yılları 

arası işletmelerin ilgili verileri kullanılmıştır. Analizlerde KÖH algoritması %0,1 
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başlangıç öğrenme ile çalıştırılmıştır. Çalışmanın gerçekleştirilmesinde 200 iterasyon 

yapılmış veriler işleme tabi tutulmadan önce ön işlem olarak gruplama ve 

normalizasyon yapılarak Şekil 5.14’deki haritalar elde edilmiştir. 

 

Çizelge 5.9. Üretim Göstergeleri, Finansal Başarı, İhracat ve Veri Ön İşleme 
 

Kapasite Kullanım Oranı 
Min: % 40 
Max: % 40 
Ort:% 59 
Std Sapma: % 16  
%40-56=Düşük Kapasite:1 
%56-70= Orta Kapasite:2 
>%70 =Yüksek Kapasite:3 

Üretim Yapılan Seg. 
Say. 
Min: 1 
Max: 4 
Ort: 2.73 
Std Sapma: 1.06  
<=2 Az Segment :1 
>2  Yüksek Segment :2 

Yolcu Araç üretimi 
yapma 
Min: 0 
Max: 1 
Ort: 0.67 
Std Sapma: 0.47 
0 = Üretmiyor 
1 = Üretiyor 

İhracat Oranı 
Min: % 0.8 
Max: % 76.21 
Ort: % 25.35 
Std Sapma: %16.46 
0-17 = Düşük İhracat:1 
17-35 = Orta İhracat:2 
35-77 = Yüksek İhracat:3 

Finansal Başarı 
Min:1 
Max:4 
Ort:2.73 
Std. Sapma: 1.06 
1 → Çok Başarılı 
2 → Başarılı 
3 → Orta 
4 → Başarısız 

 

 

- Analizde çıkan ilk sonuç segment sayısı yüksek olan tüm işletmelerin 

aynı zamanda yolcu araç üretimi de yaptıklarıdır. Bu da işletmelerin 

segment sayısını yükseltmelerinde tercihlerinin yolcu araç üretimi ile 

olduğudur.  

- Finansal analiz açısından önemli bir nokta; segment sayısı az olan ve aynı 

zamanda kapasite kullanım oranı az olan işletmelerin  hem ihracat 

oranlarının en düşük düzeyde olması hem de finansal başarı da başarısız 

olmalarıdır. Kapasite kullanım oranı yüksek olduğunda bu işletmelerin 

başarıları bir nebze artarak “orta başarılı” olmaktadır. Ancak bu noktada 

ihracat düzeyi değişmeyerek yine düşük olmaktadır. Haritalar 

incelendiğinde bu işletmelerin çok az yüksek başarı elde ettikleri 

görülmektedir. Bu durumun yaşanmasında iç pazara yönelen bu 

işletmelerin iç pazarda etkili olamadıkları dönemlerinde büyük finansal 

sıkıntılar yaşayabileceklerini göstermektedir.  
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- İhracat oranının en yüksek olduğu noktada kapasite kullanım oranı orta 

düzeyde olmaktadır. Bu noktadaki işletmeler finansal anlamda çok yüksek 

başarı   elde edememektedirler. Ayrıntılı incelendiğinde finansal başarıda 

çok yüksek başarıya erişen işletmelerin hiçbir zaman ne yüksek ne de orta 

düzey ihracat oranına sahip oldukları görülmektedir. Bu da iç pazara 

yönelen, işletmelerin çok yüksek başarı elde etme ihtimallerinin çok daha 

fazla olduğunu göstermektedir. İhracatın işletmelerin iç pazarlar dışında, 

dış pazarlarda da etkili olarak kapasite kullanım oranlarının yükselmesine 

ve bunun sonucunda da işletmenin finansal başarısını arttıracağını 

düşünmek mümkündür. Bu farklılığın oluşmasında ülkenin ekonomik 

yapısı, global krizlerin de etkisini olduğunu düşünmek mümkündür. Bu 

noktada firmaların ilgli dönemdeki satışlarının da incelenmesi belki daha 

doğru bir kanıya varılmasını sağlayabilecektir. Çünkü ihracat oranı 

yükselen işletmenin belki de satış maliyetlerinin artması nedeni ile 

üründeki birim karlılığının da düşmesinin finansal başarıyı olumsuz 

etkileyeceğini düşünmek mümkündür. Burada “satış miktarları mı 

yükseldi”, yoksa “satış miktarlarının düşmesine rağmen ihracat oranları 

mı yükseldi” ile ilgili bir cevap alınamayacağı için kesin bir sonuca 

varmak zordur.    
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Şekil 5.14. Üretim göstergeleri, finansal başarı ve ihracat oranı KÖH değerlendirmesi 

 

5.3.2. Makro göstergeler ve Finansal Başarı Durumunun Analizi 

 

Çalışmanın bu bölümünde bir takım makro göstergeler ile ihracat oranı, 

finansal başarı arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Tüm analizler için 21x21’lik, 

öğrenme oranı 0,1 ve iterasyon sayısı 200 olarak seçilmiştir.  
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5.3.2.1. Ekonomik Büyüme, TEFE, TÜFE, Krizler,  İhracat Oranı ve Finansal 

Başarı Arasındaki İlişki 

 

 Bu aşamada seçilen değişkenler ile ilgili bir önişleme uygulanmıştır. Verilerin 

gruplandırılmasında ortalamalar, standart sapmalar ve ilgili istatistikler 

kullanılmıştır.  

 

Çizelge 5.10. Ekonomik büyüme, TEFE, TÜFE, Krizler,  İhracat oranı, Finansal 
Başarı ve Veri Ön işleme 

 
Ekonomik Büyüme 
Min: % -9.5 
Max: % 9.9 
Ort:% 3.8 
Std Sapma: % 5.8  
%(-5)-0=Küçülme:1 
%0-5= Büyüme:2 
>% 5 =Çok Büyüme:3 

TEFE 
Min: % 4 
Max: % 68.8 
Ort: % 30.01 
Std Sapma: % 23.32 
% 0-23 = Düşük:1 
% 24-48 = Orta:2 
>% 48 = Yüksek:3 

TÜFE 
Min: % 8 
Max: % 69.7 
Ort: % 31.23 
Std Sapma: % 25.36 
<% 25 = Düşük:1 
% 25-51 = Orta:2 
>% 51 = Yüksek:3 

KRİZ 
Min: 0 
Max: 1 
Ort: 0.28 
Std Sapma: 0.45 
0 = Kriz Yok 
1 = Kriz Var 

İhracat Oranı 
Min: % 0.8 
Max: % 76.21 
Ort: % 25.35 
Std Sapma: %16.46 
0-17 = Düşük İhracat:1 
17-35 = Orta İhracat:2 
35-77 = Yüksek İhracat:3 

Finansal Başarı 
Min:1 
Max:4 
Ort:2.73 
Std. Sapma: 1.06 
1 → Çok Başarılı 
2 → Başarılı 
3 → Orta 
4 → Başarısız 

  

 Gerçekleştirilen ön işlemlerden sonra 1998-2008 yılları arası veriler 

programda analize tabi tutulmuştur. Bu analiz çalışmasında öğrenme oranı 0,1 olarak 

seçilmiş ve 200 iterasyon ile 21x21’lik haritalar oluşturulmuştur. Analiz sonucunda 

değişkenlere göre oluşan haritalar Şekil 5.15’te görülmektedir. 
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Şekil 5.15. Ekonomik büyüme, TEFE, TÜFE, Krizler,  ihracat oranı ve Finansal 
Başarı arasındaki İlişkinin KÖH ile değerlendirilmesi 
 

- Bu bölümdeki analiz sonuçlarına göre önemli bir nokta ekonomideki 

küçülmenin en çok ekonomik kriz olduğu durumlarda görülmesidir. Bu 

nokta mantıklıdır çünkü ülke ekonomisinin küçülmesinde yaşanılan 

ekonomik krizlerin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Finansal 

başarıda firmaların “başarısız” oldukları durumların tamamı ekonomik 

krizlerin olduğu durumlardır. Bu da hem makro hem de mikro açıdan 

ekonomik krizin etkisini göstermektedir. Ancak aynı bölgede finansal 

başarı açısından “çok başarılı” olan işletmelerin de bulunması ekonomik 

krizlere karşı durabilecek firmaların da olduğunu göstermektedir. Bu 
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noktada yapılması gereken bu işletmelerin hangi işletmeler olduğu, 

yapısal hangi faktörlerin ekonomik krizlerin kötü etkilenmesinden 

korunmalarını sağladıklarını bulunmasıdır. Ancak diğer yandan belki de 

bu işletmelerin finansal başarılarının düşüşünün bir sonraki mali yıla 

yansıyabileceği düşünülerek krizden sonraki yılların da analize dahil 

edilmesi daha doğru bir yorum yapılmasına olanak sağlayacaktır.  

- İhracat durumuna bakıldığında ekonomik kriz var iken ve TEFE değerleri 

düşük düzeyde iken işletmelerin ihracat oranları da yüksek düzeyde 

gerçekleşmektedir. Burada yaşanılan ekonomik krizin enflasyonu 

yükselttiği veya işletmelerin yurtdışı pazarlara yönelmesine neden 

olduğunu ya da işletmelerin, ülkenin ekonomik krizi yaşamasında 

yurtdışındaki bir takım istikrarsızlıkların etkili olduğu söylenebilir. Bu 

durumun tam anlaşılabilmesi krizden önceki ve sonraki yıllara ilişkin 

verilerin de analize dahil edilmesi ile mümkün olabilecektir. Dolayısıyla 

ekonomik kriz haritasını ekonomik kriz yılı, öncesi, sonrası ve krizin 

olmadığı durum olmak üzre dört kategoriye ayırıp değerlendirme 

yapılması hem ihracat oranlarının anlaşılmasında hem de finansal 

başarının netleşmesinde etkili olacaktır. 

- İhracat oranı düşük olan işletmeler, ekonomik göstergeler kötü sinyaller 

vermez iken yani orta düzeylerde iken finansal başarıda başarısız 

sayılabilecek “orta başarılı” bölgededir. Genellikle ekonomik istikrar var 

iken işletmeler ihracata yönelmektedirler. İhracata yönelmeyen işletmeler 

ise finanansal başarıyı yakalayamamaktadırlar. Bu durum da ekonomi 

iyiye gidiyor iken işletmelerin ihracata daha rahat yöneldiklerini 

göstermektedir.   

- TEFE ve TÜFE ile ilgili bir önemli noktada bu iki enflasyon rakamı 

arasındaki farkın maksimum olduğu noktalardan biri olan TEFE’nin 

yüksek düzeyde ve TÜFE’nin düşük olduğu bazı durumlarda işletmelerin 

finansal başarıda “çok başarılı” olamadıklarıdır. Çoğunlukla başarılı 

olmaktadırlar. Ancak bunun yanında bu noktada başarısız olmadıkları da 

görülmektedir. TÜFE’nin düşük olması sanayi açısından olumlu sonuçlar 
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doğurabilmesi mümkündür. Diğer önemli nokta şu ki hem TEFE hem de 

TÜFE’nin düşük olduğu noktalarda tümü olmasa da işletmelerin yüksek 

finansal başarıya erişebildikleri görülmektedir.  

   

5.3.2.2. Dış Ticaret Karşılama Oranı, İşsizlik Oranı, Petrol Fiyatları, Sanayi 

Kapasite Kullanım Oranı ve Finansal Başarı Arasındaki İlişki 

 

 Çalışmanın bu bölümünde diğer bir takım makro göstergeler ile finansal 

başarı arasındaki ilişkinin incelemesi gerçekleştirilmiştir. Seçilen değişkenler ile 

ilgili önişleme uygulanmıştır. Verilerin gruplandırılmasında ortalamalar, standart 

sapmalar ve ilgili istatistikler kullanılmıştır.  

 

Çizelge 5.11. Dış Ticaret Karşılama Oranı, İşsizlik oranı, Petrol Fiyatları, Sanayi 
Kapasite Kullanım Oranı, ihracat oranı ve Finansal Başarı ve Veri Ön işleme 

 
Dış Ticaret Karşılama Oranı 
Min: % 51 
Max: % 75.7 
Ort:% 64.8 
Std Sapma: % 5.87  
> % 68=Yüksek:1 
% 63-68= Orta:2 
% 51-63 =Düşük:3 

İşsizlik Oranı 
Min: % 6.5 
Max: % 11 
Ort: % 9.3 
Std Sapma: % 1.4 
% > 10 = Yüksek:3 
% 8-10 = Orta:2 
<% 8 = Düşük:1 

Petrol Fiyatları 
Min: 10,3 $ 
Max: 97,1 $ 
Ort: % 31.23 
Std Sapma: % 25.36 
< 24 $ = Düşük:1 
24-60 $ = Orta:2 
>60 $ = Yüksek:3 

Sanayi Kapasite Kullanımı 
Min: % 70.9 
Max: % 81.75 
Ort: % 76. 9 
Std Sapma: % 3.4 
% > 78 = Yüksek:3 
% 75-78 = Orta:2 
<% 75 = Düşük:1 

İhracat Oranı 
Min: % 0.8 
Max: % 76.21 
Ort: % 25.35 
Std Sapma: %16.46 
0-17 = Düşük İhracat:1 
17-35 = Orta İhracat:2 
35-77 = Yüksek İhracat:3 

Finansal Başarı 
Min:1 
Max:4 
Ort:2.73 
Std. Sapma: 1.06 
1 → Çok Başarılı 
2 → Başarılı 
3 → Orta 
4 → Başarısız 
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Şekil 5.16. Dış Ticaret Karşılama Oranı, İşsizlik oranı, Petrol Fiyatları, Sanayi 
Kapasite Kullanım Oranı, ihracat oranı ve Finansal Başarı arasındaki İlişkinin KÖH 
ile değerlendirilmesi 
  

Şekil 5.16’da bir diğer makro göstergelerin finansal başarı ve ihracat oranı 

üzerindeki etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. Bu bölümdeki analiz ile ilgili bulgular; 

- Analiz sonuçlarına göre petrol fiyatlarının yüksek olduğu durumda sanayi 

kapasite kulllanım oranları da yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. Bu 

durumun gerçekleşmesinde petrol fiyatlarındaki yükselmenin sebebinin 
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petrole olan talebin artmasının olduğunu düşünmek mümkündür. Talebin 

artışını sağlayanın ise petrol ve petrol ürünlerini kullanan sanayinin 

gerçekleşen iyileşme sayesinde kapasite kullanım oranlarının yükselmesi 

olduğunu söylemek te mümkündür. Bu noktada kesin bir yorum 

yapılabilmesi için ekonomideki büyümenin de dahil edilmesi daha doğru 

yorumlar yapılmasını sağlayabilir. 

- İşsizlik oranları incelendiğinde ise en yüksek olduğu durumlarda sanayi 

kapasite kullanım oranları da çoğunlukla yüksek olmaktadır. Bazı 

noktalarda ise işsizlik en düşük düzeyde iken sanayi kapasite kullanım 

oranı da en düşük düzeyde olabilmektadır. Sanayi kapasite kullanım 

oranının artması demek mantıken bakıldığında işsizlik oranını düşüren bir 

durumdur. Çünkü kapasite kullanım oranı artınca daha çok istihdam 

edilme ihtiyacı doğmaktadır. Burada ise tersi olan durumlar sözkonusu 

olabilmektedir. Bu noktada belki ülke nüfusunun büyüme hızı, ekonomik 

büyüme v.b. değişkenler ile birlikte analizler yapılması bu durumun 

yaşanmasında daha doğru yorumlar yapılabilmesini sağlayacaktır. 

- İhracat oranları ile ilgili durumlar araştırıldığında; petrol varil fiyatları ve 

dış ticaret karşılama oranının en yüksek düzeyde olduğu durumda ihracat 

oranı da tümüyle düşük düzeyde yer almaktadır. Aynı bölgenin finansal 

başarısı incelendiğinde ise firmalar ya başarılı ya da çok başarılı olarak 

yüksek performans sergilemektedir. Diğer yandan dış ticaret karşılama 

oranı düşük iken ve petrol varil fiyatları da düşük iken neredeyse tüm 

işletmeler düşük ihracat oranına sahip olmaktadır. Aynı bölgenin finansal 

başarısı incelendiğinde ise hepsi yüksek başarı düzeyinde başarı 

göstermektedir. Dış ticaret karşılama oranının düşüşü ithalatın artarak ya 

da ihracatın düşerek dengeyi bozması ile mümkündür. Bunun yanında 

petrol fiyatlarının düşmesi makro bir çok göstergeye bağlı olabilmektedir. 

İkisinin aynı anda düşmesinin böyle bir sonuç doğurmasında ilgili 

dönemde işletmelerin yurtiçi pazara yönelerek iç pazarda başarılı sonuçlar 

elde etmelerinin bir sonucu olduğu düşünülebilir. Daha sağlıklı yorumlar 

yapılabilmesi ihracat, ithalat düzeylerinin, araç satış miktarlarının ve bir 



5. BULGULAR VE TARTIŞMA                                                   Metin ÖZŞAHİN 

 106

takım makro göstergelerin de analize dahil edilmesi ile mümkün  

olabilecektir. 

- Dış ticaret karşılama oranının düşük olduğu zamanlarda bazı işletmeler 

yüksek ihracat oranına sahip olmuşlardır. Bu işletmeler aynı zamanda 

çoğunlukla yüksek başarı ve az da olsa başarı göstererek önemli finansal 

başarı elde etmişlerdir. Bu noktada bazı işletmelerin dış ticarette ülkenin 

etkinliğinin azalmasına rağmen kendi ihracatını koruyarak ya da 

yükselterek başarı elde ettiği görülmektedir. Bu noktada “hangi tür 

işletmelerin, örneğin holdinge bağlılığı olan firmalar mı?, yolcu araç 

üretimi yapan firmalar mı? bu şekilde bir sonuç elde etmektedir” 

sorusunun cevabını bulmak için işletmelerin yapısal mikro göstergelerinin 

de analize dahil edilmesi daha doğru yorumlar yapılmasını 

sağlayabilecektir.    
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
  

 Çalışmanın bu bölümünde çalışmanın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen 

analizler sonucunda elde edilen çıktılardan bahsedilmiştir. Bunun yanında çalışmanın 

geliştirilmesi için önerilerden bahsedilmektedir. 

 

6.1. Sonuçlar 

 

 Çalışmanın amacı finansal ve finansal olmayan bir takım göstergelerin 

firmaların finansal başarısı ve ihracat etkinliği üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu 

etkinlikten yola çıkılarak yatırımcılara, kredi sağlayıcılara ve işletme sahiplerine 

işletmenin gelecek finansal başarısını tayin etmede hangi faktörlerin önemli olduğu 

konusunda, yapay sinir ağlarının önemli bir çalışma alanı olan kendini örgütleyen 

haritalar tekniği (KÖH) kullanılmıştır. 

 Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de otomotiv sektöründe İMKB’de faaliyet 

gösteren 6 işletme seçilmiş ve işletmelerin 1998-2008 yılları arasındaki finansal 

bilanço ve gelir tablolarından elde edilen finansal rasyolar dikkate alınmıştır. Bunun 

ile birlikte yine aynı yıllar arasında makro göstergelerin değerleri de çalışmanın 

kapsamı içerisine dahil edilmiştir. Bunun yanında finansal olan göstergelerin dışında 

finansal olmayan; kapasite kullanım oranı, holdinge bağlı olma, yabancı ortaklık 

yüzdesi, tecrübe süresi, istihdam yapısı, üretilen araç segment sayısı, Ar-Ge proje ve 

patent sayıları ile ilgili bilgiler de çalışma kapsamında incelenmiş ve etkileri 

araştırılmaya çalışılmıştır. Firmaların finansal başarısının tayin edilmesinde Xidonas 

ve  arkadaşlarının (2008) gerçekleştirmiş olduğu uzman sistem metodolojisinin karar 

ağacı kullanılmıştır. Bu karar ağacı firmaları finansal açıdan; “Başarısız”, “Orta 

Başarılı”, “Başarılı”, “Çok Başarılı” olarak dört kategoriye ayrılmaktadır. Bu dört 

kategoriden son iki kategori yatırımcılar ve kredi sağlayıcılar için yatırım 

yapılabilecek işletmeleri ifade etmektedir.  

 Gerçekleştirilen KÖH analizi ile işletmelerin finansal başarısının ve ihracat 

durumunun hangi faktörlerden etkilendiği iki boyutlu haritalar ile incelenmeye 

çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda bir takım faktörler ile ilgili önemli bulgular elde 
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edilmiştir. Bu çalışmada özellikle finansal başarı tayininde KÖH analizi tekniği 

kullanılarak karmaşık ilişkilere sahip verilerin içerisindeki gizli ilişkilerin etkin bir 

şekilde bulunabileceğini göstermektedir.     

 Geliştirilmiş olan yazılım ile Matlab 2008 yazılımının üretmiş olduğu 

sonuçlar karşılaştırılarak yazılımın testi gerçekleştirilmiştir. Matlab 2008 yazılımının 

üretmiş olduğu örnek haritalar EK-3’te görülmektedir. 

 Önemli sonuçlar; 

i. Yabancı sermaye ortaklı firmaların ihracat oranları yüksek olmaktadır. 

Bu durum yurtdışında kurulan yabancı ortaklıkların ihracatı yükseltmek 

adına doğru kararlar olduğunu göstermektedir. 

ii. Yabancı sermaye ortaklı firmaların TUBİTAK Ar-Ge projeleri yüksek 

düzeyde olmakta ve daha çok destek alabilme ihtimalleri bulunmaktadır. 

iii. Yabancı ortak yüzdesi yüksek olan işletmeler yabancı ortaklarının 

patentlerini kullanmaları nedeni ile düşük düzeyde patent sahibi 

olabilmektedirler.  

iv. Yüksek yabancı ortaklı işletmeler sadece orta düzeyde tecrübe süresine 

sahip olduğunda finansal başarıda yüksek olmasa da başarılı 

olabilmektedir. Diğer durumlarda ise ya orta başarılı ya da başarısız 

olarak kötü performans sergilemektedirler. Tecrübe süresi yüksek 

olduğunda yüksek yabancı ortaklı işletmeler kötü finansal performans 

gösterirken, yüksek ihracat oranına sahip olmaktadırlar. 

v. Holding bağlılığı olmayan işletmelerin finansal başarısı düşük düzeyde 

olmaktadır. Bu tür işletmeler ekonomik istikrarsızlıktan kolay 

etkilenmektedirler. Yönetimin merkezciliği firmaların başarısını önemli 

ölçüde etkilemektedir. 

vi. Yüksek çalışan sayısına sahip olan işletmeler yüksek düzeyda finansal 

başarı göstermektedirler. İdari mühendis ve mühendis düzeyinin aynı 

anda yüksek oluşu işletmenin finansal başarısını olumsuz etkilemektedir. 

İdari mühendis düzeyi yüksek olduğunda ve mühendis düzeyi düşük 

olduğunda firmaların finansal anlamda başarılı olma ihtimalleri daha 

yüksektir. Mühendis yüzdesinin yüksek olduğu durumlarda firmalar 
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finansal anlamda başarı elde edememektedirler. Buradan mühendislerin 

idareci olarak çalıştırılmasının işletmelerin finansal başarı ihtimallerini 

arttırabileceği sonucu çıkarılabilmektedir.  

vii. Çalışanlar içindeki işçi yüzdesi düşük olduğunda işletmeler çoğunlukla 

başarısız olmak üzere, ya başarısız ya da orta başarılı olarak yatırım 

açısından mantıklı olmayan bölümlerde yer almaktadır.  

viii. İşletmeler yüksek düzeyde segment üretimi yapmakta yolcu araç 

üretimini tercih etmektedirler. 

ix. Kapasite kullanım oranı düşük olan, iç pazara yönelen aynı zamanda 

düşük segment sayısında üretim yapan işletmeler finansal anlamda 

başarısız olmaktadırlar. Bu firmalar kapasite kullanım oranı 

yükseldiğinde bile orta başarılı olmaktadırlar. Bunun yanında ürün 

segment sayısı yüksek olan ve kapasite kullanım oranı yüksek olan 

işletmelerin çok yüksek finansal başarı göstermeleri, bu işletmelerin 

kapasite kullanım oranını arttırmalarının yanında üründe çeşitlenme 

yaparak başarıya erişebilecekleri sonucuna göstermektedir. 

x. Ülke ekonomisi en çok ekonomik kriz bölümlerinde küçülmektedir.  

xi. Finansal anlamda firmaların başarısız olduğu tüm durumlar ekonomik 

kriz dönemlerinde olmaktadır. Ekonomik kriz firmaların finansal 

başarısını olumsuz etkilemektedir. Krizde yüksek başarı elde eden 

firmaların da bulunması, analizin daha detaylı yapılarak, firma 

göstergeleri ile birleştirilerek hangi özelliğinin bu durumun oluşmasını 

sağladığının araştırılması gerekmektedir. 

xii. TEFE  ve TÜFE değerleri aynı anda düşük düzeyde olduğunda firmalar 

finansal anlamda çoğunlukla yüksek başarıya erişebilmektedirler. 

xiii. Petrol fiyatları yüksek olduğunda sanayi kapasite kullanım oranları da 

yüksek düzeyde olmaktadır.  

xiv. Dış ticaret karşılama oranı düşük olmasına rağmen ihracat oranı yüksek 

olan işletmeler mevcuttur. Bu işletmelerin aynı zamanda yüksek başarı 

gösterdiğinin bilinmesi nedeni ile hangi özelliklerinin bu durumun 
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oluşmasında etkili olduğunun bulunması daha sağlıklı yorumlar 

yapılmasını sağlayacaktır. 

 

6.2. Öneriler 

 

 Otomotiv sektöründeki firmaların finansal başarısı bir çok makro ve mikro 

faktörün etkisi altındadır. Bu çalışmada hangi şartlarda firmaların finansal 

başarılarının en yüksek düzeye ulaştığı ve hangi durumlarda firmaların finansal 

başarılarının tehlkiyeye girerek başarısızlık yaşayabilecekleri belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

 Çalışmada ilk başta otomotiv sektörü detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. 

Sektörün tarihi gelişimi, dünya ve Türkiye’deki son durum incelenmiştir. Sektörün 

sorunları, sektördeki fırsat ve tehditler ile ilgili analizler yapılmıştır. Gerçekleştirilen 

bu analizler sonucunda hangi finansal olmayan göstergelerin çalışmada 

kullanılacağına karar verilmiştir.  

 Çalışmanın KÖH analizi kısmının başında firma göstergeleri içerisinde 

firmaların finansal başarı düzeyleri ile hangi tür finansal olmayan işletme 

faktörlerinin etkili olduğu saptanmaktadır. Bu amaçla öncelikle Ar-Ge göstergeleri 

ve işletmenin ortaklık yapısı v.b değişkenlerin finansal başarıda ve ihracat oranının 

üzerinde etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Bunun dışında istihdam yapısı, üretim ile 

ilgili bilgiler KÖH ile birlikte analiz edilmiştir. KÖH analizinin gerçekleştirilmesi 

için çalışma kapsamında Delphi 7.0 programam dili ile hazırlanan Neuris yazılımı 

kullanılmıştır. Yapılan tüm analizler sonucunda, çalışmanın bulgularına göre finansal 

başarı konusunda üç tip finansal veri kullanıcılarına özel önerilerde bulunmak 

mümkünür. Bu öneriler; 

 -Yatırımcılara yönelik öneriler: finansal başarının ölçülmesinde ve gelecek 

tahminlerin yapılmasında KÖH analizi tekniği etkili sonuçlar doğurmaktadır. Bu 

çalışmadan yola çıkılarak, yatırımcılar; otomotiv sektöründe yatırım yapacak 

işletmeleri seçerken dikkatli olmaları gerekmektedir. Yüksek yabancı ortaklı 

işletmeler finansal anlamda yüksek başarı sağlayamayacakları için tercih edilmesi 

risk içermektedir. Diğer yandan işçi yüzdesi yüksek ve orta düzeyde olan, idari 
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mühendis yüzdesi yüksek olan işletmeler yatırım alanı olarak seçilmelidir. Mühendis 

yüzdesi yüksek olan işletmelerin seçilmesi yatırımsal açıdan bir takım riskler 

doğuracaktır. Çoğunlukla iç pazara yönelen, kapasite kullanım oranı düşük olan ve 

az segmentte üretim yapan işletmelerin yatırım alanı olarak seçilmesi yüksek risk 

içermektedir. Ekonomik kriz dönemlerinde işletmelerin başarısız olma ihtimallerinin 

daha yüksek olması nedeni ile bu dönemlerde bu işletmelere yatırım yapılmasının 

riskli olacağını göstermektedir. TEFE ve TÜFE rakamlarının düşük olduğu yani 

enflasyonun düşük olduğu durumlarda diğer bir takım firma göstergelerini de dikkate 

alarak otomotiv sektöründeki işletmelerin seçilmesi yatırımsal açıdan iyi sonuçlar 

doğurabilecektir.   

 - Kredi sağlayıcılara yönelik öneriler: İşletmeler bazı durumlarda nakit 

akışını yönetebilmek ve maliyetleri karşılayabilmek için kredi talebinde 

bulunmaktadır. Kredi taleplerinin değerlendirilmesinde Xidonas ve arkadaşlarının 

(2008) oluşturmuş olduğu uzman sistem metodolojisinin kullanılması önemli 

sonuçlar doğuracaktır. Kredi talebinde bulunan işletmelerin değerlendirilmesinde 

finansal değerlendirmenin dışında çalışma verileri ve KÖH analizi kapsamında bir 

önceki bölümde açıklanan yatırımsal açıdan risk taşıyan işletmelere kredi sağlanırken 

daha dikkatli olunması gerekmektedir. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde 

otomotiv sektöründeki bazı işletmelere kredi sağlanması batık kredi oluşma riskini 

arttırabilmektedir. Ancak burada işletmelerin kredilere başvuru amaçları da önem arz 

etmektedir. Örneğin yatırımsal açıdan risk içeren yüksek yabancı ortaklı işletmeler 

eğer TUBİTAK Ar-Ge proje desteğinden faydalanabilmek için kredi talep ediyorsa, 

kabul edilme ihtimali yüksek olduğundan kredi verilmesinde bir sakınca 

görülmeyebilir. Ekonomik refah durumlarında otomotiv sektöründeki işletmelere 

kredi sağlanması yüksek riskler içermemektedir.   

 - İşletme Yöneticilerine yönelik öneriler: Yapılan analiz çalışmaları 

sonucunda finansal başarı da yüksek düzeye erişmek isteyen işletme sahiplerinin, 

yabancı ortak yüzdesini düşük veya orta düzeyde tutmaları gerekmektedir. Firmalar 

ihracatta başarılı sonuçlar elde etmek istiyorsa; sektörde uzun yıllar tecrübesi olan 

yabancı ortaklar ile ortaklıklar kurması mantıklı olacaktır. İşletme sahipleri işçi 

yüzdesini yüksek tutmaya önem vermelidir. Bunun yanında yüksek mühendis düzeyi 
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finansal açıdan başarısızlık durumlarının oluşmasına neden olabilmektedir. 

Mühendislerin idareci olarak çalıştırılması işletme faaliyetlerinin etkinliğini 

arttırabilecektir. Üründe çeşitlenme yapmayan ve iç pazara yönelen işletmelerin 

kapasite kullanım oranlarını yükseltmeleri gerekmektedir. Kapasite kullanım 

oranlarının yükseltilmesi belki yeni pazarların bulunması ve pazarda etkili olacak 

yeni pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bunun yanında 

üründe çeşitlendirme yapılması yani segment sayısının arttırılması da finansal 

anlamda başarıyı sağlayacak önemli bir yatırım olarak tercih edilmelidir. İşletme 

hedefleri doğrultusunda firmalar kuracağı ortaklıklara karar vermelidir. Makro 

ekonomik durumlar açıkça firmaların finansal başarısını etkilemektedir. Özellikle 

ekonomik kriz dönemlerinde alınan yatırım kararlarına dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Enflasyonun düşük olduğu ve ekonomik refah durumlarında 

işletmeler daha rahat adımlar atabilir, yeni yatırımlara ve yeni pazarlara yönelmeye 

çalışabilirler çünkü bu noktada finansal başarısızlık riskleri daha düşük olmaktadır.   

 - Yazılıma ve analize yönelik öneriler: KÖH tekniği sık kullanılan bir 

teknik olmak ile birlikte algoritmanın bir çok farklı yapıda olması tekniğin 

kontrolünü zorlaştırmaktadır. Bunun nedeni farklı problem türlerine yönelik farklı 

KÖH algoritma yapılarının olmasıdır. Bazı durumda komşuluk parametreleri farklı 

seçilirken, bazı durumlarda ağın yapısı değiştirilebilmektedir. Doğruluğu 

saptandıktan sonra verilerin gruplanmasındaki etkinliği ölçülerek uygun öğrenme 

oranı, iterasyon sayısı parametreleri seçilmelidir. Gerçekleştirilen analiz bazı 

noktalarda yetersiz kalmaktadır. Yetersiz kalınan bu noktalarda doğru  ve sağlıklı 

yorumlarda bulunmak zorlaşmaktadır. Daha doğru analizler yapılabilmesi için eksik 

görülen değişkenlerin analize dahil edilmesi, finansal başarıda ve ihracat 

değerlerinde birlikte etkisi olabileceği düşünülen makro ve mikro göstergelerin aynı 

analiz içerisine dahil edilmesi, finansal analizin ilgilendiği sorulara daha net cevaplar 

verilebilmesini sağlayacaktır.  
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6.3. Sonraki Çalışmalar  

 

 Yapılan çalışmanın sonucuna KÖH analizi ile birlikte önemli bulgular elde 

edilmiştir. Finansal başarısızlık tayininde literatürde istatistiksel ve istatistiksel 

olmayan bir çok farklı teknik kullanıldığı görülmektedir. Finansal alanda yapılan 

analizlerin önemi yüksektir. Hem işletme bazında hem de ülke bazında bu öneme 

istinaden bir çok çalışma günümüzde gerçekleştirilmeye devam etmektedir. 

Çalışmaların temel amacının finansal tahmin performansının yüksek olması, 

çalışmalarda dikkate alınmayan bir çok faktörler ile ilgili araştırmalar yapılmasına 

neden olmaktadır. Günümüzde finansal anlamda bir takım yazılımlar risk tayinininde 

kullanılmaktadır. Ancak tek başına bu yazılımlar yetersiz kalmaktadır. Bu amaçla 

ortak bir veritabanı oluşturulmalı, sektörlere özel finansal olmayan bir takım 

faktörler belirlenmeli ve belirlenen bu faktörlere güncel olarak verilerin aktarılması 

ve sonuçların literatürdeki finansal başarı tahmin modelleri ile örtüştürülerek bir 

yazılıma aktarılması alınacak kararların daha etkili olmasını sağlayacaktır. Bunun 

yanında çalışmada veri olarak yıllık finansal göstergeler dikkate alınmıştır. Türkiye 

gibi değişken ekonomilerin olduğu ülkelerde çeyreklik dönemlerin seçilmesi daha 

uygun olacaktır. Bunun yanında gelecek çalışmalarda mikro, makro göstergelerin ve 

eksik olduğu düşünülen değişkenlerin de birlikte aynı analiz içerisine dahil edilmesi 

daha net cevaplar alınmasını sağlayacaktır. Bu analiz sonucunda ortaya çıkan net 

cevaplar ile bir karar ağacı modeli oluşturulmalıdır. Daha sonraki çalışmalarda 

uzman bilgisi de bu sürece dahil edilerek bir uzman sistem tasarlanmalıdır. 

Gerçekleştirilen analizler sadece otomotiv sektöründe yapılmıştır. Sonraki 

çalışmalarda Türkiye’deki önemli sektörlerden tekstil sektörü, finans sektörü gibi 

sektörlerde aynı analiz içerisine dahil edilerek, genel yargılar elde edilmelidir. 
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EK-1 OTOMOTİV SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ 
 
GÜÇLÜ YANLARI 

- Avrupa pazarına yakınlık 
- Avrupa’ya göre ucuz işgücü 
- Yeni üretim teknolojilerinin sürekliliği 
- İnovasyon olanağının fazlalığı 
- Müşteri isteklerine göre esneklik kolaylığı 
- Yatırım yapma kolaylığı 
- İhracatın gelişimi  
- Ürün hayat döngüsünün uzunluğu 
- Kopyalanabilirliğin zorluğu 
- Mevcut kurulu kapasite ve yan sanayinin potansiyeli 
- Yabancı ortakların gücü 
- Çok iyi yetişmiş, girişimci insan gücü ve rekabetçi iş gücü maliyeti 
- Teknolojik Bilgi Birikimi 
- İhracat deneyimi 
- Tümü ile kayıt altında üretim ve ticari faaliyet ile güvenilir vergi kaynağı olması 
- Oturmuş, köklü dağıtım/Pazarlama örgüt  yapısı 

 
ZAYIF YANLARI 

- Çine göre pahalı işgücü 
- İnsan faktörünün üretimdeki etkinliğinin fazlalığı 
- Kalite yönetimin zorluğu 
- Stok yönetimini zor ve maliyetli oluşu 
- Sektördeki vergilerin hem üretici hem de tüketici tarafında yüksek oluşu 
- Pazara nüfuz etme zorluğu 
- Teknik mevzuat ve ilgili alt yapı eksikliği 
- Ana sanayi, yan sanayi ve pazarlama örgütleri arasında yetersiz entegrasyon 
- İstikrarsız iç pazar 
- Düşük kapasite kullanma oranından kaynaklanan yüksek üretim maliyeti 
 

 
FIRSATLAR 

- Üretim maliyetlerinde azalış 
- Üretimde otomasyonun artması ve işgücünün üretime etkisinin azaltılması 
- Mortgage kredilerinde yaşanan olumsuz gelişmeler sonucu yatırım alanlarının evlerden 

araçlara kayması 
- Lojistik sektörünün gelişmesi 
- Avrupa birliği yasalarında ve Türkiye yasalarında varolan araç yaşlarına getirilen 

sınırlamalar 
- Yan sanayiinin gelişimi ile kalite artışı  
- Talep potansiyeli 
- İhracat potansiyeli 
- Üstün Geoekonomik konum ve bölgesinde uluslararası üretim merkezi için aday tek ülke 

olma niteliği 
- Bilateral ilişkiler: AB, ECO, BDT, KEİB, G-8 Ülkeleri ve Kafkasya 
- İhracata yönelik stratejik yapılandırma çalışmalarının başlatılması 

 

 
TEHDİTLER 

- Enflasyon ile birlikte artan faiz oranları, banka kredilerinin zorlaşması ve 
yüksek faiz oranlarına erişmesi 

- Kötüleşen ekonomik olanaklar sonucunda nihai ürün tüketicilerinin ürün 
alımının zorlaşması 

- Yeni gelen hükümet vergi politikaları 
- Var olan enerji kaynaklarının tükenmesi ve alternatif enerji kaynaklarının 

ortaya çıkması 
- Alternatif ulaşım yollarının (hava yolu, deniz yolu v.b) ekonomiklik anlamda 

cazibiyetinin artışı 
- Kullanılmış taşıt aracı serbest ithalatı 
- Üreticiler arasında küresel yapılanma ve dünyadaki kapasite fazlası 
- Ekonomik ve politik belirsizlik, Devlet kurumları arasında koordinasyon 

eksikliği 
- Mevcut yabancı sermaye nezdinde kredibilite eksikliği 
- Teknik mevzuat altyapısının kurulmaması 
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EK-2 OTOMOTİV SEKTÖRÜ SORUN ANALİZİ 

Demografik özellikler, 
ülkenin gelişmişliği Global ithalat ve ihracatta, 

cari açıktaki değişim 

Ar-Ge kuruluşlarından 
sağlanan destek 

Küresel Rekabete Katılma Global ekonomi politikaları, 
krizler, rakip birleşmeleri 
v.b. 

Devlet teşvikleri, vergiler v.b. 
yasal düzenlemeler, bankalar 

Ülkenin stratejik 
konumu 

Enflasyon, TEFE, TÜFE, GSMH 
v.b. makroekonomik göstergeler 

Ülke ekonomisinin 
büyümesi, küçülmesi 

Sektördeki tecrübe ve etkinlik 

Karlılık istatistikleri 

Hisse senedi 
performansı v.b. 
 

Yıllık Ciro 
istatistikleri 
 

Fabrika Sayısı v.b. 

Sermaye Yapısı ve 
sermayenin büyüklüğü 

Yabancı Ortaklı olma 
ve ortaklık yüzdesi 
 Kredi geri ödem e 

düzenliliği 

Gözaltı Pazarına 
Alınma 
 

İMKB’de yeralma 
 

Finansal oranların 
etkinliği 

Ar-Ge kapasitesi, çalışan sayısı, eş 
zamanlı mühendislik uyg. v.b. 

Yeni Ürün Geliştirme 
süreleri 

Toplam yatırımda ar-ge’ye 
ayrılan pay ve payın gelişimi 

Bilimsel yönetim 
ilkelerine sahip 
olma ve kullanma 

Yıllara göre Patent Sayısı, yeni ürün, süreç 
yenileme sayıları v.b. 

Teknolojiyi takip 
edebilme 

Rekabetçi Ürün sayısı 

Yönetimin uzgörü ve 
planlama yeteneği 

Yönetimin tecrübesi, 
firmanın kuruluş yılı 

Organizasyonel yapı 
(kültür, hiyerarşi v.s.) 

Global Yönetime Sahip 
olma 

Stratejik etkili iş ortaklık 
ları, birleşmeler v.b. 

Stratejik planlama 
faaliyetleri Yönetim Şekli ( Holding 

v.s. ) 

Outsourcing seviyesi, 
tedarikçi ilişkileri yönetimi 

Üretim Kalite, planlama  
etkinliği 

Satış Sonrası destek 
kalitesi v.b. 

Alternatif motor  şasi 
v.s. seçenek  sunma 

Üretimde müşteriye 
özel Esneklik 

Üretim Teknoloji 
Seviyesi ve rekabetçiliği 

Marka, imaj v.s. 

Çalışan Sayısı, eğitim 
düzeyi v.b. 

Üretim Kapasitesi 

Müşteri taleplerindeki değişimi 
izleme ve uyum 

Farklı Dağıtım Kanalları 

Ürün satış miktarları ile ilgili istatistikler, 
Pazar payı v.b. 

Ürün Segment Sayısı (Ticari, özel, 
otobüs v.s.) 

Ulaşım Merkezlerine Yakınlık 

Yurtiçi ve Yurt Dışı 
Pazarlama İşbirlikleri 

İhracat Oranı 

Bayi Yoğunluğu 

PAZARLAMA, SATIŞ 
VE DAĞITIM 

ÜRETİM VE 
TEKNOLOJİ 

YÖNETİM VE 
ORGANİZASYON 

ÇEVRE AR-GE FİNANS 

Fiyat Düzenlemeleri (iskonto,  
vergi indirimi v.s.) 

-BAŞARILI 
veya 
BAŞARISIZ 
İŞLETME 
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EK-3 Matlab 2008 Kohonen Haritaları 
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