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 MERKEZ BANKASI 1995-1997 DÖNEMİ SEKTÖR BİLANÇOLARI 

ÇALIŞMASINI TAMAMLADI. 

 SEKTÖR BİLANÇOLARI RAPORUNDA 13 ANA VE 18 ALT SEKTÖR 

BAZINDA DEĞERLENDİRME YAPILDI. 

 RAPORA GÖRE ÖZEL FİRMALARIN YABANCI KAYNAKLARI İÇİNDE 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN PAYI AZALIRKEN KAMU 

KURULUŞLARININ BORÇ YAPISININ KISA VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR YÖNÜNDE GELİŞTİĞİ GÖRÜLDÜ. 

 SEKTÖR BİLANÇOLARI RAPORU MERKEZ BANKASI INTERNET 

SAYFASININ SÜRELİ YAYINLAR BÖLÜMÜNDE DE YER ALIYOR. 

(www.tcmb.gov.tr) 

   

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1995-1997 dönemi sektör bilançoları çalışmasını 

tamamladı. Bilanço Merkezi'nde, Avrupa Birliği tarafından benimsenen NACE sektör 

klasifikasyonuna göre sektör düzeyinde birleştirilen firma mali tablolarından yararlanılarak 

reel sektör ve finansal aracılık sektörlerindeki gelişmeler her yıl üçer yıllık periyotlarla analiz 

ediliyor. Analiz sonuçları ve sektör düzeyinde toplulaştırılmış firma bilgileri Sektör 

Bilançoları Raporu'nda yayımlanıyor.  

Bilanço Merkezi'nde ayrıca, son üç yıllık bilgisi bulunan firmalardan talep edenler için, 

performanslarını sektör geneli ile karşılaştırmalarına olanak sağlayan "Firma Kişisel Dosyası" 

da hazırlanıyor.  

Bu yılki "Sektör Bilançoları" raporunda, 13 ana ve 18 alt sektör bazında değerlendirme 

yapıldı.  

En az 10 firma bilgisi bulunan 14 ana, 159 alt sektör için hesaplanan oran ve kartiller ise 

önceki yıl olduğu gibi ayrı bir kitap olarak yayımlanıyor.  

İncelemeye alınan 9 bin 302 firmanın 1995-1997 verilerinden yararlanılarak yapılan 

analizlerde;  

* Net satışların reel artışı inceleme dönemi içinde hızlanırken, yurt dışı satışların net satışlar 

içindeki payının sürekli azaldığı,  

* Net satışlardaki artışın satış maliyetlerindeki artışın gerisinde kalmasına bağlı olarak, 

faaliyet kar marjının son iki yılda gerilediği,  



* Özel firmaların varlıkları 1996 ve 1997 yıllarında reel olarak artarken, kamu kuruluşlarının 

varlıklarının azaldığı,  

* Özel firmaların yabancı kaynakları içinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı azalırken, 

kamu kuruluşlarının borç yapısının kısa vadeli yabancı kaynaklar yönünde geliştiği,  

* Kamu kuruluşlarının finansman giderleri reel olarak önemli oranda azalırken, özel 

firmaların finansman giderlerindeki reel artışın dönem içinde hızlandığı,  

* 1996 yılında mali karlılıkları artan özel firmaların, 1997 yılında faaliyet karlarının reel 

olarak önemli oranda arttığı, ancak bu yılda nisbeten düşük düzeyde gerçekleşen mali kar 

artışı yanında finansman giderlerindeki artışın dönem karını olumsuz yönde etkilediği,  

* 1995 yılını zararla kapatan kamu kuruluşlarında, 1996 yılında faaliyet kar marjının 

düşmesine rağmen, mali karların artmasının ve finansman giderleri ile olağan dışı gider ve 

zararların reel olarak azalmasının dönem karının oluşmasını sağladığı; 1997 yılında ise, 

faaliyet kar marjındaki artışın, mali karların reel olarak azalmasına karşın dönem karını reel 

olarak artırdığı  

belirlendi.  

1997 yılında İmalat Sanayiinde, öz kaynak karlılığı en yüksek sektörler, sırasıyla:  

   

1-Makina ve Teçhizat Sanayii  

2-Ulaşım Araçları Sanayii  

3-Elektrikli ve Optik Aletler Sanayii 

olurken, faaliyet kar marjı en yüksek sektörler;  

   

1-Makina ve Teçhizat Sanayii  

2-Diğer Metal Dışı Madenler Sanayii  

3-Elektrikli ve Optik Aletler Sanayii ve Kimya Sanayii 

oldu.  

İmalat sanayii dışındaki sektörlerde ise, öz kaynak karlılığı en yüksek olan sektörler;  

   

1-Finansal Aracı Kurumlar  

2-Sigortacılık  

3-Factoring 



olurken, faaliyet kar marjı en yüksek olan sektörler;  

   

1-Finansal Kiralama (Leasing)  

2-Madencilik,  

3-Eğitim 

sektörleri oldu.  

   

   

   

   


