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Özet 

Firmaların rekabet ortamlarında ayakta 

kalabilmeleri ve geleceğe yönelik doğru kararlar 

verebilmeleri finansal anlamda başarılı olmaları 

ile yakından ilişkilidir. Finansal başarı ya da 

başarısızlıklar finansal analizlerle ölçülmekte, 

yöneticilere ve yatırımcılara yön verebilmekte 

ve önceden tedbir almalarını sağlamaktadır. 

Oran analizi bu amaçla kullanılan yöntemlerden 

biridir. Bu çalışmada 2015 yılı verileri 

yardımıyla Borsa İstanbul’da (BİST) işlem 

gören kâğıt ve kâğıt ürünleri sanayi 

işletmelerinin finansal başarısızlıklarının 

ölçülmesinde kullanılabilecek oranların 

belirlenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada 

işletmelerin başarılı olup olmadığının 

belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan 

Altman Z-skor testi kullanılmıştır. Daha sonra 

23 adet finansal oran istatistiksel analizlerle 

değerlendirilmiş ve finansal gruplandırmada 

anlamlı olanlar belirlenmiştir. Çalışmada 7 adet 

finansal oranın sınıflandırma amacıyla 

kullanılabileceği ve sınıflandırma başarısının 

yaklaşık %94 olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal başarı, kâğıt 

sanayi, oran analizi, diskriminant analizi. 

 

Abstract 

The ability of companies to survive in 

competitive environments and make sound decisions 

for the future is closely related to their financial 

success. Financial successes or failures are measured 

by financial analyses. They can provide the managers 

and the investors directions and precautionary 

measures. Rate analysis is one of the methods used for 

this purpose. In this study, the aim is to determine the 

rates that can be used in assessing the financial failures 

of the Paper and Paper Products Industry Enterprises 

traded on the Stock Exchange Istanbul for 2015.In the 

first stage, the Altman Z-score test that was commonly 

used to determine whether the businesses were 

successful was employed. Then, 23 different financial 

ratios were evaluated using statistical analysis. The 

ratios that were significant in financial grouping were 

also identified. Seven financial ratios can be used for 

classification purposes, and nearly 94% of the 

classification was successful in the study. 
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