
                                                                           

 

Şirket Kârlarının Sürdürülebilirlik Durumunun İncelenmesi: 
BIST Şirketleri Üzerine Sektörel Bir Araştırma 

Examination of Sustainability Status of Company Profits: 
A Sectoral Research for BIST Companies 

 
 
 

 
 

 
Özet 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin kârlılık 
göstergeleri incelenerek, bu şirketlerin ekonomik açıdan sürdürülebilir olup olmadıkları 
tespit edilmek istenmiştir. Bu amaçla, 2007-2013 dönem aralığı içerisinde ara finansal 
raporlarına ulaşılabilen 201 şirkete ait aktif ve özkaynak kârlılığı ile brüt kâr, faaliyet 
kârı, vergi öncesi kâr ve net kâr marjı verileri durağanlık analizi yöntemi ile analiz 
edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, incelenen 201 şirketten 51’inin kârlarını 
uzun dönemde sürdürebildiği tespit edilmiştir. Ayrıca; incelenen şirketlerin yaklaşık 
%29’unun aktif kârlılığını, %28’inin özkaynak kârlılığını, %35’inin brüt kâr marjını, 
%28’inin faaliyet kâr marjını, %24’ünün vergi öncesi kâr marjını ve %24’ünün net kâr 
marjını uzun dönemde sürdürebildiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kârların Sürdürülebilirliği, Panel Veri Durağanlık Analizi 
Yöntemi, CIPS testi, CADF testi, BIST Şirketleri. 

Abstract 
This study aims to determine whether companies traded on the İstanbul Stock 

Exchange (BIST) are economically sustainable by examining profitability indicators. 
For this purpose, return on assets and equity, and gross profit, operating profit, pre-tax 
profit and net profit margin data of 201 companies’ interim reports that can be reached 
within 2007-2013 period analyzed by unit root analysis. According to the results of the 
analysis, 51 of 201 company’s profits can be maintained in the long term. Furthermore, 
approximately 29% for return of assets, 28% for return of equity, 35% of gross profit 
margin, 28% of operating margin, 24% of pre-tax profit margin and 24% of net profit 
margin are determined that can be maintained in the long term. 
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