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ÖZET 
 
Değişen dünya düzeni küreselleşmeyi beraberinde getirmiş olup tüm sektörlerde gelişmelere neden 
olmuştur. Bu sektörlerden biri de karayolu taşımacılığı sektörüdür. İnsan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
için önem arz eden ürünlerin yer değiştirmesi noktasında bu sektörde yeni yatırımlara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu doğrultuda, sektörde yer alan işletmelerin finansal performanslarının analiz edilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’de karayolu yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 2009 – 2019 yılları arasındaki finansal performanslarının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, karayolu yük taşımacılığı ve taşımacılık 
hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ait veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 
(TCMB) belirlemiş olduğu sektör sınıflamalarından H-Ulaştırma ve Depolama ana sektörünün alt 
sektörü olan H-494 Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri sektörüne ait konsolide 
bilanço ve gelir tablolarından elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler, oran analizi yöntemi kullanılarak 
analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, çalışma kapsamında incelenen sektördeki işletmelerin; yıllar 
itibariyle dönen varlıklarını arttırdığı ve bu varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiği; 
genel olarak değerlendirildiğinde ise sektördeki işletmelerin varlıklarını finanse ederken çoğunlukla 
yabancı kaynak kullandıkları belirlenmiştir. Sektörde yer alan işletmelerin 2011 yılında net satışlar 
üzerinden zarar ettiği, diğer yıllarda ise oransal olarak düşük de olsa kar ettiği tespit edilmiştir.  
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ABSTRACT 
 

The changing world has brought globalization with it and has led to development in all sectors. One of 
these brands is the highway transportation sector. There is a need for new investments in this sector at 
the point of relocating products that are important in order to supply human needs. In this direction, it 
is of great importance to analyze the financial performance of the enterprises in the sector. In this 
context, it is aimed to evaluate the highway freight transportation and the financial performances of 
companies operating in the transportation services sector in Turkey between 2009 and 2019. For this 
purpose, the data of the enterprises operating in the road freight transportation and transportation 
services sector are obtained from the consolidated balance sheet and income statements of the sector 
from H-494, which is the sub-sector of the H-Transportation and Storage main sector, which is one of 
the sector classifications determined by the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT). The 
obtained system was analyzed by the analysis method. According to the results of the analysis, it has 
been determined that the enterprises in the sector examined within the scope of the study has increased 
its current assets over the years and these assets are financed with short-term foreign resources. And 
when evaluated in general, it is also clear that the enterprises in the sector mostly use foreign resources 
while financing their assets. It has been determined that the enterprises in the sector made a loss on net 
sales in 2011, and made a profit, albeit low, in other years. 
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