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Abstract
Financial ratio analysis is a vital one since the profitability of an
enterprise is directly affected by such decision. The successful
selection and use of appropriate financial ratio is one of the key
elements of the firm’s financial strategy.
The purpose of this study is to perform ratio analysis on the selected
10 companies listed on Borsa Istanbul IT Index (BIST XBLSM) over
the four years period from 2010-2013. These financial ratio analyses
have huge potentials to help organizations in improving their
revenue generation ability as well as minimization of costs. In these
analyses 14 ratios have been used and we have an image about the
companies’ liquidity, leverage, efficiency and profitability based on
the ratios.
As a result of the findings acquired, companies should be more
concerned about increasing their current assets, it is preferable to
control short term debts and head towards long term debts and the
inventory turnover in days must be rearranged to meet more
efficient and profitable ratios.

Abstract
Finansal oran analizi kurumsal karlılık alınan kararlardan direkt
olarak etkilendiğinden beri hayati bir öneme sahiptir. Uygun
finansal oranların başarılı şekilde seçimi ve uygulanması firmanın
finansal stratejisinin anahtar elemanlarından birisidir.
Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul İT indeksinde bulunan 10
firmanın 4 yıllık (2010-2013) verileri üzerinden oran analizi
uygulamaktır.
Bu
finansal
oran
analizleri
maliyetlerin
minimizasyonunda olduğu kadar karlılığı arttırma noktasında
yardım etmek için büyük bir potansiyele sahiptir. Yapılan çalışmada
oran kullanılmıştır ve firmaların likiditesi, kaldıraç düzeyi, verimliliği
ve karlılığı ile ilgili oran tabanlı bir fikir sahibi olunmuştur.
Elde edilen bulguların sonucu, firmalar dönen varlıklarını arttırma
ile daha ilgili olmalıdır. Kısa vadeli borçlar ve uzun vadeli borçların
kontrolü tercih edilebilir. Stokların devir hızı daha iyi oranlar ile
karşılaşmak için tekrardan ayarlanmalıdır.
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