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İMKB’de İşlem Gören İmalat 
Sektöründeki İşletmelerde 
Entellektüel Sermayeyi Ölçmeye 
Yönelik Bir Uygulama

Özet

Entelektüel sermaye, işletmedeki süreçleri, teknolojileri, patentleri, çalışanların be-
cerilerini, müşterileri, tedarikçileri ve diğer ilişkili taraflar hakkındaki unsurları içer-
mektedir. Rekabetin her alanda çok yoğun bir şekilde yaşandığı ekonomik yapıda 
günümüz işletmeleri açısından entellektüel sermayenin ölçülmesi daha da önemli 
hale gelmiştir. Entelektüel sermayeyi belirlemek amacıyla kullanılan yöntemlerden 
biri de piyasa değeri / defter değeri ( PD/DD ) oranı yöntemidir. Araştırmanın amacı 
bu yönteme göre İMKB’de faaliyet gösteren imalat işletmelerinde sektörlere göre 
entellektüel sermayeyi ölçmek ve önemini ortaya koymaktır. Araştırma sonuçlarına 
göre; 2003 – 2007 döneminde yalnızca 2003 yılında İMKB’deki imalat işletmeleri-
nin sektörlere göre ( PD/DD ) oranı bakımından istatistik olarak anlamlı düzeyde 
farklılık gösterdikleri belirlenmiştir. Diğer yıllar için elde edilen sonuçlar istatistik 
olarak anlamlı değildir. Sonuçlara göre ( PD/DD ) oranı bakımından İMKB imalat 
sektöründeki işletmeler açısından entelektüel sermayenin istatistik olarak farklılık 
göstermediği söylenebilir. 
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An Application to Measure Intellectual Capital in 

Firms in Manufacture Sector Quoted on ISE
Abstract

Intellectual capital includes components such as processes in business, techno-
logies, patents, skills of personnels, customers, suppliers and other related parts. 
Today, it had been very important to measure intellectual capital in terms of corpo-
rations in economic structure that currented intensive competition in all situations.  
Market value ( MV ) divide to book value ( BV ) ratio is used to one of  methods 
for measuring intellectual capital. Aim of this research is to measure intellectual 
capital according to this method in fırms in manufacture sector quoted on ISE. One 
way analysis results showed that fırms in manufacture sector with respect to  MV / 
BV ratio isn’t different at significiant level between 2004 – 2007 years. Results for  
2003 year are only significiant. In respect of these results, according to   MV / BV 
ratio (as a  intellectual capital measurement ), fırms in manufacture sector quoted 
on ISE isn’t different at significiant level.
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