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                                                                     ÖZET 

 

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNİN 

MUHASEBE VERİLERİYLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ BİR SEKTÖR 

UYGULAMASI  

 

          Bir ekonomide finansal piyasalar hem şirketlerin finansmanı hem de 

yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeleri açısından önem arz etmektedir. 

Küreselleşme olgusu, finansal araçların çeşitlenmesi, teknolojik olanaklar hem 

yatırımcı yelpazesini genişletmekte hem de şirketlere fon tedariği hususunda kolaylık 

sağlayabilmektedir. Finansal piyasaların yatırım araçlarının başında hisse senetleri 

gelir. Hisse senetleri piyasasında yatırımcıların yatırım kararı almasında en önemli 

göstergelerden birisi de hisse senetlerinin fiyatlarıdır. Fiyat tahmini doğru ve anlamlı 

bir şekilde tespit edilirse sağlıklı yatırım kararları alınacaktır. Mevcut ve potansiyel 

yatırımcıların hisse senetlerinin fiyat tahmininde bulunması amacıyla birçok yöntem 

geliştirilmiştir. Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle hisse senedi fiyatlarında oluşan 

dalgalanmalar makroekonomik ve mikroekonomik faktörler ışığında açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Çalışmamızda mikro ekonomik faktörlerden muhasebe verileri 

yardımıyla fiyat ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.  

          Finansal piyasalarda yatırımcılar giderek bilinçlenmekte, ülkemizde de 

kurumsal yatırımcılığın gelişmesi ile uzman yatırımcılık anlayışı ön plana çıkmakta; 

TMS -TFRS düzenlemeleri ile birlikte şirketlerin muhasebe verileri önem 

kazanmaktadır. Buradan yola çıkılarak çalışmamızda yatırımcıların hisse senetlerine 

yatırım kararlarında muhasebe verilerini ne derece dikkate aldığı ve hisse senedi 

fiyatlarının şirketlerin muhasebe verilerinden ne derece etkilediği araştırılmıştır.  
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ABSTRACT 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SHARES TRADED AT BORSA 

ISTANBUL AND THEIR ACCOUTING DATA: AN INDUSTRY 

APPLICATION 

 

Financial markets in an economy are vital both for business in financing and 

investors in investment decisions.  The fact of globalization, divesity of financial 

instruments, tecnological facilities provide ease to investors for multiplying their 

options and to businesses for furnishing their funds. The first invesment instrument of 

financial markets is shares. Share prices are the one of the most important indeces of 

financial markets especially for investors when they invest funds. 

If price estimate is ascertained correctly and meaningly there will be healty 

invesment decisions. There are so many methods so as to estimate share prices for 

investors. Today, with effects of globalization, the fluctuating prices on share markets 

are tried to be explained with the help of macro and micro economic factors. In our 

study, price relationshipis as certained with the help of the accounting information 

which is one of the micro economic factors.   

          Investors in financial markets are becoming gradually conscious., To have 

excellence perspective in investment decisions, accompanied by developing 

institutional investment, comes out as well in our country. Accounting information of 

companies are becoming vital with TMS-TFRS regulations. Because of those reasons, 

in our study,  it is searched to what extent investors take accounting information into 

account for investment decisions and to what extend share prices are affected from 

accounting information of businesses. 
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GİRİŞ 

 

Finansal piyasalar fon arz eden ve fon talep edenlerin karşılaştığı pazarlardır. 

Küreselleşen ekonomilerde finansal piyasalardaki gelişmelerin başında finansal araçların 

çeşitliliğinin artması gelir. Finansal araçların çeşitliliği bu araçların risk ve getiri 

faktörlerini yatırımcının dikkate alarak karar vermesini gerektirir. Yatırımcının seçenekleri 

arasında sabit (düşük) getirili ve riski düşük; değişken (yüksek) getirili, riski yüksek 

yatırım araçları vardır. Yatırımcılar sabit (düşük) getirili, riski düşük yatırım araçları 

karşısında karar vermekte zorlanmaz iken; değişken (yüksek) getirili, riski yüksek yatırım 

araçlarını seçmekte zorlanır. Finansal piyasaların yatırım araçlarının başında hisse 

senetleri gelir. Hisse senedine yatırım yapan yatırımcılar yüksek getiri elde etmek için bir 

çok yöntem geliştirmiştir. Daha önceki bilimsel çalışmalarda pek çok farklı değişken ile 

hisse senedi getiri ya da fiyat tahminlemesi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

 Finansal piyasalarda yatırımcılar giderek bilinçlendiği, ülkemizde de kurumsal 

yatırımcılığın gelişmesi ile uzman yatırımcılık anlayışı ön plana çıkmakta; TMS -TFRS 

düzenlemeleri ile birlikte şirketlerin muhasebe verileri önem kazanmaktadır. Buradan 

yola çıkılarak çalışmamızda yatırımcıların hisse senetlerine yatırım kararlarında 

muhasebe verilerini ne derece dikkate aldığı ve hisse senedi fiyatlarının şirketlerin 

muhasebe verilerinden ne derece etkilediği araştırılmıştır. Bu amaçla birinci bölümde, 

sermaye piyasalarının tanımı, araçları, gelişimi ve hisse senedi borsalarının sermaye 

piyasalarında yeri ve önemi; ikinci bölümde, hisse senetlerinin fiyat tahmininin hangi 

yöntemlerle yapıldığı ve hisse senedi fiyatını etkileyen faktörler; üçüncü bölümde, Borsa 

İstanbul’da işlem gören imalat sektöründeki şirketlerin muhasebe verilerini temsil eden 

finansal oranlarla ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki panel veri analizi ile 

araştırılmıştır.
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                          BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

SERMAYE PĠYASALARI VE HĠSSE SENEDĠ 

BORSALARININ SERMAYE 

PĠYASALARINDA YERĠ VE ÖNEMĠ 

 

             

 

1.1. Piyasa Kavramı ve Finansal Piyasalar 

 

           Piyasa; alıcı ve satıcının karĢılaĢtığı, mübadelenin gerçekleĢtiği fiziki 

veya sanal ortama denir (Kıllı, 2005: 3-4). 

           Fon istem ve sunusunun karĢılaĢtığı pazara finansal pazar 

denilmektedir. Finansal pazarların var olabilmesi için, bir ülkede bir kısım 

bireylerin tüketimleri üzerinde gelir elde etmeleri yani tasarrufta bulunmaları 

gerekir. Tasarruflarını, biriktirdiği fonları doğrudan reel varlıklara yatırmayıp 

finansal pazarlara sunmaları, bir diğer kısım bireylerin ise tüketim ve yatırım 

amaçları ile gelirlerinin üzerinde harcama yapma ve gelir açıklarını finansal 

pazarlardan karĢılama isteminde olmaları gerekmektedir (SarıkamıĢ, 2000: 

3). 
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         ġekil 1.1: Finansal Piyasaların OluĢumu 

 

 

 

   

             Kaynak: Çağlarırmak, 1996:4

 

          Finansal piyasa iĢletmelerin kısa, orta ve uzun vadeli fon ihtiyacını 

karĢılar iken tasarruf sahiplerinin yüksek kazanç elde etmesine imkân 

tanıyan piyasalardır (Ergül, 2004: 1). 

          Bir ekonomide finansal piyasalarının bulunma nedeni, ekonomi 

içerisinde ekonomik birim olarak isimlendirilen hanehalkları, iĢletmeler ile 

devletin yapmıĢ olduğu faaliyetler neticesinde tasarruf- yatırım denkliğinin 

sağlanmamıĢ olmasıdır. Tasarruf- yatırım denkliği açısından ele alındığında 

yatırım tutarının tasarruflardan fazla olmasından dolayı fon açığı (tasarruf ‹ 

yatırım), tasarrufun yatırım tutarından fazla olması nedeniyle fon fazlalığı 

(tasarruf › yatırım) söz konusu olmaktadır (Kayalı, 1999: 2). Bu denkliğin 

oluĢumu fon aktarımları ile mümkün olacaktır. Bu amacı gerçekleĢtirmek 

gerekçesiyle finansal piyasalara ihtiyaç duyulmuĢtur.             

          BaĢka bir deyiĢle finansal piyasalar fon fazlası olan bireylerin 

tasarruflarını fon eksiği olan bireylerin iĢletimine sundukları piyasalar olarak 

tanımlanır. Finansal piyasaların rolü fazla veren ekonomik birimlerin fonlarını, 

açık veren birimlere aktarmaktır. Çünkü tasarruf fazlası olanlar her zaman 

yatırım yapmak isteyen ve giriĢim yeteneği olan birimler olmayabilir. 

Dolayısıyla fazla fonların yatırımcılara transfer edilmesini sağlayan finansal 

piyasalara ihtiyaç duyulmaktadır (Günal, 2007: 19). 

           Finansal sistem fonların el değiĢtirmesine olanak sağlar. Bu değiĢim 

sistemi iki Ģekilden birini alır: doğrudan ve dolaylı.  

           Doğrudan finansman; piyasada ödünç alanlar ödünç verenlere hisse 

senetlerini doğrudan satarlar. Ödünç verenler, merkezi devlet, yerel devlet 

kuruluĢları ve özel Ģirketlerdir. Diğer yandan ödünç alanlara, bireyler, kâr 

amaçlı ve kâr amacı gütmeyen kurumlar ve diğer devlet kurumları da 

dâhildir. 

FON  

FAZLASI 

BULUNANLAR 

FĠNANSAL 

 PĠYASALAR 

FON AÇIĞI  

BULUNANLAR 
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           Dolaylı finansman; parayı elinde bulundurandan ödünç alıp parayı 

ihtiyacı olanlara ödünç verirler. Böylesi finansal kurumlar aracı kurum olarak 

adlandırılır. Bunlara bankalar, sigorta Ģirketleri ve yatırım fonları da dâhildir 

(Capital Market Authority, 2013: 16). 

           Finansal piyasa unsurları; tasarruf sahipleri (fon arz eden), tüketiciler 

ya da yatırımcılar (fon talep edenler), yatırım ve finansal araçları, fon 

aktarımına aracılık edecek yardımcı kuruluĢlar ve hukuki ve idari yapıdan 

oluĢmaktadır (Çömen,  2006: 5-7). 

                Finansal piyasalar;  

 a)Fonların kullanıĢ sürelerine göre, 

                Para piyasaları 

                Sermaye piyasaları, 

b)Kullanılan araçlara göre, 

                Para piyasaları, 

                Menkul değerler piyasası, 

                Gayrimenkul piyasası, 

                Kambiyo piyasası, 

                Kıymetli madenler piyasası, 

c)Belirli bir pazar yerinin olup olmamasına göre, 

                Organize finansal piyasalar, 

                Serbest finansal piyasalar  

            olarak gruplandırılabilir (Taner ve Polat, 1992: 7). 

 

 

                      1.2. Para Piyasası 

 

           Para piyasası, finansal piyasaların kısa vadeli fonlarının arz ve 

talebinin gerçekleĢtiği değiĢimin olduğu piyasadır. Kısa vadeden kasıt 

kullanım süresinin bir yılı aĢmayacağıdır (Sermaye Piyasası ve Borsa Temel 

Bilgilendirme Kılavuzu,  2001: 1). 
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            Para piyasası özellikleri Ģöyle sıralanabilir;  

 Geçici ve kısa süreli nakit sıkıntısı oluĢmuĢtur,  

 Kaynaklar vadeli ve vadesiz mevduattır (bu özellikten 

anlaĢılacağı gibi fon arz edenlerden bir kısmını ticari bankalar 

oluĢturur), 

 Vadenin kısa olması sebebiyle risk ve onunla doğru orantılı olan 

getiri de düĢük olacaktır. 

           Bu piyasada fon fazlası olanlar, tasarrufları karĢılığında bir ödül yani 

faiz elde etmek isterler, fon açığı olanlar ise tasarruf açığını kullanmalarına 

karĢı bir bedel, yani faiz ödemekle yükümlüdürler (Apak, 1995: 130-131). 

           Para piyasası araçlarına hazine bonosu, finansman bonosu, banka 

bonoları, banka garantili bonolar ve repo/ters repo örnek gösterilebilmektedir 

(Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim KuruluĢu, 2015: 5-7). 

          Bu araçların kullanımı, iĢlem hacmi o piyasanın derinliği ve geliĢmiĢliği 

hakkında önemli bilgi vermektedir. Para piyasasında sağlanan fonlar kredi 

olarak iĢletmelerin dönen varlıklarının finansmanında kullanılır (Sermaye 

Piyasası ve Borsalar Temel Kılavuzu, 2001: 1-2). 

          Para piyasası net iĢletme sermayesi ihtiyacını karĢılamaktadır. Net 

iĢletme sermayesinin negatif olması kısa vadede iĢletme yükümlülüklerini 

yerine getiremeyeceğini ifade eder (Muğla Üniversitesi, akademik.mu.edu.tr, 

12.01.2016). 

 

         1.3. Sermaye Piyasası 
 

           Sermaye piyasaları bilinen en temel tanımıyla bir yıldan uzun vadeli 

finansal varlıkların iĢlem gördüğü piyasa olarak tanımlanmaktadır. 

           BaĢka bir tanımla orta, uzun ve sonsuz vadeli fonların arz ve talebinin 

gerçekleĢtiği değiĢimin olduğu piyasadır (Sermaye Piyasası ve Borsa Temel 

Bilgilendirme Kılavuzu, 2001: 2). 

                          

          Bu piyasalarda kullanılan krediler genellikle iĢletmelerin bina, makine, 

teçhizat gibi duran varlıklarının finansmanında kullanılmaktadır (Kayalı, 1999: 

9-12). 
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          Devamlı olan tasarruflar esas kaynaktır. Söz konusu tasarruflar para 

piyasasında olduğu gibi tasarruf sahiplerinin birikimleridir. Vade uzun 

olduğundan risk ve faiz oranı da yüksek olacaktır. Sermaye piyasası 

araçlarına menkul kıymet denmektedir. Bunlar pay senedi (hisse senedi), 

özel sektör tahvilleri, devlet tahvilleri, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, katılma 

intifa senedi, eurobond, gayrimenkul sertifikası, yatırım fonu katılım payları 

ve varlığa dayalı menkul kıymetler olarak çeĢitlendirilebilir (Sermaye Piyasası 

Lisanslama Sicil ve Eğitim KuruluĢu, 2015: 6). 

          Menkul kıymet özelliği, ortaklık ve alacak hakkı sağlayan ve yatırım 

aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halde 

çıkarılan kıymetli evrak niteliğine sahip olması olarak tanımlanmaktadır. 

Ayrıca çek, keĢide bono ile mevduat belgeleri her ne kadar kıymetli evrak 

olsa da menkul kıymet arasında yer almazlar. Bunlar kambiyo senetleridir ve 

para piyasası araçları grubunda yer almaktadırlar (Gençtürk, 2002: 37-42). 

           Sermaye piyasaları çeĢitli yönlerden gruplandırabilir. 

a) Piyasada iĢlem gören finansal varlığın iĢlem durumuna göre, 

        Birincil piyasalar, 

        Ġkincil piyasalar, 

        Üçüncül piyasalar, 

b) Piyasanın örgütlenme biçimine göre, 

          Organize sermaye piyasaları, 

          Organize olmamıĢ sermaye piyasaları, 

c) Piyasanın yöresel olup olmamasına göre, 

         Ulusal piyasalar, 

         Yöresel piyasalar, 

         Uluslararası piyasalar, 

d) Piyasada iĢlem gören finansal varlıkların türüne göre, 

           Hisse senedi piyasaları, 

           Devlet tahvili piyasaları, 
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           Özel sektör tahvil piyasaları, 

           Türev finansal varlık piyasaları, 

olarak sınıflandırılır (SarıkamıĢ ve diğerleri, 2011: 3-4). 

 

          1.3.1. Birincil Piyasa 

 

          Hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetleri ihraç eden Ģirket ve 

tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya rastlaĢtığı piyasalardır (Akay, 1994: 

10).  

          Menkul kıymetlerin halka arz yoluyla ilk kez yatırıma tabi olmasıdır. 

ġirketlerin fon yarattıkları piyasalardır. Birincil piyasada uzun vadeli fonların 

tasarruf sahibinden firmalara aktarım söz konusudur. Böylece firmaya 

borçlanma ya da pay senedi satımıyla yeni sermaye girer (SarıkamıĢ ve 

diğerleri, 2011: 4). 

 

        1.3.2. Ġkincil Piyasa 

 

           Birincil piyasalarda çıkartılmıĢ finansal varlıkların tekrardan iĢlem 

gördüğü piyasalar olarak tanımlanmaktadır (Ertuna, 1982: 37). 

          Menkul kıymetlerin paraya çevrilmesini sağlayan piyasalardır ve 

borsalar bu piyasaya en iyi örnek teĢkil eder. El değiĢtiren menkul kıymetlerin 

bunları çıkaran (ihraç eden) Ģirket ile doğrudan bir iliĢkisi yoktur (DaĢtı, 2007: 

7). 

                     1.3.3. Üçüncül Piyasa 

 

          Tam manasıyla finansal piyasa unsurlarından hukuki düzenin yokluğu 

dıĢında tüm unsurların mevcut olduğu piyasadır. Daha temel anlatımıyla, 

borsaya kota edilmiĢ finansal varlıkların borsa dıĢında alınıp satılmasıdır. 

Üçüncül piyasada satıcıların Sermaye Piyasası Kanunu‘na uymak ve gerekli 

iĢlemleri yapmak için yeterlilik ilkesini Ģartı bulunmamaktır (Yasin, 2002: 35; 

DaĢtı, 2007: 7-8). 
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        1.4. Para ve Sermaye Piyasaları Farkları 

          Sermaye piyasası birincil ve ikincil piyasalardan oluĢmaktadır. Birincil 

piyasada yeni ihraç edilen menkul değerlerin alınıp, satıldığını, ikincil piyasa 

ise eskiden çıkarılmıĢ menkul değerlerin alınıp satıldığını piyasalardır 

(Parasız, 2000: 81). 

          Süre açısından; para piyasaları bir yıldan az fon arz ve talebinin 

rastlaĢtığı piyasalardır. Sermaye piyasaları ise orta, uzun ve sonsuz vadeli 

fon arz ve talebinin rastlaĢtığı piyasalardır. 

          Kullanım yönünden; para piyasalarında, dönen varlıkların 

finansmanı, sermaye piyasalarında ise duran varlıkların finansmanında 

kullanılır. 

          Kaynak yönünden; para piyasalarında, tasarruf sahipleri, vadesiz, 

resmi, ticari ve tasarruf mevduatı, sermaye piyasalarında vadeli (1 yılı aĢan) 

resmi, ticari ve tasarruf mevduatı yer almaktadır. 

          Araç yönünden; para piyasalarında ticari senetler, sermaye 

piyasalarında menkul değerler yer almaktadır. 

          Faiz getirisi yönünden; para piyasasında, riskle doğru orantılı olarak 

düĢük, sermaye piyasasında ise (uygulanan para politikasına göre) yüksek 

getirili araçlar kullanılır (Kayalı, 1999: 10-17). 

 

  ġekil 1.2: Para ve Sermaye Piyasalarında Faaliyet Gösteren Unsurlar 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
             Kaynak: Kayalı, 1999: 14. 
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Arz ve talebi besleyen kaynaklar yukarıda tabloda görüldüğü gibidir. 

          Talep; genel para arzı, halkın tasarruf eğilimi, SGK fonları, sigorta 

Ģirketlerinin fonları, emekli ikramiyeleri, yabancı fonlardan oluĢmaktadır. 

           Arz; güvenilir kuruluĢların kurduğu tasarruf eğilimleri, mevcut 

Ģirketlerin halka açılması, halka açık Ģirketlerin sermaye artıĢı olarak 

tanımlanmaktadır. 

           Para ve sermaye piyasaları ile sermaye piyasaları birbiriyle yakın iliĢki 

içerisinde olup, faiz oranlarında meydana gelebilecek artıĢ veya azalıĢ, para 

ve sermaye piyasaları arasındaki geçiĢi etkilemektedir (Ergül,  2004: 1). 

 

       1.5. Sermaye Piyasasına Genel BakıĢ 

                    

               1.5.1. Dünyada Sermaye Piyasasının GeliĢimi 

 

              Sermaye piyasalarının tarihsel derinlik içinde kalbinin attığı yer olarak 

borsalar öne çıkmaktadır. Borsalar; kabaca, menkul kıymetlerin sanal veya 

fiziki bir mekânda, belirli kurallarla el değiĢtirmesini sağlayan, bunların 

fiyatlarının saptanmasında olanak tanıyan kurumlardır. Orta çağın ve 

Rönesans Dönemi‘ nin ticari fuarları borsaların geliĢmesinde önemli bir rol 

oynamıĢtır. 16. yüzyılda Avrupa kumaĢ tüccarlarının buluĢtuğu fuarlar takas 

yöntemi ile ödemenin yapıldığı ‗kambiyo senedi, poliçe, tahvil‘ ilk menkul 

kıymetler olarak düĢünülmektedir. Reims, Lyon, Troyes, Besançon, Antwerp, 

Köln, Frankfurt, Genova, Lisbon ve Bruges kentleri bu fuarların önde 

gelenlerini oluĢturmuĢtur (Tanör, 1999: 7-8). 

           Mübadele ekonomisinin yerleĢmesi, ticaretin geniĢlemesi sonucu 

fuarcılık faaliyetleri de daha belirgin bir biçimde artmıĢtır. Avrupa' da ilk resmi 

borsa 1487 ' de Anwers Ģehrinde kurulmuĢtur. 16. yüzyılın ikinci yarısında 

Londra Borsası, yüzyıl sonlarında da Lyon ve Paris Borsaları kurulmuĢtur. 

Sermaye piyasasındaki geliĢmeler sanayileĢmeyle ivme kazanmaktadır. 

Sanayi Devrim‘ inin sonuçları kendini bütün ağırlığı ile hissettirmeye 

baĢlayınca, ülkeler ve bölgelerin ekonomik durumuna gore 17. yüzyıl, 18. ve 

özellikle 19. yüzyılda hemen bütün batı ülkelerinin baĢkentlerinde ve önemli 

merkezlerinde borsalar kurulmuĢtur. 19. yüzyıl baĢlarından 1929 krizin‘ e 
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kadar olan dönem sermaye piyasaları tarihi bakımından çok parlak bir 

dönem olarak kabul edilir (www.vergidunyasi.com, 24.05.2016). 

 

         1.5.2. Türkiye’ de Sermaye Piyasası Kanunu 
 

          Kanun‘ dan önce Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun 

ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğinde yer alan hükümler 

uygulanmaktaydı. Bu kanunlar günümüzde uygulanabilirliği devam etmekle 

birlikte, 1981 yılından beri Sermaye Piyasası Kanunu uygulanagelmektedir 

(Karapınar ve diğerleri,  2012: 10-13). 

          Kanun 30.07.1981‘ de 17416 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. 

          Kanunun konusu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın 

iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir Ģekilde katılmasının sağlamak, 

sermaye piyasası sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzeltmek ve 

denetlemektir. Kanunun temelinde yatırımcıları korumak,  yatırım kararı 

verilirken güvenli bilginin oluĢumunu sağlamak amacı yer almaktadır 

(Karapınar ve diğerleri,  2012: 10). 

           Yasaya iliĢkin düzenlemeler: 

 Sermaye piyasası araçları, 

 Sermaye piyasası araçlarının halka arzı ve satıĢı, 

 Sermaye piyasası araçları halka arz olunan anonim ortaklıklar ile 

bunların denetimi, 

 Hisse senetleri halka arz olunan anonim ortaklar, 

 Kayıtlı sermaye sistemi, 

 Tahvil çıkarma, 

 Kâr dağıtımına iliĢkin esaslar, 

 Kamuyu aydınlatma zorunluluğu, 

 Sermaye Piyasası Kurulu, 

 Sermaye Piyasası Faaliyetleri ve Kurumlar, 

 Denetim, ceza ve yaptırımlar (SPK, www.spk.gov.tr, 01.06.2016). 

file:///D:/ /www.vergidunyasi.com
http://www.spk.gov.tr/
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          Sermaye Piyasası Kanunu‘nda hüküm bulunmayan durumlarda Türk 

Ticaret Kanunu (TTK) ve Borçlar Kanunu (BK) hükümleri uygulanır. 

(Karapınar ve diğerleri,  2012: 10). 

 

                    1.5.3.Sermaye Piyasasının Unsurları 

 

 Yatırımcılar: Piyasada fon arz eden baĢka bir deyiĢle tasarruf 

sahipleridir. 

 Menkul kıymet ihraç edenler: Piyasada fon talep edenlerdir. 

Bunlar; devlet + kamu, ihraççı Ģirketlerdir. 

 Piyasa: Fon arz eden ve talep edenlerin buluĢtuğu nokta;  

borsalardır. 

 Sermaye piyasası araçları: Menkul kıymetler‘ dir. 

 Denetleyici ve düzenleyici kurumlar: Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu (BDDK) ve Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

(ĠMKB)‘ dır. 

 Sermaye piyasası kurumları: Aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, 

yatırım fonları, diğer sermaye piyasası kurumlarıdır. 

 Yardımcı mali kurumlar: Takasbank A.ġ, Merkezi Kayıt KuruluĢu 

A.ġ (MMK), Yatırımcıyı Koruma Fonu, Türkiye Sermaye Piyasası 

Aracı KuruluĢları Birliği (TSPAKP) (Karapınar ve diğerleri, 2012: 

11-15 ). 
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 ġekil 1.3: Sermaye Piyasasının ĠĢleyiĢi 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaynak: Karapınar ve diğerleri, 2012: 11.

 

                  1.5.3.1. Sermaye Piyasasında Fon Arz Edenler 

                                                                                                                             

          Tasarruf sahipleri yatırımlarını iki amaç doğrultusunda yönlendirirler. 

Bunlar;  

 Yatırımlarını herhangi bir zamanda değer kaybına uğramamıĢ 

olarak nakde dönüĢtürmek yani enflasyondan korunmaktır. 

 Yatırımda devamlı ve elveriĢli bir miktarda gelir elde etmektir (Usul 

ve diğerleri, 2002: 135-136). 

          Sermaye piyasalarında yatırımcılar yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 

iki kısma ayrılmaktadır. Tasarruflarını sermaye piyasasında aktaran gruplar 

kurumsal ve bireysel yatırımcılardır. 
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           1.5.3.1.1. Bireysel Yatırımcılar 

 

           Sermaye piyasasında küçük tasarruf sahipleri olarak 

nitelendirilmektedirler. Bireysel yatırımcıların piyasa iĢleyiĢi hususunda 

ehliyetli bilgiye sahip olmadıkları kabul edilir. Bu sebeble bireysel yatırımcılar 

aracı kuruluĢlara baĢvurarak yatırımlarını gerçekleĢtirirler (Kırkık, 2007: 8). 

           Aslında bireysel yatırımcılar sermaye piyasasının en önemli tarafları 

arasında yer almaktadırlar. Bireysel yatırımcının ilgi duymadığı bir piyasada 

canlılıktan söz edemeyiz. Bireysel yatırımcının alternatifi ise bazıları 

tarafından sanıldığı üzere  kurumsal yatırımcı değildir. Çiçek demeti 

deyimi, nasıl çiçeklerin bir araya gelmiĢ durumunu anlatır, baĢka öğelerden 

oluĢan bir kümeyi ifade etmezse, kurumsal yatırımcı da bireysel 

yatırımcılardan oluĢmuĢ bir kümeyi ifade eder (Tanör, 1999: 136). 

 

           1.5.3.1.2. Kurumsal Yatırımcı 

 

           Kurumsal yatırımcılar tasarruf sahiplerinin fonlarını finansal 

piyasalarda değerlendirmek üzere oluĢturulan kurumlardır. Kurumsal 

yatırımcılar; Emeklilik Fonları, Sigorta ġirketleri, Yatırım Fonları, Yatırım 

Ortaklıkları, Yardım Fonları, Sosyal Güvenlik Kurumları, Portföy Yönetim 

ġirketleri olarak sınıflandırılmaktadır (www.ekodialog.com, 13.01.2016). 

           Kurumsal yatırımcılar iĢlevlerini, bireysel yatırımcılardan toplanarak 

oluĢturulan büyük miktardaki fonların portföy yönetimi konusunda 

uzmanlaĢmıĢ kadroların deneyimi ile sermaye piyasasına kanalize ederek 

yerine getirirler. Bu nitelikleri gereği kurumsal yatırımcıları ellerinde 

bulundurdukları büyük miktardaki fonlar ve bu fonları yöneten uzman 

kadrolar ile sermaye piyasalarının etkin dağılımı ve piyasanın geliĢimini 

etkiyebilecek, piyasalardaki dalgalanmaları yumuĢatabilecek güce sahip 

finansal kuruluĢlar olarak tanımlamak doğru olacaktır (BĠST, 

www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar, 13.01.2016). 

           Sonuç olarak kurumsal yatırımcıların temel iĢlevleri; 

http://www.ekodialog.com/
http://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar
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              •  Küçük tasarruf sahiplerinin daha az risk ile daha fazla getiri elde 

edebilmeleri  

              •  Finansal piyasadaki yatırım süreçlerini kolaylaĢtırma ve 

hızlandırma, 

              •  Finansal piyasaya daha çok ve uzun vadeli fon transferi sağlama, 

              •  Finansal derinliğin, iĢlemlerin artmasına yardımcı olma, 

              •  Finansal piyasaların geliĢmesi ile ekonomik geliĢmiĢliği sağlama, 

Ģeklinde özetlemek mümkündür (Dalğar, 2006: 21). 

 

a) Emeklilik Fonları 

  

          ÇalıĢanların çalıĢma hayatı süresince elde ettikleri gelirden tasarruf 

ederek, emeklilik döneminde sürdürülebilir bir hayat düzeyi sağlamalarına 

olanak tanıyan ve koĢulları önceden belirlenmiĢ bir "emeklilik planı" 

çerçevesinde iĢverenler, çalıĢanlar veya her iki grubun ya da, herhangi bir 

iĢverene bağlı olarak çalıĢmayan bireylerin, düzenli olarak yaptıkları belirli 

tutardaki katkıların bir fonda toplayarak, profesyonel portföy yönetim ilkeleri 

dâhilinde yatırıma yöneltildiği kurumsal yapılar olarak ifade edilen emeklilik 

fonları, sosyal güvenlik alanında olduğu kadar finansal sistemde "kurumsal 

yatırımcı" kimliği ile de önem taĢıyan kurumlardır (www.bilgehanyazici.com,  

14.01.2016; Sancakdar, 2006: 34-35).  

          Sermaye piyasasına uzun vadeli fon akıĢı sağlama amacını taĢıyan 

emeklilik yatırım fonları, ülkemizde Temmuz 2003 tarihinde faaliyete 

geçmiĢtir. Türkiye‘ deki emeklilik yatırım fonları; gelir getirici farklı sermaye 

piyasası araçlarından oluĢan, katılımcıların ödediği katkı paylarının kendi 

bireysel emeklilik hesaplarında bireysel emeklilik Ģirketleri tarafından 

değerlendirildiği bir yatırım sepetidir (Aysoy, 2011: 6). 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilgehanyazici.com/
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b)    Yatırım Fonları 

 

           Tasarruf sahipleri; Ģirketlerden aracı kuruluĢlardan veya menkul 

kıymet borsalarından hisse senedi ve tahvil almak suretiyle tasarruflarını 

değerlendirebilirler. Ancak menkul kıymetlere yatırım yapmak bilgi ve 

uzmanlık gerektirmektedir. Ayrıca bireysel birikimler genelde yeterli 

büyüklüğe ulaĢamadıklarından, bunlarla oluĢturulan portföylerle gerekli  risk 

dağılımları yapılamayabilmektedir. Bu risk ana para açısından olabileceği 

gibi portföyün getirisi açısından da önemli olabilir. Bu nedenle sermaye 

piyasasında yatırım kuruluĢları olarak adlandırılan yatırım fonları 

oluĢturulmuĢtur (SPK, www.spk.gov.tr, 14.01.2016). 

           Yatırım fonlarının temel özelliği, küçük yatırımların birleĢtirilerek 

çeĢitlendirme ve ölçek ekonomisinden yararlanarak, katılımcılarına 

yatırımlardan elde edilen kazançları dağıtmasıdır (Doğanay, 2010: 47). 

 

c)      Yatırım Ortaklıkları 

 

           Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası 

borsalarda veya borsa dıĢı organize piyasalarda iĢlem gören altın ve diğer 

kıymetli madenler portföyü iĢletmek üzere anonim ortaklık Ģeklinde ve kayıtlı 

sermaye esasına göre kurulan kurumlarıdır. Yatırım ortaklıklarının temel 

fonksiyonu küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak 

değiĢik menkul kıymetlerden oluĢacak bir portföye yatırmak ve bu yolla elde 

ettikleri kazancı ortaklarına hisseleri oranında paylaĢtırmaktır. Yatırım 

ortaklıklarının diğer ortaklıklardan farkı, faaliyet alanlarının sadece sermaye 

piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluĢan bir portföyün 

iĢletilmesi Ģeklinde kısıtlandırılmıĢ olmasıdır (www.euroyatirimortakligi.com, 

20.02.2016). 

 

 

 

 

http://www.spk.gov.tr/


 

16 
 

d)      Portföy Yönetim ġirketleri 

 

           Portföy yönetim sözleĢmesi; müĢteri ile yetkili kurum arasında yapılan, 

konusunu müĢteriye ait nakit ve sermaye piyasası araçlarından oluĢan 

portföyün müĢteri namına vekil niteliğiyle yetkili kurum tarafından yönetilmesi 

olan, Borçlar Kanunu' nda ayrıca tanımlanmamıĢ olması nedeniyle "isimsiz" 

olarak belirtilen bir sözleĢmedir. Yatırım ortaklıkları portföy iĢletmeciliği yetki 

belgesine sahip olmak zorundadır. Bu belge ile yatırım ortaklıkları sadece 

kendi portföylerini iĢletebilir ve yönetebilirken üçüncü kiĢilerin portföylerini 

yönetmeleri söz konusu değildir. Oysa ki, portföy yöneticiliği faaliyetinin 

amacı özellikle müĢterilerin portföylerini yönetmektir (SPK, www.spk.gov.tr, 

16.01.2016). 

 

 e)       Sigorta ġirketleri 

 

            Sigortacılığın temel amacı, oluĢacak risklerin istatistiksel yöntemlerle 

belirlenmesi, riskin oluĢması durumunda zarara uğrayan kiĢinin zararının 

paylaĢımıdır. Sigorta Ģirketleri topladıkları fonları portföy yönetim ilkelerine 

göre yönetmektedirler. Özellikle, hayat sigortası Ģirketleri geliĢmiĢ piyasaların 

etkinleĢmesinde önemli fon birikimi sağlayan büyük kurumsal yatırımcılardır 

(Kırkık, 2007: 11). 

 

                   1.5.4.Sermaye Piyasası Faaliyetleri 

 

 Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya 

halka arz yoluyla satıĢı, 

 Daha önce ihraç edilmiĢ olan sermaye piyasası araçlarının 

aracılık amacıyla alım satımı, 

 Finansal göstergelerle, sermaye piyasası araçlarına, mal ve 

kıymetli madenlere dayalı vadeli iĢlem sözleĢmesi yapılmasına 

aracılık, 

 Menkul kıymetlerin geri alım veya satımı, 

http://www.spk.gov.tr/
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 Yatırım danıĢmanlığı, 

 Portföy iĢletmeciliği veya yöneticiliği‘ dir (SPK.m.30, 

www.spk.gov.tr, 01.06.2016). 

 

           1.5.5. Sermaye Piyasasının Finansal Sistem 

Ġçindeki Yeri 

 

            Finansal sistem en basit tanımıyla, fonların üretken yatırım 

seçenekleri olmayan ekonomik birimlerden, yatırım seçeneğine sahip 

birimlere transferini sağlayan düzenektir. Bir baĢka deyiĢle ekonomideki 

tasarrufların yatırımlara dönüĢmesi, bu sayede ekonomik geliĢmenin 

sağlanması finansal sistemin temel iĢaretidir (Karan ve Karacabey, 2003: 

40). 

            Ekonomik geliĢme için sermaye birikiminin oluĢması ve biriken 

sermayenin yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. Tasarrufların finansal sistemde 

toplanarak endüstri kesimine aktarılması, büyük ölçekli sermaye Ģirketinin 

doğup büyümesini mümkün kılar (Taner ve Polat, 1992: 31). 

            Menkul kıymetler borsaları ve sermaye piyasalarının ekonomide 

temel fonksiyonlarının baĢında, sermayenin tabana yayılması gelmektedir.    

Sermaye piyasasında hisse senetleri iĢlem gören Ģirketlere ortak olan 

tasarruf sahipleri, payları oranında temettü geliri elde etmekte ve hisse 

senetlerinin değer farklılıklarından istifade etmek istemektedirler. Mülkiyetin 

tabana yayılmasına olanak veren sermaye piyasaları, bu yönleri ile küçük 

tasarruf sahiplerinin büyük sermaye sahibi kesimle aynı risk-getiri düzeyini 

paylaĢma olanağı sunar (Erdoğan ve Özer, 1998: 4). 

 

            Finansal sistem ekonomik zenginleĢmeyi etkiler ve ekonomik 

geliĢmeyi düzenler, ekonominin performans belirleyicileri konusunda önemli 

rol oynar. Bu da bu fonları dağıtan ve yatırım yapan kurumların potansiyel 

olarak daha verimli yatırım yöntemleri seçtiği finansal yapı ile baĢarılır 

(Darškuvienė, 2010:  6). 

http://www.spk.gov.tr/
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           Bu yüzdendir ki finansal piyasalardaki faaliyetler, ekonominin genel 

performansının yanı sıra, bireylerin servetleri, tüketicilerin iĢ adamlarının 

davranıĢları üzerinde de doğrudan ve dolaylı etkilidir (Günal, 2007: 13). 

          Mali piyasaların ekonomiye katkılarını özetlemek gerekir ise;  

 Gelir ve refah artıĢına katkı, 

 ÇeĢitlendirme ile riskin azaltılması, 

 Büyük ölçekli firmaların kurulması, 

 Mülkiyetin geniĢ halk topluluklarına yayılması toplumda daha 

dengeli bir gelir dağılımın sağlanması,  

 Fon arz eden ve talep edenler arasında vade farklılıklarının 

uyumlaĢtırılması, 

 Para emisyonu artıĢ oranınında azaltıcı etki; enflasyonu önler, 

 Gömüleme eğilimini azaltıcı etki; halkı tasarrufa teĢvik eder, 

  Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılması suretiyle halkın 

ekonomik kalkınmaya etkin bir Ģekilde katılımını sağlar,  

  Mal ve hizmet üreten sanayiciye ve giriĢimciye düĢük maliyetle 

kaynak elde tutma imkânı sunar,   

 Yapılan yatırımlarla iĢsizlik sorununun çözümüne katkıda 

bulunur,  

 Özel sektörü güçlendirir,  

  Gayri safi milli hâsılayı büyütür,  

  ÖzelleĢtirmelerin daha kolay ve istenilen düzeyde yapılmasına 

olanak sağlar,  

 Halka arzları nicelik ve nitelik bakımından arttırır (Bolak, 1994: 

18-19; Ceylan ve Korkmaz, 2000: 20-23; Parasız, 2000: 82-83; 

BĠST, www.borsaistanbul.com, 24.01.2016). 

          Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, bir ekonomide mali 

piyasaların geliĢmiĢliği ölçülerini Ģöyle saymak mümkündür:      

 Mali araçların çeĢitliliği, 

http://www.borsaistanbul.com/
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 Vade, miktar ve risk ayarlama ile fon aktarma maliyetlerinin 

düĢüklüğü, 

 Tasarrufların ve varlıkların finansal araçlara dönüĢme oranı 

(Ertuna, 1987: 18; Bolak,1994: 19). 

                 Tablo 1.4: BĠST’ de ĠĢlem Gören Hisse Senetlerinin ĠĢlem Hacmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

                        

 

 

YIL 

 

 

ĠġLEM HACMĠ 

(MĠLYON DOLAR) 

ĠġLEM 

HACMĠ/GSYH 

(MĠLYON DOLAR) 

1996 36.232,8 0,15 

1997 56.087,9 0,22 

1998 74.530,40 0,25 

1999 81.099 0,32 

2000 178.998 0,67 

2001 74.530,40 0,38 

2002 69.937 0,3 

2003 98.160 0,32 

2004 146.605 0,37 

2005 200.858 0,42 

2006 222.724 0,42 

2007 294.295 0,46 

2008 247.893 0,34 

2009 305.036 0,5 

2010 411.469 0,56 

2011 393.910 0,51 

2012 357.779 0,45 

2013 419.362 0,51 

2014 393.976 0,49 
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Kaynak: SPK, www.spk.gov.tr,16.01.2016.

 

           Bu tabloyu anlayabilmek adına belli tanımlamalara yapmaya ihtiyaç 

vardır: 

           ĠĢlem Miktarı: Bir seansta ya da belli dönemde alınıp satılan baĢka 

bir deyiĢle el değiĢtiren menkul kıymet adedi olarak tanımlanır. 

           ĠĢlem Hacmi: GerçekleĢen her anlaĢmadaki iĢlem miktarı ile iĢlem 

fiyatlarının çarpılması sonucu bulunan miktarı yansıtır (Sermaye Piyasası 

Lisanslama Sicil ve Eğitim KuruluĢu, 2015: 26). 

          Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH): Bir ülkenin sınırları içerisinde belirli 

bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine denir 

(BabuĢcu ve diğerleri, 2014: 85). 

           Finansal yatırımcıların iĢlem hacmi verilerine önem vermesi için birçok 

sebebi vardır. Teorik olarak düĢük hacim, piyasanın nakde dönüĢümünün zor 

ve yüksek fiyat değiskenliğine sahip olduğunu göstermektedir. Öte yandan 

yüksek hacim ise genellikle piyasanın oldukça likit ve fiyatlardaki 

dalgalanmanın da düĢük olduğunu ifade etmektedir (Kayalıdere ve AktaĢ, 

2009: 50). 

          Fiyat-hacim iliĢkilerinden yola çıkılarak piyasanın genel yapısı 

hakkında bilgi edinilebilir.  

 

 Fiyat-hacim iliĢkilerini beraber olarak inceleyen çalıĢmalarından 

önemli çıkarımlar yapmak mümkündür. Örneğin, fiyatlardaki 

değiĢimler piyasaya yeni bir bilgi giriĢi olduğuna ve buna karĢılık 

gelen iĢlem hacmindeki değiĢimin derecesi de yatırımcılar arasında 

bu yeni bilginin ne kadar benzer kabul edildiğine dair bir gösterge 

olabilir, 

 Fiyat-hacim iliĢkileri, fiyatların ne kadar kurgusal olabileceği 

konusunda fikir verebilir, 

 Fiyat-hacim iliĢkileri vadeli iĢlemler piyasası için oldukça önem 

oluĢturur (Umutlu, 2008: 232-233). 
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        1.5.6.Sermaye Piyasası Araçları 

 

          Finansal piyasarda menkul kıymetler veya finansal varlık adı verilen 

araçlar iĢlem görmektedir. 

          Menkul kıymetler, ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir 

meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, 

misli nitelikte ve seri halde çıkarılan, ibareleri aynı olan kıymetli evrak 

Ģeklinde tanımlanır (BabuĢcu ve diğerleri, 2014: 217). 

          Sermaye piyasası araçlarını borçlanma ve pay senetleri olarak ikiye 

ayırmak mümkündür. Aynı zamanda menkul kıymet ve diğer sermaye 

piyasası araçları diye de sınıflandıralabilir. Sermaye piyasasında, fonların arz 

ve talep edenler arasında el değiĢtirmesine aracılık eden menkul kıymetler, 

―kıymet evrak‘ ların bir alt bölümünü oluĢturmaktadır (Bolak,1994: 95). 

          Menkul kıymetler, alacaklılık veya ortaklık hakkı sağlayan kıymetli 

evraklardır. Kıymetli evraklar Ģu niteliklere sahiptir: 

 Belli bir meblağı temsil etmek, 

 Dönemsel getiri getirme, 

 Misli nitelikte olma, 

 Seri halinde çıkarılma, 

 Ġbareleri aynı olma, 

 ġartları kurulca belirlenmiĢ olma (ġengül, 2002: 12-13). 

          Türk Ticaret Kanunu‘ na göre kıymetli evrak olarak kabul edilen 

belgeleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

 Ticari senetler, 

 Ticari senetlere benzer senetler, 

 Makbuz senedi, varant, taĢıma senedi, 

 Hisse senetleri, ilmühaberler, 

 KonĢimento, deniz ödüncü senedi, 
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 Temettü ve faiz kuponları, talonlar, 

 Tahviller, 

 Finansman bonoları, 

 Ġntifa senetleri, 

 Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, 

 Gelir ortaklığı senetleri, 

 Ġpotekli borç senetleri ve irat senetleri, 

 Mevduat sertifikaları, 

 Yatırım fonu katılma belgeleri, 

 Banka bonoları ve banka garantili bonolar, 

 Opsiyon senetleri, 

 Emre ve hamile yazılı sigorta poliçeleri, 

 Hamiline düzenlenen banka tasarruf cüzdanları, 

 3794 sayılı Kanun‘ la getirilen oydan yoksun paylar ve varlığa 

dayalı menkul kıymetler (www.ekodialog.com, 01.06.2016). 

          Sermaye piyasalarının belli baĢlı finansal araçları; hisse senetleri ve 

tahvillerdir. Öte yandan bu iki finansal aracın bazı özelliklerini içeren farklı 

finansal araçlar da türetilmiĢtir (CanbaĢ ve Doğukanlı, 2001: 8). 

 

        1.5.6.1. Hisse Senetleri 

          Sermaye piyasasındaki bir pay genel olarak ―hisse senedi‖ olarak ifade 

edilir ve hisse senedi bir Ģirkete ait sahiplik payıdır (Penthen, 2009: 10). 

          Bireyler tasarruflarını finansal piyasalara aktararak finansal varlık talep 

ederken, finansal varlıklardan getiri elde etmek isterler. Sermaye piyasasında 

yer alan finansal varlıklardan birisi de hisse senetleridir. Hisse senedi satın 

alan bir tasarrufçunun iki beklentisi vardır. Bunlardan biri elinde 

bulundurduğu hisse senedi karĢılığında kâr payı elde etmek, diğeri ise hisse 

senedinin piyasa koĢullarına göre gerçekleĢen fiyat hareketlerinden getiri 

http://www.ekodialog.com/
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elde etmek. Hangisi olursa olsun tasarrufçu, hisse senedi geliri elde ederken 

risk almaktadır (Özdil ve Yılmaz, 2006: 216). 

          Esham, aksiyon, pay senedi olarak da tanımlanan hisse senetleri; 

anonim ortaklıkların, sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde 

senettir (Karapınar ve diğerleri, 2012: 463). 

          Hisse senedi piyasası, Ģirketlere ortakların koyduğu sermayeyi artırma 

imkânı veren, sürdürülebilir ekonomik geliĢme ve hisse senetlerinden 

sermaye getirisi elde etmek amacıyla hisse senedine yatırım yapanlar için 

likiditenin korunduğu bir yerdir (Smith 2006 aktaran, Shehzad ve Ismail, 

2014: 40-41). 

          Hisse senedi satın alanla ihraç eden kuruluĢ arasında ortaklık bağı 

oluĢturan ve satın alana kârdan pay alma, ihraç edene tasfiye anına kadar 

fonları kullanma hakkı sağlayan bir finansal araçtır (CanbaĢ ve Doğukanlı, 

2001: 24). 

          Hisse senetleri belirli nominal değerle çıkartılmakta, iĢletmenin 

muhasebe defterinde ve bilançosunda bu değer gösterilmektedir. Ortaklığın 

yönetimdeki oy hakkı ve dağıtılan kâr payları bu değer üzerinden 

hesaplanmaktadır (Tecer, 1980‘ den aktaran Babapour, 2008: 9). 

            

          Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘ nda (TTK) ticaret 

Ģirketlerini düzenlenmektedir. Söz konusu düzenlemeye göre ticaret 

Ģirketlerinin kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif Ģirketlerden 

oluĢtuğu hükme bağlanmıĢtır (Özkorkut, 2015: 6-7). 

          TTK m.124/2 hükmünde yapılan ayrıma göre kolektif ile komandit 

Ģirketler Ģahıs Ģirketi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüĢ 

komandit Ģirketler ise sermaye Ģirketi niteliğindedir. Ekonomik düzenimizde 

finansal piyasalar ve özellikle sermaye piyasaları için büyük önem taĢıyan 

ticaret Ģirketi ―anonim Ģirketlerdir (Özkorkut, 2015: 7-8). 

          Tıpkı anonim Ģirketlerdeki gibi, hisseli komandit ortaklıklarda 

komanditer ortağın sahipliği pay senediyle temsil edilir. Sermaye 

piyasalarında tedavüle konu olan genellikle anonim Ģirket pay senetleridir. 

Söz konusu edilen hisse senedi kavramı, anonim Ģirketlerin hisse senetleridir 

(Ceylan ve Korkmaz, 2000: 91). 
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          1.5.6.1.1. Hisse Senedi Çıkarabilecek KuruluĢlar 

          Hisse senedi çıkarabilecek kuruluĢlar Ģunlardır: 

a) Anonim Ģirketler: Sermayesi paylara bölünmüĢ olan ve borçlarından 

dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu olan Ģirket türüdür. Anonim 

Ģirketlerinin kurulabilmesi bir baĢka deyiĢle ticaret siciline tescil 

edilebilmesi için esas sermaye sisteminin benimsemiĢ anonim Ģirketler 

açısından elli bin Türk Lirası; kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka 

kapalı Ģirketler için ise en az yüz bin Türk Lirası sermayesi bulunması 

Ģarttır (Özkorkut, 2015: 63). 

 Bir Anonim ġirketin kurulabilmesi için en az beĢ gerçek ya da 

tüzel kiĢi gereklidir. 

 Anonim   ġirketlerin   yapılanmaları   ve   organizasyonları   

Türk   Ticaret   Kanunu‘ ndaki düzenlemelere tabidir. Ancak, 

bunun yanısıra ortak sayısı 250‘ yi geçen ya da borsada kote 

edilmiĢ hisse senedi ve tahvil çıkaran anonim Ģirketler aynı 

zamanda Sermaye Piyasası Kanunu‘ na tabidir. 

 Anonim   Ģirket   sermayesi, değeri birbirine eĢit hisselere 

bölünmüĢtür. Anonim ġirket hisseleri dolaĢım kabiliyetini haiz 

kıymetli evrak niteliğindeki hisse senetleri Ģeklinde 

bastırılabilir. Anonim ġirket hisse senetlerinin nama ya da 

hamiline olarak düzenlenmesi mümkündür 

(www.muhasebeturk.org, 01.06.2016). 

 

  b) Sermayesi paylara bölünmüĢ komandit Ģirketler (halka arz 

etmeksizin), 

  c)    Özel kanunla kurulan kurumlar, 

 T.C.M.B., 

 Bankalar, 

 Anonim Ģirket tarafından kurulmuĢ iktisadi devlet teĢekkülleri, 

 Kamu iktisadi teĢebbüsleri, 

 Sigorta Ģirketleri, 
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 Aracı kurumlar, 

 Yatırım ortaklıkları, 

 Katılım bankaları (Karapınar ve diğerleri, 2012: 466). 

 

                     1.5.6.1.2. Hisse Senedi Sahibinin Hak ve Borçları 

 

          Hisse senedi sahibinin hakları üç Ģekilde; mali,  idari ve azlık hakları 

olarak sınıflandırılır. 

          Ġdari haklar; genel kurula katılma, genel kurulda oy kullanma, genel 

kurul kararlarının yokluğunu, butlanını ve iptalini isteme hakkı, sorumluluk 

davası açma hakkı ve bilgi alma ve inceleme hakkıdır. Aynı zamanda bu 

haklara katılma hakkı da denilmektedir.  

          Mali haklar ise kâr payı alma, faiz alma, yeni pay alma (rüçhan), 

önerilmeye muhatap olma ve tasfiye bakiyesini alma hakkı olarak 

özetlenebilir. 

          Azlık hakkı; bireysel haklar, müktesep haklar ve azınlık hakları, 

çoğunluk gücü karĢısında çoğunluğa dâhil olmayan pay sahiplerinin 

durumunu güçlendirmek için verilen ―koruyucu haklar dır (Özkorkut, 2015: 

200-212;  www.hakanguclu.com,  21.01.2016). 

          Özetle hisse senedi sahibinin hakları aĢağıda sayılmıĢtır: 

       a) Rüçhan hakkı (bedelli sermaye artırımına katılım hakkı), 

       b) Kârdan (temettüden) pay alma hakkı,  

       c) Oy kullanma ve yönetime katılma hakkı,  

       d) Tasfiyeden hissesi oranında pay alma hakkı, 

       e) Bilgi edinme hakkı (SPK, www.yatirimyapiyorum.gov.tr,  

21.01.2016). 

           Hisse senetlerinin getirdiği sorumluluklar ise; sır saklama, taahhütleri 

yerine getirme ve sözleĢme Ģartlarına uyma sorumluluklarıdır. Hisse 

senetlerinin bulundurduğu hak ve sorumlulukların, borsada alınıp satılması 

sonucunda el değiĢtirmesi mümkündür. Buna rağmen borsada hak ve 

http://www.hakanguclu.com/
http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/
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sorumluluk devri yoktur ve borsa dıĢı alım–satımlarda söz konusudur 

(www.paratik.com.tr, 21.01.2016). 

a)     Rüçhan Hakkı 

          Anonim Ģirketlerin gerçekleĢtirdikleri sermaye artırımlarına, mevcut 

pay sahiplerinin öncelikle katılma hakkına denir. Ortağın mevcut 

sermayedeki payı oranında artırılan sermaye kısmından da aynı oranında 

pay alma hakkı sağlamaktadır (MEGEP, meb.gov.tr, 22.01.2016). 

          Bu hak, Ģirketin SPK‘ nın belirlediği bir süre içinde, önceki pa 

senetlerinin Ģirkete ibrazı yoluyla kullanılır. Rüçhan hakkı, ortak tarafından 

kâr ve tasfiye payına katılma ya da oy hakkı gibi kazanılmıĢ bir hak değildir. 

Rüçhan hakkı iki Ģekilde ortadan kaldırılabilmektedir. Esas sermaye 

sisteminde genel kurul, kayıtlı sermaye sisteminde esas sözleĢmeyle yetkili 

kılınmıĢ ise yönetim kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir veya 

tamamen kaldırılabilir (TSPAKB, 2012: 12). 

 

b)     Kârdan (Temettü) Hakkı  

 

          Hisse sahibinin en önemli mali haklarından biridir. Kâr payı, hisse 

sahibinin, kazanılmıĢ haklarından olmakla birlikte sınırlandırılabilir. TTK‘ ya 

göre kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle, kanun ve esas sözleĢme hükmünce 

ayrılması gereken diğer paralar safi kârdan ayrılmadıkça, kâr payı 

dağıtılamaz (Hilal, 2007: 15). 

 

c)     Yönetime Katılma ve Oy Kullanma Hakkı 

 

            Hisse senedi sahipleri genel kurul toplantılarında gündem maddeleri 

üzerinde görüĢ beyan etme yanında kabul veya red hususunda oy hakkına 

sahiptir. Oy hakkı bizzat pay sahibi veya vekil aracılığı ile kullanılabilir 

(www.vergidünyası.com.tr, 22.01.2016). 

            Pay senedi sahibi yatırımcı Ģirket yönetim kurulu seçimlerinde 

seçmen ve aday olarak yönetime katılabilir. Fakat oy kullanımı hisse ile 

http://www.paratik.com/
http://www.vergidünyası.com/
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orantılı olduğu için iĢletmede her zaman fazla hissesi bulunan kiĢilerin söz 

hakkı daha çoktur. Her hisse bir oyu ifade eder. Bu durumda %51 hisseyi 

elinde bulunduranlar yönetime sahip olabilirler (MEGEP, 

www.megep.meb.gov.tr, 22.01.2016). 

 

d)        Tasfiyeden Hissesi Oranında Pay Alma Hakkı 

 

           ġirketin sona ermesi halinde her hisse sahibi, esas sözleĢmede sona 

eren Ģirketin mal varlığının kullanılmasına iliĢkin, baĢka bir hüküm 

bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında 

katılmaktadır. Ġflas eden Ģirketin aktifleri paraya çevrilip borçları karĢılanıp 

pay bedelleri ortaklara geri verildikten sonra arta kalan kısım olması halinde 

tasfiye bakiyesinin ödenmesi gündeme gelmaktedir (Özkorkut, 2015: 211). 

 

e)      Bilgi Edinme Hakkı 

           Pay piyasalarında yatırımcının Ģirketle ilgili bilgilere ulaĢabilmesi 

önem arz etmektedir. Hisse sahibinin bilgi alma hakkı, esas sözleĢme veya 

Ģirket kararı ile engellenemez veya sınırlandırılamaz. Halka açık Ģirketler, 

Ģirketin durumuyla ilgili önem arz eden her türlü bilgiyi/haberi en hızlı Ģekilde 

kamuya açıklamakla sorumludur. ġirketler ayrıca bağımsız denetimden 

geçmiĢ finansal tablolarını da üçer aylık dönemlerle kamuya 

açıklamaktadırlar (BĠST, www.borsaistanbul.com, 22.01.2016). 

 

           1.5.6.1.3. Hisse Senedi Türleri 

           Hisse senetleri devredilebilirlikleri, taĢıdıkları öncelik ve ayrıcalıklar ve 

sermayeyi temsil yetkilerine göre çeĢitli gruplara ayrılabilirler (Taner ve Polat, 

1992: 132). 

           Hisse senetleri farklı açılardan sınıflamaya tabi tutulabilirler; 

                       a) Tedavül bakımından, 

http://www.megep.meb.gov.tr/
http://www.borsaistanbul.com/


 

28 
 

b) Sahiplerine sağladığı haklar bakımından, 

c) Nakit karĢılığı ve ayni sermaye karĢılığı çıkarılan hisse 

senetleri, 

d) Sermaye artıĢlarına göre, 

e) Primli ve primsiz hisse senetleri. 

 

a)      Tedavül (DolaĢım yeteneği)  Bakımından Hisse Senetleri 

 

           Nama (ada) ve hamiline (taĢıyana) olmak üzere iki grupta incelenir. 

 

           Nama Yazılı Hisse Senetleri: ġirket defterinde yazılı kimseler adı 

altında düzenlenir. ġirket ana sözleĢmesinde tersi bir açıklama bulunmadığı 

sürece pay senetleri nama yazılır. BaĢka bir ifadeyle hisse senedi üzerinde 

ismi bulunana sahiplik hakkı kazandıran pay senedi türüdür. Bu hisse 

senetleri ortak sayısının belirlenmesi, ortakların kim olduğu hakkında bilgi 

sahibi olmamızı sağlamaktadır, mal varlıklarının korunması, senedin 

kaybolması halinde toplantılara katılabilme, vergi kaybını önlemek adına 

çeĢitli faydaları vardır. Ancak ortak payları hakkında devir, halka açılmayı 

engelleme, gizliliği sağlayamamak gibi olumsuz yönlerinin de olduğu göz 

önünde tutulmalıdır (Bolak, 2001: 130; CanbaĢ ve Doğukanlı, 2001: 34-35). 

Nama yazılı pay senetlerinde sahiplerinin adı, soyadı, adresleri yazılır 

ve Ģirketin pay defterine kaydedilmektedir. Pay defterinde kayıtlı kiĢi, Ģirketin 

ortaklık hakkına sahiptir. Nama yazılı hisse senetleri, ana sözleĢmede tersi 

ibaresi yok ise, teslim ile devredilebilir. Fakat teslimin Ģirkete karĢı yasal bir 

anlam taĢıması için bu iĢlemin pay defterine kayıt edilmesi gerekmektedir 

(Taner ve Polat, 1992: 132). 

 

           Hamiline Yazılı Hisse Senetleri: Senedi elinde bulunduran kimsenin 

hak sahibi olacağı pay senedi çeĢididir. Hisse senedinin mülkiyeti, satın 

alana teslimi ile gerçekleĢir. ġirketlerin bu tarz hisse senedi çıkartabilmesi 

için hisse senedi bedellerinin tamamen ödenmesi Ģartı vardır. Bu tarz hisse 

senetlerinin el değiĢtirmesi daha kolaydır (Ceylan ve Korkmaz, 2000: 94-95, 

SarıkamıĢ ve diğerleri, 2011: 85). 
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          b)         Sahiplerine Sağladığı Haklar Bakımından 

 

           Adi Hisse Senetleri: Pay senedi ihracında esas olan, ana 

sözleĢmelerinde farklı bir madde olmaması Ģartıyla sahiplerine eĢit haklar 

sağlamasıdır. Bu Ģekilde çıkarılan hisse senetleri, alıĢıla gelmiĢ anlamında 

adi hisse senetleri denir (Çömen, 2006: 25).  

           BaĢka bir ifade ile sahiplerine eĢit haklar sağlayan pay senedi 

çeĢididir. 

 

         Ġmtiyazlı Hisse Senetleri: Bazı hisse senetleri kâra iĢtirak, oy 

kullanma ve tasfiye gibi konularda Ģirket ana sözleĢmesinde bir takım 

öncelik veya imtiyazlar tanınabilir (SarıkamıĢ ve diğerleri, 2011: 86). 

 

 

          c)         Nakit KarĢılığı ve Ayni Sermaye KarĢılığı Çıkarılan Hisse Senetleri 

 

          Bedelleri nakit olarak ödenen hisse senetlerine ―nakit karĢılığı çıkarılan 

hisse senetleri bedelleri para dıĢında farklı sermaye ile ödenen senetlere ise 

―ayni sermaye karĢılığı hisse senedi denilmektedir (Md. 7/3). Halka arz ile 

satıĢa sunulan hisse senetlerinin bedelleri tam ve nakden ödenme Ģartı 

getirilmiĢtir (CanbaĢ ve Doğukanlı, 2001: 35). 

 

 

            d)       Sermaye ArtıĢlarına Göre Hisse Senetleri 

 

          Bedelli Hisse Senetleri: Firmaya para giriĢi sağlayan iĢletmenin 

kuruluĢu evresinde ya da sermaye artırımı karĢılığında ödeme yapılıyorsa; 

bu pay senedi bedelli pay senetleridir (Karapınar ve diğerleri, 2012: 468). 

KarĢılığında Ģirkete yeni para giriĢi sağlayan senetlerdir. KuruluĢ 

aĢamasında ya da sermaye artırımlarında, eski ortakların rüçhan haklarını 

kullandırarak halka arz yoluyla üçüncü kiĢiler tarafından satın alınması olarak 

da açıklanabilmektedir (SarıkamıĢ ve diğerleri, 2011: 85). 
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          Bedelsiz Hisse Senetleri: Yedek akçe dağıtılmamıĢ kâr, yeniden 

değerleme değer artıĢ fonu, gayrimenkul satıĢ kazançları ya da iĢtiraklerdeki 

değer artıĢların sermayeye eklenmesi nedeniyle ihraç edilecek hisse 

senetleri için yeni bir ödeme veya yeni bir sözleĢmeye gerek yoktur. Burada 

mevcut iç kaynakların artmasıyla iç kaynaklardan bir ödeme yapılmaktadır. 

Bu yüzden eski pay sahibine bedelsiz hisse senedi edinme hakkı 

sağlanmaktadır (Bolak, 2001: 131). 

      

           e)        Primli-Primsiz Hisse Senetleri 

 

           Primsiz Hisse Senetleri: Üzerinde yazılı değer ile ihraç edilen pay 

senetlerine primsiz, nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen 

pay senetlerine primli pay senedi denir. Türk hukuk sisteminde nominal 

değeri bulunmayan hisse senediedi çıkarılamayacağı gibi, hisse senetleri, 

itibari (nominal) değerinden aĢağı bir bedelle de çıkarılamaz (Muğla 

Üniversitesi, www. akademik.mu.edu.tr, 23.01.2016). 

 

           Primli Hisse Senetleri: Üzerinde yazılan değerden daha yüksek bir 

bedelle ihraç edilen senetlere denir. Bu pay senedin ihracı sonucu oluĢacak 

emisyon primi vergiye tabidir (Muğla Üniversitesi, www.akademik.mu.edu.tr, 

23.01.2016). 

. 

 

           1.5.6.1.4.Hisse Senedi Piyasasında Pazarlar 

 

           Hisse senetleri piyasasında birincil ve ikincil piyasalardan oluĢur.  

Türkiye Sermaye Piyasa‘ larında ikincil piyasa iĢlemleri Ģu pazarlarda 

gerçekleĢir; 

 

 Ulusal Pazar; asgari dolaĢım Ģartlarına haiz iĢletmelerin hisse 

senetlerinin iĢlem gördüğü pazardır. Borsa Ġstanbul‘ un ana pazarı 

halindedir. 

 

 Ġkinci Ulusal Pazar; bir diğer adı Kot DıĢı Pazar‘ dır. Burada 

ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli 



 

31 
 

Ģirketlerin (KOBĠ) hisse senetleri ile Ulusal Pazar için geçerli olan 

kotasyon ve iĢlem görme Ģartlarını sağlayamayan Ģirketlere ait 

hisse senetleri de iĢlem görmektedir (Çeçen,  2010: 68-69). 

 

 

 Yeni Ekonomi Pazarı; yeni kurulmuĢ ve fon gereksinimi duyan 

Ģirketlere borsa aracılığı ile alternatif bir finansman yöntemi takdim 

etmek, yeni projelere ve teknolojilere iĢlerlik kazandırmak amacı ile 

kurulmuĢtur (SarıkamıĢ ve diğerleri,  2011: 93). 

 

 Gözaltı Pazarı; 4 Aralık 1996 yılında faaliyete geçmiĢtir. ĠMKB‘ de 

kotasyon Ģartlarını taĢımayan Ģirketlerin izlendiği bir piyasadır. Bir 

Ģirketin gözaltı pazarına alınması için Ģu koĢulların oluĢmuĢ olması 

gerekir; 

 Hisse senetleri Borsa‘da iĢlem gören Ģirketler ve/veya hisse 

senetleri iĢlemleri ile ilgili olarak olağan dıĢı durumların ortaya 

çıkması, 

 Hisse senetleri ĠMKB‘ de iĢlem gören Ģirketler tarafından 

kamunun zamanında, tam, sürekli olarak aydınlatılmaması ve 

mevcut düzenlemelere uyum konusunda gerekli itinanın 

gösterilmemesi,  

 Yatırımcıların haklarının korunmaması ve Ġstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası kamu yararı gereği pay senetlerinin ĠMKB 

kotundan çıkarılması sonucunu doğurabilecek geliĢmelerin 

oluĢması. 

            Bu nedenlerden ötürü Ģirketlerin izleme ve inceleme 

kapsamına alınması durumlarında sürekli gözetim, denetim ve izleme 

ortamında, yatırımcıların sürekli ve zamanında bilgilendirilmesini 

sağlayacak önlemlerle birlikte, hisse senetlerinin ĠMKB bünyesinde 

iĢlem görebileceği organize bir pazar oluĢturulur. Söz konusu 

Ģirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmıĢ tasarruf sahiplerine likidite 

imkânı sunmak amacıyla kurulmuĢtur (SPK, 

http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr;  Sayılgan,  2004:  18). 
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 Fon Pazarı; fon pazarında borsa yatırım fonlarının iĢlem görmesi 

temeldir. Sermaye Piyasası kurulunun "Yatırım Fonlarına ĠliĢkin 

Esaslar Tebliği" nin 37.maddesine dayanarak Borsa Yönetim 

Kurulunca iĢlem görmesi uygun bulunan A tipi yatırım fonları 

katılma belgeleri için de fon pazarı bünyesinde pazar açılabilir 

(www.muhasebedersleri.com,  24.01.2016). 

 

 Toptan SatıĢ Pazarı; önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, 

belirli bir meblağın üzerindeki pay iĢlemlerinin Borsada güven ve 

Ģeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleĢtirilmesini 

sağlamaktadır (BĠST, www.borsaistanbul.com,  24.01.2016). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muhasebedersleri.com/
http://www.borsaistanbul.com/
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Tablo 1.5: Sermaye Piyasasına ĠliĢkin Temel Göstergeler 

 

 

YILLAR 

2014 2013 

SERMAYE PĠYASASI KANUNUNA TABĠ 
HALKA AÇIK ORTALIK SAYISI 

579 605 

BORSA ĠSTANBUL‘DA ĠġLEM GÖREN 
ġĠRKETLER (*) 

422 421 

Pay Piyasası 386 388 

Ulusal Pazar 217 228 

Ġkinci Ulusal Pazar 94 89 

Kurumsal Ürünler Pazarı 46 48 

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları 9 12 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 30 31 

GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları 6 6 

Gözaltı Pazarı 29 23 

Serbest ĠĢlem Platformu 14 13 

GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası 22 20 

BORSA ĠSTANBUL‘DA ĠġLEM GÖRMEYEN 
ġĠRKETLER 

157 184 

BORSA ĠSTANBUL ġĠRKETLERĠNĠN 
PĠYASA DEĞERĠ (**)   

(Milyar TL) 624,4 503,7 

(Milyar USD) 268,5 236,6 

  

 Kaynak: SPK, Sermaye Piyasası Faaliyet Raporu 2014, 16.01.2016. 
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            Tablo 1.3: Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırım Ġle Ġlgili Göstergeler 

 

MKK’da Bakiyeli Yatırımcı Hesap Bilgisi 3.999.335 4.083.969 

Pay senedi 1.081.241 1.116.537 

Devlet iç borçlanma senetleri 21.441 24.476 

Özel sektör borçlanma araçları 137.825 166.571 

Yatırım fonu 2.751.820 2.766.512 

Borsa yatırım fonu 3.393 3.956 

YapılandırılmıĢ ürünler 2.997 3.306 

Diğer sermaye piyasası araçları 618 2611 

 

            Kaynak: SPK, Sermaye Piyasası Faaliyet Raporu 2014, 16.01.2016.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

BORSA ĠSTANBUL’DA ĠġLEM GÖREN HĠSSE 

SENETLERĠNĠN FĠYAT TAHMĠNĠ VE HĠSSE 

SENEDĠ FĠYATINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

 

                

                 2.1. HĠSSE SENETLERĠNĠN FĠYAT TAHMĠNĠ 
 

        Hisse senetleri en riskli yatırım araçlarından biridir. Bu nedenle bu 

piyasalarda yatırım yapılırken dikkatli davranılmalı ve rasyonel bir Ģekilde 

hareket edilmelidir. Pay senedi borsalarında yatırımcı profili ve davranıĢları, 

borsadaki fiyat hareketlerini açıklamasında büyük önem taĢımaktadır. Çünkü 

borsadaki yatırımcıların tecrübe, bilgi veya beceri düzeyi arttıkça, o 

borsadaki iĢleyiĢin ve fiyat oluĢumunun daha etkin olabileceği 

düĢünülmektedir (YeĢildağ ve Özen, 2015: 79). 

           Baker ve Wurgler (2007) yatırımcı sezgilerini ―gelecekteki nakit 

akıĢları ve eldeki verilerle belirlenemeyen yatırım riskleri hakkında bir inanç‖ 

olarak tanımlar. 

           Sermaye piyasasında yatırım yapan kiĢi ve kuruluĢlar, yatırım 

yapacakları piyasayı iyi tanıma ve takip etme ihtiyacı içersinde 

bulunmaktadırlar. Aksi halde piyasada meydana gelebilecek olumlu ve 

olumsuz oluĢumlardan etkilenerek bazı durumlarda kâr fırsatlarını kaçırır 

iken bazı durumlarda ise büyük zararlarla karĢı karĢıya kalabilirler. Bu 
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nedenle bireysel ve kurumsal yatırımcıların, genel ekonomi, sektör ve yatırım 

yapılan kuruluĢlarla ilgili tüm ekonomik ve finansal bilgilere doğru ve hızlı bir 

Ģekilde ulaĢabilmeleri büyük ölçüde önem arz etmektedir (AktaĢ, 2008: 7). 

           Hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörleri incelemek baĢarılı bir 

yatırım kararı almak için yatırımcı açısından oldukça önem taĢımaktadır. Bu 

etkilere bağlı olarak hisse senedi fiyatları yukarı ya da aĢağı yönlü olarak 

değiĢiklik göstermektedir. Yatırımcı, yatırım kararı alırken ilgili faktörleri 

dikkate alarak yatırım yapacağı hisse senedini belirlemeye çalıĢmaktadır 

(Yalçın, 2011: 53). 

 

          Hisse senetleri piyasasında alım satım yapmanın temel amacı hisse 

senedi piyasasında servet yaratmaktır. Hisse senedi piyasalarında kaybetme 

Ģansından ziyade hisse senetlerinden servet yaratmak için, yatırım yapılacak 

hisseler için doğru seçeneği bulmak ve iyi bir fiyat tahmini olasılığı bulunan 

listelenmiĢ Ģirketlere yatırım yapmak önemlidir. Hisse senedi piyasalarında 

daima spekülasyon hareketler olur. Bundan dolayı, doğru seçenekleri bulup 

yatırım yapmak için yatırımcının firma değerini iyice anlaması gerekir. Bu 

nedenle, yatırımcı, firma değerinin temel alındığı seçeneklere yönelir ve 

hisse fiyatlarının irrasyonel spekülasyonlar tarafından ĢiĢirildiği Ģirketlere 

yatırım yapmaktan kaçınır (Keong, 2010: 1). 

          Hisse senedi getirisi muhasebede karmaĢık ve çok yönlü 

kavramlardan biri olarak kabul edilir ve kâr, değer ve fiyat kriterleri ile birçok 

bağlantısı vardır. Her ne kadar kâr, değer ve getiri kriterleri finansal 

tablolardan elde edilebilse de, bu kriterler çoğu finansal bilgi kullanıcısının 

ilgilendiği ekonomik kârlılık, ekonomik değer ve ekonomik getirilerden 

farklıdır. Hisse senedi analizcileri daima gerçek değerinden daha düĢük 

değerlenen hisse senedi fiyatlarını anlamak için diğer geçerli bilgilerin yanı 

sıra muhasebe verisi ve finansal tabloları da kullanma eğilimindedir. Eğer 

finansal tabloları kullanmak yoluyla ekonomik değiĢkenler ve muhasebe 

verileri arasında iliĢki kurabilirsek, potansiyel kârı, değeri ve ekonomik getiriyi 

belirlemek üzeine bir çalıĢmayı sağlama fırsatımız olacaktır (Ghasempour, 

2013: 2839-2845).  

           Hisse senedine yatırım yapmak isteyen tasarruf sahiplerinin hangi 

hisse senetlerine yatırım yapacakları, ne zaman alıp ne zaman satacakları 
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konularında kendilerine yardımcı olabilecek çeĢitli yaklaĢımlar ya da 

değerleme yöntemleri oluĢturmuĢlardır. Bu yöntemler;  

 

 Temel Analiz 

 Teknik Analiz 

 Rassal YürüyüĢ 

 Portföy Analiz Yöntemi 

Ģeklinde sıralamak mümkündür. Bunların ilk üçü hisse senetlerini teker teker, 

portföy analizi ise aralarındaki etkileĢimleri de dikkate alarak 

değerlendirmeye çalıĢmaktadır (Bolak, 2001: 188). 

 

                 2.1.1. Teknik Analiz 
 

          Teknik analiz günlük arz ve talepteki değiĢiklikleri göz önünde tutan bir 

yöntem olarak tanımlanabilir. Teknik analizde borsada oluĢan fiyatlar temel 

alınmaktadır. Yani, cari ve geçmiĢteki fiyatlardan hareket ederek gelecekteki 

fiyatlar tahmin edilmeye çalıĢılmaktadır. Fiyat hareketleri grafikler haline 

getirilerek, matematik bir yaklaĢımla arz ve talebin yönü belirlenmeye 

çalıĢılmaktadır. Kısa süreli hareketler uzun vadeli yatırımcıyı, kısa vadede 

yatırım yapan yatırımcıya göre daha az etkilediği düĢünülmektedir. Bu 

sebeble borsa oyuncusu, alım satımcı ve spekülatör adlandırılan yatırımcılar 

teknik analize daha çok önem verecektir (Karslı, 2004: 491-492). 

          Son yıllarda finans alanında yapılan çalıĢmalar ise, borsa oyuncusu, 

alım satımcı olarak tabir edilen bilinçsiz yatırımcıların riske maruz kaldığına 

dair bilgi verir (Apergis ve diğerleri, 2012:  123). 

 

                 2.1.2. Temel Analiz 
 

          Temel analiz aslında bir değer biçme sanatı olarak tanımlanmaktadır. 

Ekonomik ve sektörel faaliyetler ile firmaların durumlarını inceleyerek, hisse 

senetlerinin gerçek değerini saptamaya, yani ona değer biçmeye çalıĢmaktır. 

Piyasada oluĢan fiyat ile elde edilen değer karĢılaĢtırılarak pay senedine alım 
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veya satım kararı verilmaktedir. Piyasada oluĢan fiyat gerçek değerden 

düĢük olduğu durumlarda alım, gerçek değerin üstünde oluĢtuğu durumlarda 

ise satım olarak değerlendirilir (ÖzekĢi, 2005: 6). 

          Bu yöntemle, hisse senetleriyle ilgili her türlü bilgi toplanıp, yorumlanır 

ve geleceğe yönelik tahminler yapılmaya çalıĢılmaktadır. Hisse senedinin 

değerini belirleyen genel ekonomik faktörler, sektör sorunları, rekabet 

Ģartları, Ģirketlerin mali yapıları, verimlilik,  kârlılık, dağıtım kanalları, ihracat 

olanakları, yönetim kalitesi gibi temel nitelikler tahlil edilir (Karslı, 2004: 478). 

          Temel analiz üç aĢamadan oluĢmaktadır. Bunlar; ekonomi, sektör ve 

firma analizidir. 

          Ekonomi Analizi; ekonomik geliĢme veya daralma, iĢletmenin stok, 

finanslama, fiyatlandırma ve yatırım politikasını, alacak ve borçlanma 

politikasını vb. etkilemektedir. Ayrıca, enflasyon oranı, piyasadaki fazi oranı, 

piyasadaki faiz oranı gibi büyüklükler, yatırımcının yapacakları yatırımdan 

bekledikleri kazanç oranın belirlenmesinde klavuzluk etmektedir. Bu genel 

ekonomik durumdaki değiĢmenin yönünün tahmin edilmesi yatırımcı 

açısından önem taĢımaktadır (Bolak, 2001: 189). 

          Sektör Analizi; aynı veya benzer durumdaki mal ve hizmetleri üreten 

veya ticaretini yapan iĢletmelerin oluĢturduğu piyasa sektör olarak 

tanımlanmaktadır. Her sektör, ekonomi ve siyasi dalgalanmadan çoğu 

zaman aynı yönde olmakla birlikte farklı ölçüde etkilenmektedir. Sektördeki 

rekabet durumu, ithalat ve ihracat hacimleri, kapasite kullanım oranları, 

üretilen mal veya hizmetlerin fiyat ve gelir esneklikleri, üretim teknolojisi ve 

sektörün hayat eğrisi gibi olgular incelenmektedir (Karapınar ve diğerleri, 

2010: 904). 

          Firma Analizi; teknik analizin son aĢamasıdır. Ekonomi ve sektör 

analizi yapıldıktan sonra eldeki bilgiler ıĢığında yatırım yapılacak Ģirkete 

karar verilmektedir. 

          Firma analizin ilk aĢaması firmaya iliĢkin bilgiler elde edilmeye 

baĢlanır. Bu bilgi kaynakları firmaya ait finansal tablolar, faaliyet raporları, 

yazılı ve görsel medyada çıkan haberler gibi birçok ek kaynaktan bilgi elde 

edilebilmektedir. Firmaya iliĢkin bilgiler iki grupta yer alır. Nitel bilgiler, 

firmaya iliĢkin finansal durum tablolarında doğrudan yansıtılamayan 

özelliklerdir. Pazar payı, personel kalitesi, yöneticilerin kalitesi, sermaye 

sahipleri ve firma ve markanın imajı örnek gösterilebilmektedir. Nicel bilgiler, 
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finansal tablolarda yer alan bilgilerden oluĢmaktadır (Karapınar ve diğerleri, 

2012: 905). 

          Firma analizin ikinci aĢaması ise finansal tahlil yer almaktadır. Finansal 

analiz iĢletmenin geçmiĢ dönem ve cari dönem finansal tablolarının türlü 

analiz tekniklerinden yararlanılarak incelenmesi, değerlendirilmesi ve karar 

alınması sürecidir (Karapınar ve diğerleri, 2010: 905).  

         2.1.3. Rassal YürüyüĢ (Random-Walk) Yönetimi ve Etkin 

Piyasalar Varsayımı 

        Etkin piyasaların varsayımına göre, geliĢmiĢ bir sermaye piyasasında 

menkul değer fiyatlarının, menkul değerlerle ilgili her türlü bilgiyi yansıttığı 

hipotezi geçerlidir. Böyle bir piyasada menkul kıymetin fiyatı, piyasada 

aktarılmıĢ bilgiler ıĢığında saptanmaktadır. Bu teoriye göre menkul kıymetin 

fiyatı gerçek değerine eĢittir. Fiyatlar gerçeği yansıtacağı düĢüncesine 

dayanılarak piyasada yanlıĢ fiyatlanmıĢ hisse senedi bulunmayacaktır. Aynı 

zamanda piyasaya giren yeni bilgiler hisse fiyatını yeni bilgiler ıĢığında 

oluĢturacaktır. Bu sebeble fiyat değiĢmeleri tamamen rassaldır (Bolak, 2001: 

225). 

          Sermaye piyasalarının bulunduğu koĢullarda etkinlik, hisse senedi 

fiyatlarında absorbe edilen bilginin miktarı olarak tanımlanır. Bir piyasa, eğer 

hisse senedi fiyatlarını aniden ve doğru bir Ģekilde bir Ģirketin gelecekteki 

verimliliği ile ilgili olan geçerli tüm bilgileri yansıtıyorsa bilgisel olarak etkindir 

(Fama 1970 aktaran Novak, 2008: 11-12). Böylesi bir durumda, hisse senedi 

fiyatları Ģirketin öz değerininiyi olası tahmini verir (Novak, 2008: 11-12). 

          Öz değer, firma tarafından gelecekteki tüm kâr paylarının yavaĢ yavaĢ 

ödendiği geçerli değer ya da firmanın tarafından yaratılan gelecekteki tüm 

nakit akıĢlarının geçerli değeri olarak tanımlanabilir (Christensen and 

Feltham 2003 aktaran Novak, 2008: 11-12). 

                   2.1.4. Portföy Analizi 

 

        Riskli yatırmların teker teker değil de bir arada ele alınıp incelenmesine 

ve bu Ģekilde yatırımlar arasındaki karĢılıklı etkileĢimleri dikkate alınmasına 

portföy (cüzdan) yaklaĢımı denir (Bolak, 2001: 229). 
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          Portföy, birden fazla menkul kıymetin bir araya getirilmesiyle oluĢan 

yeni bir finansal varlık olarak ifade edilmektedir. Portföyü oluĢturan finansal 

varlıklar arasındaki iliĢki nedeniyle portföy, kendine öz, ölçülebilir nitelikleri 

olan bir varlık olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (Korkmaz ve diğerleri, 

2013: 3). 

          Toplam riskin diğer bir bölümü olan sistematik olmayan risk, bir Ģirket 

veya sektöre özgü olan risk olarak ifade edilir. Bu riske iĢçi grevi, yönetim 

hataları, keĢifler, reklam kampanyaları örnek gösterilebilir. Sistematik 

olmayan faktörler, diğer endüstriler ve genel olarak menkul kıymetler 

piyasasını etkileyen etmenlerden bağımsızlardır. Sistematik olmayan risk, 

çok iyi çeĢitlendirilmiĢ bir portföy yoluyla ortadan kaldırılabilecek bir risk 

türüdür. Sistematik riskin kontrol edilmesi imkânsızken, sistematik olmayan 

riskin kaynaklarında yapılan değiĢmelerle ve yönlendirmelerle kontrol 

edilmesi ve yok edilmesi mümkün kılınmaktadır. Sistematik olmayan risk; 

finansal, iĢ ve endüstri ve yönetim riski olarak gruplandırılabilir (DemirtaĢ ve 

Güngör, 2004: 104). 

 

                 2.2. Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Faktörler 
 

        Hisse senedi piyasalarında, pek çok faktör hisselerin fiyatlarını 

değiĢtirebilir. Örneğin;  finansal politika, para politikası, sanayii politikası, dıĢ 

ticaret politikası ve diğer makro ekonomik değiĢkenler; finansal bilgi, 

yatırımcıların beklentisi, piyasa denetimi ve diğer içsel faktörler. Bu 

faktörlerden, finansal bilgi çoğu yatırımcının genelde kullanabildiği ana 

faktördür. Çünkü, finansal bilgi, yatırımcılara Ģirketin hisselerine yatırım 

yapılıp yapılmayacağı karar verebilmeleri konusundaki spesifik bilgidir (Wang 

ve diğerleri, 2013: 11). 

          ġirketlerin hisse senetlerini etkileyen faktörler makro ekonomik ve 

mikro ekonomik faktörler olarak iki gruba ayrılmaktadır. 

           Makro ekonomik faktörler ülke ekonomisi ilgili olup bu faktörlerden 

doğrudan Ģirketlere etkisini gösterir. Mikro ekonomik faktörler Ģirketlere özgü 

olan faktörlerdir. Bu bölümde makro ekonomik ve mikro ekonomik faktörler 

hakkında bilgi verilmiĢtir (Kanat, 2011: 25). 
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                 2.2.1. Makro Ekonomik Faktörler 
 

          Bir ekonomide bir Ģirketin piyasa değerinin yükseliĢ ve düĢüĢü büyük 

ölçüde piyasa güçlerine bağlıdır. ġirketler ve ekonomi genelde durağan ve 

geliĢme iĢaretleri gösterdiğinde hisse senedi fiyatları artma eğilimi gösterir ya 

da durağanlığını korur. Ekonomik resesyon, depresyon veya finansal kriz 

hisse senedi piyasalarının çökmesine neden olabilir (Olugbenga ve Atanda, 

2014: 23). 

          Makro faktörler; faiz oranları, döviz kuru, para arzı, enflasyon, sanayi 

üretim endeksi, enflasyon, altın, petrol fiyatları, dıĢ ticaret dengesi gibi 

ekonomik faktörlerden oluĢur (Kaya ve Öztürk, 2015: 38). 

 

                  2.2.1.1. Faiz Oranı 

  

          Faiz oranı sermaye ve para piyasaları arasında istikrarı sağlayan 

unsurlardandır. Söz konusu piyasalarla ilgili fon aktarımları faiz oranına göre 

Ģekillenir. 

         Gösterge Faiz; vadesi iki yıl olan ve üç ayda bir kupon ödemesi 

yapılan ve ikincil piyasada en fazla iĢlem gören devlet tahvilinin faizine 

verilen isimdir. Ġkincil piyasada birçok iĢlem için kaynak olarak alındığından 

adına gösterge faiz verilmiĢtir (www.mahfiegilmez.com, 12.02.2016). 

          Faiz oranları yükseldiği durumlarda; yatırımcılar genellikle düĢük riskli 

ve yüksek kazanç sağlayan devlet tahvillerini tercih etmektedirler. Pay senedi 

piyasasının faiz oranlarına karĢı duyarlılığı yüksektir. Faiz oranlarındaki 

değiĢim hisse senedi getirisi üzerine etkisi ters yöndeetki etmektedir. Faiz 

oranları yükselmesi durumunda; hisse senedi fiyatları düĢmektedir. Faiz 

oranları düĢtüğü durumlarda ise hisse senedi fiyatları yükselmektedir (Kanat, 

2011: 26). 

 

                  2.2.1.2. Döviz Kuru 

 

          Pay senedi fiyatları ve döviz kuru arasındaki iliĢki üzerinde teorik bir 

görüĢ birliği olamamakla birlikte pek çok yaklaĢım ortaya konmuĢtur.  

http://www.mahfiegilmez.com/
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          Ġki değiĢken arasında negatif bir iliĢki olduğu ve nedenselliğin hisse 

senedi fiyatlarından döviz kuruna doğru olduğu Kabul edilebilir. Finansal 

piyasalarda fiyat oynaklığı, yatırım kararlarında ve finansal piyasaların 

modellenmesinde temel bir faktör olarak her zaman önemli bir rol 

oynamaktadır (Yılmaz, 1997 aktaran Ayvaz, 2006:  1). 

          Mikro ekonomik yaklaĢıma göre kur değiĢtiğinde, ithalat ve ihracata 

etkisinden ötürü Ģirketlerin net değeri değiĢebilir. Dolayısıyla bu görüĢe göre 

kurdaki değiĢmenin hisse senedi fiyatları üzerinde bir etkisi vardır (Özçiçek, 

1997: 1). 

          Portföy dengesi yaklaĢımında ise iktisadi ajanlar portföylerini farklı 

varlıklarla çeĢitlendirmekte ve döviz kuru, ulusal ve yabancı finansal 

varlıkların sunu ve istemi dengelemektedir. Ulusal pay senedi fiyatlarının 

artması, ulusal paraya olan talebi artırarak değerlenmesine sebeb 

olmaktadır. Yabancı hisse senetleri satılarak ulusal hisse senetlerine olan 

talebi artırmakta, bu ise döviz kurunda aĢağıya doğru bir baskı 

yaratmaktadır. Portföy yaklaĢımında, döviz kurları ve hisse senedi fiyatları 

arasında ―negatif‖ bir iliĢki vardır (Bodnar 1993 aktaran Doğru ve Recepoğlu, 

2013: 18). 

 

          2.2.1.3.Para Arzı 

 

          Para arzı, bir ekonomide dolaĢımda olan tüm para miktarını ifade 

etmektedir. Para arzındaki değiĢmeler öncelikle finansal piyasaları 

etkilemektedir. Para arzındaki artıĢ oranı yüksek olur ise kredi olarak borç 

verilebilecek miktar artacaktır.  Para miktarındaki fazlalılığın sonucu, piyasa 

faiz oranları düĢme eğiliminde olacaktır. Ayrıca para arzındaki yüksek artıĢ 

firmaların faaliyetlerinde artıĢ ve ekonomik büyümeye neden olacaktır ve pay 

senedi fiyatlarını artırıcı etkide bulunabilecektir (Dizdarlar ve Derindere, 

2008: 114). 

           

                      2.2.1.4. Enflasyon 

  

          Basit tanımıyla enflasyon bir ekonomide fiyatlar genel seviyesinin 

devamlı artıĢı, o ülkede yaĢayan fertlerin alım gücünde azalma olarak 

tanımlanabilir (www.iktisadi.org, 08.06.2016). 
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          Günümüze kadar yapılan çalıĢmalarda, enflasyon ve hisse senedinin 

fiyatları arasında çeliĢkili sonuçlar ortaya koymuĢtur. Yüksek enflasyon 

dönemlerinde birikimlerin sermaye piyasasına gelmesi oldukça 

güçleĢmektedir. Bu sebeble enflasyon, sermaye piyasasının geliĢmesini 

engellemektedir. Enflasyonun hisse senetleri üzerindeki etkisi konusundaki 

diğer farklı görüĢler Ģöyledir: 

          Birinci görüĢ, hisse senedinin enflasyona karĢı iyi bir koruyucu 

olduğudur. Ġkinci görüĢ hisse senedi verimi ile enflasyon arasında negatif bir 

iliĢkinin olduğunu varsayımıdır. Üçüncü görüĢ ise, hisse senedi veriminin 

enflasyondan bağımsız olduğu görüĢüdür (UlaĢ, 2010: 76). 

          Yüksek enflasyona sahip ülkelerde enflasyon artıĢıyla Ģirketlerin 

satıĢlarında azalma ve üretimde daralma olmaktadır. Bununla birlikte 

nominal kazançlar eksilmekte ve Ģirketlerin ortaklarıyla paylaĢtığı kâr payı 

miktarı azalmaktadır. ġirketin hisse senedi getirileri ile enflasyon ile 

azalmaktadır. Bununla birlikte enflasyonun artmasıyla faiz oranlarında da 

yükseliĢe yol açmaktadır. Yükselen faizlerle birlikte yatırımcılar pay 

senetlerinin yerine devlet tahvili ikame edebilmektedir. Bu yönüyle hisse 

senetlerinin getirisine negatif etkilemektedir (Kanat, 2011: 27). 

 

                          2.2.1.5. Sanayi Üretim Endeksi 

 

         Sanayi üretim endeksi en geniĢ tanımıyla sanayi sektöründe faaliyet 

gösteren kuruluĢların üretimlerindeki artıĢı veya azalıĢını ifade eden bir 

dizindir (www.piyasarehberi.org, 08.06.2016). 

          Türkiye‘ de sanayi sektöründeki kuruluĢlar üç alt sektörde 

sınıflandırılmıĢ bulunuyor .Bu alt sektörler ve toplam üretim endeksi içindeki 

ağırlıkları Ģöyledir:  

 Ġmalat sanayi sektörü (%85,85),  

 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı alt sektörü 

(%10,55),  

 Madencilik ve taĢ ocakçılığı sektörü (%3,60) 

(www.mahfiegilmez.com, 13.02.2016). 

http://www.piyasarehberi.org/
http://www.mahfiegilmez.com/
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             Sanayi üretim endeksinin önemi, ülke ekonomisi adına mühim bir 

gösterge olmasından kaynaklanır. Sanayi üretim endeksinin artması demek, 

daha fazla üretim yapılması ve ülke ekonomisinin büyümesi demektir. Ülke 

ekonomisindeki büyüme dolaylı yollardan hisse senetlerine pozitif etki 

yaratacağı Ģeklinde yorumlanmaktadır (Ballı ve diğerleri, 2014: 47). 

 

                              2.2.1.6. Petrol Fiyatlarındaki DeğiĢim 

 

             Petrolün pek çok sektör tarafından vazgeçilmez bir girdi olarak 

kullanılması sebebiyle önemli bir maliyet unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. 

Petrol fiyatlarındaki artıĢ firmaların üretim maliyetlerini artırarak genel fiyat 

düzeyinin yukarı doğru hareket etmesine sebeb olmaktadır. Petrol 

fiyatlarındaki artıĢ maliyet enflasyonu yaratarak satın alma gücünün 

zayıflamasına, satın alma gücündeki azalma ise toplam talebin azalmasına 

ve yatırımların olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır (Abdioğlu ve 

Değirmenci, 2014: 3). 

 

                    2.2.1.7. Altın Fiyatları 

 

              Hisse senedi endeksi ile altın fiyatı arasındaki iliĢkinin ise negatif 

yönlü olduğu kabul edilmektedir. Hisse senedi piyasalarının düĢtüğü 

dönemlerde yatırımcıların riski azaltmak ve piyasalardaki oynaklığa karĢı 

kendilerini korumak amacıyla hisse senedi piyasalarındaki yatırımlarını çekip 

altına yatırım yaptıkları ve bunun da altının fiyatını yükselttiği belirlenmiĢtir. 

Aksi durumda güvenilir piyasa oluĢtuğunda altındaki yatırımların hisse senedi 

piyasalarına yöneldiği ve hisse senedi fiyatlarının yükseldiği gözlemlenmiĢtir 

(Yıldız, 2014: 40). 

 

                         2.2.1.8. DıĢ Ticaret Dengesi 

 

              Ġthalatın ihracatdan daha fazla olduğu durumlarda dıĢ ticaret açığı 

söz konusudur. 

              Ġthalatın ihracatdan fazla olması ödemeler dengesinin bozulmasına 

yol açar ve bu da dövize olan talebi artırır. Ekonomik değiĢmenin yönünün 



 

45 
 

tahmin edilmesinde dıĢ ticaret verileri faydalanılabilmektedir. DıĢ ticaret 

açığındaki aĢırı büyüme yakın gelecekte ithalatta tıkanma olabileceğinin 

sinyali olarak görülebilmektedir. Yüksek dıĢ ticaret açığının oluĢması 

ekonomiye olan güvenin azalmasına yol açmaktadır. Bu durumun sonucunda 

hisse senedi piyasalarının olumsuz etkilenmesine neden olacaktır (Ertürk, 

2012: 34). 

 

                 2.2.3. Mikro Faktörler  

 

              Firmaya has faktörler olarak adlandırabilir. Firmadan firmaya 

değiĢen, doğrudan firmayı etkileyen ve yine firmaya bağlı kararlar sonucu 

oluĢan faktörler olarak tanımlanabilir. 

              Mikro faktörler; entelektüel sermaye, sermaye artırımı, kâr dağıtım 

politikası, içerden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyon, kurumsal yönetim, 

firmalara ait finansal tablolardaki bilgilerin kalitesi gibi iĢletme düzeyinde 

ortaya çıkabilecek faktörler olarak sınıflandırılabilir (Özer, 2012: 49). 

 

              2.2.3.1. Ġçerden Öğrenenlerin Ticareti (Insider 

Trading) ve Manipülasyon 

 

              Ġçerden öğrenenlerin ticareti 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‘ 

nun 47‘ nci maddesinin birinci fıkrasının (A-1) bendinde ―Sermaye piyasası 

araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamıĢ bilgileri 

kendisine veya üçüncü kiĢilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak, 

sermaye piyasasında iĢlem yapanlar arasındaki fırsat eĢitligini bozacak 

Ģekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek içerden 

öğrenenlerin ticaretidir‖ biçiminde ifade edilmiĢtir (Yılmaz, 2008: 7). 

              Manipülasyon; yatırımlarını sermaye piyasasında değerlendiren 

birikim sahiplerinin mali haklarını ve borsada iĢlem gören menkul kıymetlerin 

fiyatını, kamuyu aydınlatma ilkesi düzenlemelerine uygun olmayan bir 

Ģekilde, gerçek olmayan alım-satımlar veya açıklamalarda bulunmak 

biçimiyle, yapay bir Ģekilde etkileyebilecek aldatıcı iĢlemler yapmak biçiminde 

ifade edilebilir (Canbulut, 2008: 12-13).  
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   Manipülasyon çoğu zaman tek bir kiĢi ya da kurum tarafından değil, 

belli bir çıkar mensubu tarafından gerçekleĢtirilir. Manipülasyon, SPK 

tarafından piyasa dolandırıcılığı olarak açıklanmaktadır. Sermaye Piyasası 

Kanunu' na göre legal bir suçtur ve iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası 

bulunmaktadır (www.piyasarehberi.org, 14.02.2016). 

             Sermaye Piyasası Kanunu‘ nda; bilgi suistimali (içeriden 

öğrenenlerin ticareti, m.106), piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon, m.107), 

usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti (m.109), güveni 

kötüye kullanma ve sahtecilik (m.110), bilgi ve belge vermeme, denetimin 

engellenmesi (m.111), yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal 

tablo ve raporlarda usulsüzlük (m.112), sır saklama yükümlülüğünün ihlali 

(m.113) suç türleri olarak düzenlenmiĢtir (Marmara 

Üniversitesi,marmara.edu.tr, 12.02.2016). 

 

                        2.2.3.2. Entelektüel Sermaye 

 

            ĠĢletmelerde piyasa değeri ile defter değeri arasında fark oluĢması 

sonucu, entelektüel sermaye olarak adlandırılan yeni bir kavramın 

tartıĢılmasına sebep olmuĢtur. OluĢan bu fark çeĢitli değiĢkenlerden 

etkilenmekle beraber, aynı zamanda entelektüel sermayenin değeri hakkında 

da malumat vermektedir (Özer, 2012: 49). 

            Entelektüel sermayenin insan kaynağına bağlı varlıklarından 

meydana geldiği ve insan kaynağına dayalı maddi olmayan varlıklar yoluyla 

değer yaratma ve böylece rekabet edebilme üzerine yoğunlaĢtığı 

anlaĢılmaktadır (GörmüĢ, 2009: 61). 

 

            2.2.3.3. Kâr Dağıtım (Temettü) Politikası 

 

            Finansal yönetimin temel politikaları yatırım, finanslama ve kâr payı 

(temettü) olarak ifade edilebilir. Kâr payı genel manasıyla Ģirketlerin bir yıllık 

faaliyet dönemi içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma 

hakkıdır. Kâr payı dağıtım politikası ise dönem sonunda elde edilen iĢletme 

kârlarının Ģirket paydaĢlarına dağıtılması veya yatırıma dönüĢtürülmesiyle 
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ilgili kararları içermektedir. Kâr dağıtım kararı iĢletmenin büyüme hızını, 

firmanın piyasa değerini, paydaĢlarının servetini etkilediğinden kâr dağıtım 

kararı iĢletmeler, mevcut ve potansiyel yatırımcılar açısından önem arz 

etmektedir. Kâr payı dağıtım politikasındaki hedef iĢletme değerini 

artırmaktadır. PaydaĢlar açısından hisse senetlerinin piyasa fiyatlarının 

maksimum olabilmesi için kâr payı dağıtım politikası ehemmiyetli bir araçtır. 

ĠĢletme yönetimi bir taraftan ortaklara yeterli ve istikrarlı kâr payı paylaĢımını 

amaçlarken öte yandan iĢletmenin büyümesi ve geliĢmesi yönünden 

bulunması uygun olan kaynağın oto finansmanla karĢılanmasını 

amaçlayabilir (Özer, 2012: 55). 

            Bir hisse senedinin borsa değeri kâr payı ödeme tarihi yaklaĢtıkça 

yükselir. Bu yükseliĢin miktarı, kâr payı ödeme tarihinde, ödenecek kâr payı 

miktarına kadar yükselebilmektedir. Bu tarihte hisse senedinin fiyatı 

(beklenen kâr payı+nominal fiyat) olarak belirlenmektdir. Ayrıca belirtilen 

döneme kadar farklı etkenler de hisse fiyatını düĢürmüĢ ya da yükselmiĢ 

olabilir (Demir, 2001: 112). 

 

            2.2.3.4. Sermaye Artırımı  

 

            Sermaye artırımlarının pay senedi fiyatına etkisini açıklayan farklı 

hipotezler bulunmaktadır. 

            Nötr fiyat etkisine göre, etkin bir piyasada pay senedine olan talep 

eğrisi yatay seyreder ve hisse senedinin her zaman için benzer risk ve getiri 

özelliklerine sahip bir alternatifi bulunmaktadır. 

            Pozitif fiyat etkisinin olacağını savunanlara göre, bu hipotez Ģirket 

yöneticilerinin asıl amacının Ģirket değerini yükseltmek olduğunu ve bunun 

da eski ortakların servetlerini artırmaktan baĢka bir Ģey olmayacağı 

varsayımına dayanır (Tuna, 2014: 85-86). 

            Firmaların sermaye artırımı yaptığı dönemlerde hisse senedi fiyatıı 

tavan noktaya çıkmaktadır. Fiyat yükseldikten sonra hisse senedine yatırım 

yapan kiĢi ya da kuruluĢlar rüçhan hakkını kullanarak fazla bir getiri elde 

edemeyecektir. Çünkü, artırım kararı kesinleĢtikten sonra fiyat zirveye 

çıktığında hisse senetlerini satmak veya satmayıp rüçhan hakkını kullanmak 
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arasında önemli bir fark olamamaktadır (Kanalıcı, 1997 aktaran Yalçın, 2011: 

67- 68). 

 

           2.2.3.5. Kurumsal Yönetim  

 

           Sermaye Piyasası Kanunu‘ na göre kurumsal yönetim ilkeleri; kamuyu 

aydınlatma ve Ģeffaflık, paydaĢlar, menfaat grupları ve yönetim kurulu olarak 

dört temel baĢlıkta incelenebilmektedir. PaydaĢların, bilgi alma ve inceleme 

hakkı, genel kurula katılma ve oy verme hakkına, kâr payı ve azınlık 

haklarına kanunda yer verilmektedir. Kamunun aydınlatılması ve Ģeffaflık 

ilkesinde, Ģirketlerin mevcut ve potansiyel paydaĢlarına bilgilendirme 

politikası kurulları oluĢturmaları ve bu kurula sadık kalmaları hususunda 

ilkeler belirlemiĢtir. Ġlave olarak mali tabloların hazırlanması ve sunumu 

hakkında standartlar getirilmiĢtir. Yönetim kurulunun görevleri, 

sorumlulukları, fonksiyonları, oluĢturabilecekleri alt komisyonlar, yöneticilerin 

oluĢturacakları prensiplere iliĢkin bilgi verilmiektedir (Eyüboğlu, 2011: 57-58). 

           Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Raporlar‘ ının yayınlanması ihtiyarı 

bir özellik değil bir zorunluluktur. Bu anlamda, söz konusu raporların 

içeriğinin de belirli standartları taĢıması ve uyum raporu formatında yer alan 

detayda bilgi içermesi kamunun aydınlatılması açısından ehemmiyet 

taĢımaktadır. Bu özellikten hareketle payları ĠMKB‘ de iĢlem gören tüm 

Ģirketlerin, pay sahiplerini etkin bir Ģekilde bilgilendirmeye devam etmeleri, 

Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Raporlar‘ ının hazırlanmasında gereken 

itina ve hassasiyeti göstermeleri ve hazırlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine 

Uyum Raporları‘ na internet sitelerinde yer vermeleri gerekmektedir (SPK, 

www.spk.gov.tr, 15.02.2016). 

 

         2.2.3.6. Muhasebe Verileri ve Firmaya Ait Finansal 

Tablo Bilgilerinin Kalitesi 

 

          

           Finansal muhasebe bilgisi bir iĢletmenin finansal pozisyonu ve 

performansı ile ilgili nicel verinin ölçüldüğü ve rutin olarak denetlendiği 

muhasebe sistemlerinin sonucu olarak görülebilir. DenetlenmiĢ finansal 
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durum tabloları, gelir tablolarıve diğer yardımcı tablolar ile beraber nakit akım 

tabloları yatırımcıya ve hatta büyük ölçüde finansal muhasebe bilgisi 

kullanıcılarına finansal muhasebe raporlarının temelini Ģekillendirir. Finansal 

muhasebe bilgisi sözleĢmeye dayalı iliĢkilerin büyük bir kısmını destekleyen 

nicel (rakamsal) sunumunun bir anahtarı görevini üstlenir. Mali müĢavirler 

odalarına göre finansal tablolar özellikle organizasyonun finansal ve 

ekonomik gerçekliğini yansıtmalıdır ve bu nedenle kullanıcılar yanlıĢ 

yönlendirilmiĢ bilgi ile karar almaya teĢvik edilmemelidir. Finansal muhasebe 

bilgisi aynı zamanda raporlanan varlık ve ona iliĢkin Ģeylerin bilgisini de 

artırmalıdır. Finansal açıklamaların kalitesi firmanın nakit akımını doğrudan 

azaltabilir, buna ilaveten nakit akımının azaldığı yerde sermaye maliyetini de 

etkileyebilir (Mgbame ve Ikhatua,2013: 265). 

          Bir ekonomide bir Ģirketin piyasa değerinin yükseliĢ ve düĢüĢü büyük 

ölçüde piyasa güçlerine bağlıdır. ġirketler ve ekonomi genelde durağan ve 

geliĢme iĢaretleri gösterdiğinde hisse senedi fiyatları artma eğilimi gösterir ya 

da durağanlığını korur. Ekonomik resesyon, depresyon veya finansal kriz 

hisse senedi piyasalarının çökmesine neden olabilir. Bir Ģirketin piyasa 

değeri ve muhasebe rakamları ya da bilgisi arasındaki iliĢki aĢağıdaki 

döngüde verilmiĢtir (Olugbenga, 2014: 23). 

 

ġekil 2.1: Firmanın Piyasa Değeri ve Muhasebe Bilgisi Arasındaki ĠliĢki 
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          Finanstaki baĢlıca görevlerden biri hisseleri elinde bulunduranların 

servetini farklı araçları ve firma operasyonlarına, yatırım ve finanslama 

iĢlerine iliĢkin farklı teknikleri kullanmak yoluyla artırmaktır. Bununla birlikte 

bu aktivitelerden kaynaklanan asıl hedef firmanın değerini artırmaktır. 

GeçmiĢ yıllarda yapılmıĢ dikkate değer araĢtırmalarda hisse senedi fiyatları 

ya da hisse senedi getirileri ile muhasebe ve finansal değiĢkenler arasındaki 

iliĢki test edilmiĢtir. Ball ve Brown (1968) bu iliĢki ilk keĢfedenlerdendir. Onlar, 

hisse senedi fiyatlarına iliĢkin muhasebe değiĢkenleri dikkate almıĢlar ve 

önemli ölçüde bir iliĢki tespit etmiĢlerdir (Malik ve Ali, 2013: 884). 

          Bir firmanın değeri piyasanın algıladığı performansının ne olduğuna 

dayanır ve muhasebe açıklamaları böylesi bir algının temelini Ģekillendirmek 

amacıyla esaslı bilgi sağlar (Khanna, 2014: 1) 

          Tarihsel olarak, piyasa verileri hisse senedi fiyatlarını etkileyen 

faktörleri tanımlamak söz konusu olduğunda muhasebe verileri daima 

etkilidir. Son yıllarda yapılan ampirik çalıĢmalar, Ģirketlerin mevcut 

parametrelerini içeren finansal tabloların hisse senedi piyasalarında kendi 

hisse değerlerinin ilerlemesinde kritik bir rol oynadığını göstermektedir 

(Glezakos ve diğerleri, 2011: 56) 

          Finansal piyasaların küresel yapısı, küresel açıdan karĢılaĢtırılabilir ve 

yüksek kalitede finansal bilgilere ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. 

Dolayısıyla, iĢletmenin coğrafi konumu ne olursa olsun ihtiyaca uygun, Ģeffaf, 

tarafsız ve karĢılaĢtırılabilir bilgiler sunan yüksek kalitede, küresel olarak 

yakınsamıĢ finansal raporlama standartlarına ulaĢmak ciddi öneme sahip 

olmaktadır (KGK, kgk.gov.tr, 01.03.2016). 

          Bilgi kullanıcıları alacakları kararlarla ilgili belirsizlikleri yok etmek ve 

bu belirsizlik ortamında çevrelerini daha rahat görebilmek amacıyla bilgiye 

gereksinim duymaktadırlar. Gerek üst düzey yöneticiler gerekse de alt düzey 

yöneticiler kendi yönetim iĢlevlerini yerine getirebilmek için bilgi ihtiyacı 

içindedirler. Bilginin, alınacak olan kararlarla ilgili olarak kaliteli bilgi özelliği 

taĢıması gerekmektedir. Yalnızca verilerin kaliteli olması bilginin de kaliteli 

olacağı manasına gelmemelidir. Verileri bilgi haline dönüĢtüren verilerin 

―kalite‖ özelliklerini kaybettirmeden bilgiye dönüĢtürmesi gerekmektedir 

(Özdemir ve Karagül, 2010: 44). 
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          Finansal tabloların niteliksel özellikler taĢıması finansal tablolarda yer 

alan bilgilerin kullanıcıların iĢine yaraması anlamına gelir (RG, 

www.resmigazete.gov.tr,  01.03.2016). 

           Bilgi, geçmiĢte veya Ģimdi olarak ortaya çıkan ya da gelecekte ortaya 

çıkması olası olayların değerlendirilmesini, gözden geçirilmesini sağlamak 

biçimiyle, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkiliyorsa ihtiyaca 

uygunluk niteliği taĢıdığı kabul edilmektedir. Hisse senetleri piyasasında bir 

yatırım kararının verebilmesi için, hisse senedinin menkul kıymetler 

borsasındaki arz ve talebine göre oluĢan piyasa değerinin teorik bir 

değerleme model kullanılarak elde edilen gerçek değeri ile karĢılaĢtırılması 

gerekmektedir (AktaĢ, 2009: 26). 

 

         2.2.3.7.Finansal Oranlar 

 

          Bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemlerin birbirine 

oranlanmasıyla yapılan analiz yöntemine finansal oran analizi denir (Soylu, 

2010: 311). 

          Oran (rasyo), finansal tablolarda yer alan iki kalem arasındaki iliĢkinin 

matematiksel ifadesi olarak tanımlanabilmektedir. Hesaplanan oranlar yüzde 

veya katı biçiminde ifade edilmektedir. Tek baĢına bir oran herhangi bir 

anlam ifade etmez. Oran herhangi bir standart ile karĢılaĢtırıldığında anlam 

kazanır (Çabuk, 2013: 62-63). 

          Bunun bir anlam ifade edebilmesi için, geçmiĢ yıllarla, standart 

oranlarla ve aynı sektörde faaliyet bulunan benzer diğer iĢletmelerle 

karĢılaĢtırılması gerekir (Savcı, 2006: 188). 

          ġirketler hakkında yatırımcılara en açık bilgiyi sağlayan en önemli 

kaynak finansal tablolardır (Ala‘dan aktaran Kohansal ve diğerleri, 2013: 1). 

Finansal tablolar karar vermek için bir rehberdir. Finansal rasyo analizini 

kullanmak büyük ölçüde hisse senedi fiyatlarındaki değiĢimi açıklar 

(Kohansal ve diğerleri, 2013: 1). 

          Gerek analistler, gerek yöneticiler açısından önemli olan, firmanın 

likidite durumu, borç ödeme kapasitesi, finansman Ģekli, faaliyet sonuçları, 

kârlılığı, iktisadi varlıklarının verimli kullanılıp kullanılmadığına dair sorulara 

cevap verecek, ıĢık tutacak oranların hesaplanmasıdır. Analiz açısından çok 

http://www.resmigazete.gov.tr/
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sayıda oran değil; az sayıda fakat anlamlı oranlar hesaplamak önemlidir. 

Oranlar sadece firmanın geçmiĢ ve cari mali durumunu değerlendirmek 

açısından değil, planlama ve kontrol açısından aynı zamanda üçüncü 

Ģahısların özellikle ortaklarının, pay senetlerine yatırım yapmak isteyen 

tasarruf sahiplerinin ve finansal yöneticisi açısından da fayda taĢır (Akgüç, 

1979: 18-19).   

Oran analizi sayesinde iĢletme hakkında Ģu bilgiler elde edilir: 

 ĠĢletmenin ekonomik yapısı, 

 ĠĢletmenin mali yapısı, 

 ĠĢletmenin kârlılığı, 

 ĠĢletmenin kaynaklarını etkin kullanıp kullanmadığı, 

 ĠĢletmenin likidite durumu, 

 Yönetim baĢarısını, 

 ĠĢletmenin piyasa değeri (Savcı 2006: 188). 

 

                      2.2.3.7.1.Oran Analizinin Türleri 

 

          Mali tabloların analizinde pek çok oran hesaplanabilir. Ancak analizde 

kullanılan temel oranlar Ģunlardır; 

 Likidite Oranları 

 Finansal Yapı Ġle Ġlgili Oranlar 

 Faaliyet (Etkinlik) Oranları 

 Kârlılık Oranları 

 Piyasa Performans Oranları 
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a) Likidite Oranları 

          ĠĢletmenin cari durumunun belirlenmesi amacıyla; dönen varlıkların ne 

derece güvence teĢkil ettiğinin, varlıkların kalitesi ve likiditesi açısından 

incelenmesi lazımdır. Bu sebeble iĢletmeye borç verenlerin güvencede olup 

olmadığı belirlenirken, net çalıĢma sermayesi miktarı yanında, varlıkların 

kalitesi ve likidite derecesine de bakmak gerekir (Akdoğan ve Tenker, 2006: 

610; Karaa, 2007: 41). 

          BaĢka bir ifadeyle iĢletmenin kısa vadede borç ödeme gücünü ölçen 

oranlardır. ĠĢletmenin ne kadar kolaylıkla varlıklarını nakite dönüĢtüreceği ve 

kısa vadedli borçlarının ne kadarını ödeyebileceğini gösterir. 

           Likidite oranları kendi içinde üç gruba ayrılır; 

 

 Cari Oran 

    

ĠĢletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli yabancı kaynaklarının ne 

ölçüde ödeyebileceğini gösterir (Savcı, 2006: 190). 

 

          
 ö        ı 

 ı                ı       
 

 

 

 Asit Test Oranı, 

 

Likiditesi düĢük olan stokların dönen varlıklardan düĢürülmesi sonucu, 

iĢletmenin borç ödeme gücünün belirlenmesinde daha sağlıklı yorumlar 

yapılmasını sağlayan bir orandır (Savcı, 2006: 191). 

 

                      ı  
 ö        ı            

 ı                ı       
 

 

 

        
                          ı           ı    ü              

 ı                ı       
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 Nakit (Hazır Değer) Oranı 

 

Stokların satılamadığı, alacakların tahsil edilemediği varsayımı altında 

iĢletmenin kısa vadeli borç ödemedeki performansını gösteren bir orandır 

(Savcı, 2006: 191). 

 

           
                                  ı       

 ı                ı       
 

 

 

           
 ö        ı                            

 ı                ı       
 

 

 

           Likidite oranları değerlendirilirken oranların yüksek olması istenir. 

Çünkü oranın yüksek olması iĢletmenin kısa vadede borç ödemede sıkıntı 

yaĢamayacağını gösterir. Fakat oranın aĢırı yüksek olması dönen varlıkların 

etkin kullanılmadığının atıl kaldığının, bu yüzden kârlılığın düĢük olacağının 

göstergesidir (Soylu, 2010: 311). 

 

b)      Finansal Yapı (Borçlanma) Ġle Ġlgili Oranlar 

 

          Finansal yapı ile ilgili oranlar iĢletmenin finansmanında yabancı 

kaynaklardan ne ölçüde yararlanıldığını ve iĢletmenin gelecek dönemlerde 

zarar etmesi, varlıklarının değerinin düĢmesi gelecek yıllarda beklenen nakit 

akıĢının gerçekleĢmemesi durumunda borçların ödenip ödenemeyeceği 

konularında önemli bilgiler sağlar. Bilhassa iĢletmeye kısa ve uzun vadeli 

borç vermek isteyenler bakımından bu bilgiler büyük ehemmiyet taĢımaktadır 

(Sevim, 2001 aktaran Yalçın, 2011: 34).  

          Öz kaynakların toplam kaynaklar içerisindeki oranının yüksek olması, 

kredi verenler açısından riski azaltmaktadır. Finans yöneticisinin belli baĢlı  

görevlerinden biri, öz kaynak ve yabancı kaynak dengesini iĢletmenin 
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özelliklerini ve faaliyet alanını optimal düzeyde kurmaktır. Aksi durumda, 

iĢletme borçlarını ödemekte zorluk yaĢayabilir (Demirkol, 2013: 39). 

 

    Finansal Kaldıraç Oranı (Borçların Toplam Kaynaklara Oranı) 

 

ĠĢletmeye ait toplam varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklar ile 

karĢılandığını gösteren bir orandır (Soylu, 2006: 193). 

 

                        
                      

                                
 

 

          Oranın yüksek olması kredi verenler için istenmeyen bir durumdur. 

Çünkü iĢletmenin ilerleyen dönemlerde faiz ve borç ödemede sıkıntıı ile 

karĢılaĢabileceğini gösterir. GeliĢmiĢ ülkelerde bu oranın %50 olarak 

belirtilse de geliĢmekte olan ülkeler için bu oran %60 ve daha yüksek 

gerçekleĢebilir. ĠĢletmenin borçlanma oranı artmasıyla birlikte finansal riski 

de artmakta yabancı kaynak bulma zorlaĢtığından yabancı kaynak maliyeti 

de artmaktadır (Demirkol, 2013: 40). 

 

     Öz Kaynakların  Aktif Toplamına Oranı 

 

ĠĢletmeye ait varlıkların yüzde kaçının iĢletme sahipleri tarafından finanse 

edildiği hakkından bilgi veren rasyodur. Normal faaliyet dönemlerinde iĢletme 

%50 oranının altına düĢmemesi gerektiği savunulur (Savcı, 2006: 194). 

 

                
            

             
 

 

             ĠĢletmeye fon arz edenler bu rasyonun yüksek olmasını arzu eder. 

Bu rasyo ne kadar yüksek ise iĢletme faiz ve borç ödemede aynı düzeyde 

zorluk yaĢamayacaktır. 
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        Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Kaynak Toplamına Oranı 

 

Bu oran bir firmanın varlıklarının ne kadarını kısa süreli yabancı kaynakla 

finanse edildiğini göstermektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde bu oranın, toplam varlık 

değerlerinin 1/3‘ ünü aĢmaması gerektiğini öne sürülmektedirler (Trabzon 

Ticaret ve Sanayi Odası, www.ttso.org.tr ,  23.03.2016). 

 

      
                          

             
 

 

             Oranın yüksek çıkması, iĢletmenin varlıklarının büyük bir bölümünü 

kısa vadeli yabancı kaynaklardan fonladığı anlaĢılmaktadır. Duran varlıkların 

uzun vadeli kaynaklar ile fonlanması istendiği için bu rasyonun yüksek 

olması pek istenilen bir durum değildir. 

 

         Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Kaynak Toplamına Oranı 

 

 Bu orana baktığımızda, firmanın varlıklarının ne kadarlık kısmını uzun vadeli 

yabancı kaynaklarla fonladığını gösteren orandır. 

 

     
                          

             
 

 

 

        Duran Varlıkların Sürekli Sermayeye Oranı 

 

 Sürekli sermaye uzun vadeli yabancı kaynaklarla öz kaynakların toplamıdır. 

Duran varlıkların sürekli sermayeye oranının 1‘ den küçük olması istenir. Bu 

oran duran varlıkların ne kadarının uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz 

kaynaklar ile finance edildiğini gösterir (Savcı, 2006: 194). 

     
               

               
 

 

 

 



 

57 
 

 

        Faiz KarĢılama Oranı 

 

ĠĢletmenin ödemekle yükümlü olduğu faiz giderlerini karĢılıyıp 

karĢılayamacağını değerlendiren bir oran olarak tanımlanır. Bu oranın 

genellikle 8 veya 7 olması istenmektedir. ĠĢletme faiz ödemesinden daha 

fazla kâr elde etmek zorundadır (Savcı, 2006: 195). 

 

     
                        

    
 

 

c)       Faaliyet (Verimlilik) Oranı 

 

            Bu grupta yer alan oranlar iĢletmenin sahip olduğu ve faaliyetlerini 

gerçekleĢtirmede kullandığı iktisadi değerlerin ne ölçüde etkin kullandığını 

tespit etmede kullanılır (Çabuk, 2013: 69). 

            Bu oranlar, devir hızı olarak da adlandırılır. Faaliyet oranlarında, 

satıĢlar ile varlık kalemleri arasındaki iliĢki incelenir. Aktiflere yapılan 

yatıımların ne ölçüde satıĢlara dönüĢtüğünü saptanır. 

 

       Alacak Devir Hızı 

 

 Alacakların yılda kaç defa tahsil edildiğini gösterir (Soylu, 2010: 315). 

Burada söz konusu olan alacaklar, iĢletmenin ana faaliyetinden doğan senetli 

ve senetsiz alacaklardır. Ayrıca Ģüpheli alacakların kredi alacaklardan 

düĢürülmemesi daha doğru oranlar bulunmasını sağlayacaktır. Yoksa 

alacakların devir hızının artığı Ģeklinde yorumlanıcaktır (Akgüç, 1970: 246-

247). 

 

         
                    

                
 

 

             Eğer iĢletmede kredili satıĢlar tam saptanamıyorsa bunun yerine net 

satıĢlar da kullanılabilir. 
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           Alacak devir hızını saptadıktan sonra, alacakların ortalama tahsil 

süresi Ģu Ģekilde bulunur: 

 

     
       

                 
 

 

          Bu süre ne kadar kısa olursa iĢletme alacaklarını o kadar hızlı tahsil 

ediyor anlamına gelmektedir. Bu durumda iĢletmenin iĢlem hacminin artması, 

kârlılığının ve likidetisinin artması açısından önemlidir (Savcı, 2006: 198). 

 

     Stok Devir Hızı 

 

 ĠĢletmenin stoklarının paraya çevrilebilme hızını ortaya koyan bir orandır. 

Oran stokların dönem içinde kaç kez el değiĢtirdiğini gösterir (Soylu, 2010: 

315). 

 

                  
                   

                
 

 

              
                               

   
 

 

            ĠĢletme yapısına gore stok türleri değiĢir. Ticaret iĢletmelerinde 

sadece ticari mal stokları elde tutarken üretim iĢletmelerinde ilk madde ve 

malzeme, yarı mamül stokları bulunur (Çabuk, 2013: 71). 

 

       Öz Kaynak Devir Hızı 

 

Net satıĢların öz kaynağa bölünmesi suretiyle hesaplanan bu oran, bir 

iĢletmenin öz kaynağın ne ölçüde verimli kullandığını ifade eden bir 

endeksdir (Akgüç, 1970: 249). 
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      Net ĠĢletme Sermayesi Devir Hızı 

 

Net iĢletme sermayesi devir hızı, net satıĢların ortalama net iĢletme 

sermayesine bölünmesi ile bulunur. Ortalama net ĠĢletme sermayesi, dönem 

baĢı ve dönem sonu net iĢletme sermayesinin toplamının ikiye bölünmesi ile 

bulunur (Savcı, 2006: 198 -196). 

 

         
            

                              
 

 

 

  d)     Kârlılık Oranları 

 

          Firmanın faaliyetleri sonucu elde ettiği kâr, tatmim edici midir? Yeterli 

midir? Mali tablolarda yer alan bilgiler, yalnız baĢlarına yukarıdaki sorulara 

veya benzerlerini cevaplayamazlar. Söz konusu tablolar sadece, ancak 

firmanın belirli bir faaliyet döneminde ne miktar kâr elde ettiğini 

açıklamaktadır. Bu yüzdendir ki bu sorulara cevap ararken ekonominin 

devresel olarak içinde bulunduğu durum, genel ekonomik koĢullar, aynı 

endüstri kolunda benzer iĢletmelerin kârlılık oranları, sermayenin fırsat 

maliyeti göz önünde tutulmalıdır (Akgüç, 1979: 63). 

           ĠĢletmenin faaliyet sonucunda gerçekleĢen baĢarıyı ölçmek, ölçülü ve 

yeterli bir kârlılığın elde edilip edilmediğini değerlendirmek amacıyla 

oluĢturulan bir oran grubudur ĠĢletmeye ortak olmayı düĢünenler bu oranları 

yakından takip ederler (Soylu, 2010: 316). 
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 Öz Kaynaklar Üzerinden Kârlılık Oranları 

 

 

 

Dönem Net Kârının Öz Kaynaklara Oranı =Dönem Net Kârı/Öz Kaynaklar 

 

Bu oran, ortaklarca tahsis edilmiĢ bulunan değerlerin ne ölçüde etkin ve 

verimli kullanıldığını tespit etmek amacıyla hesaplanır. Bu oranın yüksek 

olması olumludur. Bu oranı oluĢturan pay ve payda enflasyondan aynı 

oranda etkilenmez. Dönem net kârı enflasyondan doğrudan etkilenirken, öz 

kaynaklar içindeki sermayenin nispi bir durağanlığı nedeniyle öz kaynaklar 

enflasyonu biraz geride takip edebilir (Çabuk, 2013: 73). 

 

Dönem Kârının Öz Kaynaklara Oranı = Dönem Kârı/Öz Kaynaklar 

 

Vergiden önceki kârın öz kaynaklara oranı, vergi yükünden 

kaynaklanabilecek hataların önüne geçilmesine olanak sağlar (Çabuk, 2013: 

73). 

 

 SatıĢlar Üzerinden Kârlılık Oranları 

 

 Brüt SatıĢ Kârlılığı Oranı = Brüt SatıĢ Kârı / Net SatıĢlar 

 

Brüt satıĢ kârı, net satıĢlardan satılan malın maliyetinin çıkarılmasıyla oluĢan 

brüt satıĢ kârının net satıĢlara bölünmesi ile elde edilen bir orandır (Savcı, 

2006: 203). 

 

 Net Kârın Net SatıĢlara Oranı = Net Kâr / Net SatıĢlar 

 

ĠĢletmenin uyguladığı kararların sonuçlarını gösteren bir orandır. Bu oranın 

yüksek olması istenir. Fakat iĢletme sermayesi (aynı zamanda dönen varlık 

devir hızıdır), devir hızı yüksekse bu oranın düĢüklüğü kabuledilebilir bir 

durumdur (Savcı, 2006: 202).  
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  Varlıklar Üzerinden Kârlılık Oranı 

 

 Aktif (Yatırım) Kârlılık Oranı = Dönem Kârı/Aktif Toplam 

 

Aktiflerin iĢletmede ne ölçüde kârlı kullanıldığını tespit etmek amacıyla 

hesaplanmaktadır. Oranı hem vergiden sonraki kârı hem de vergiden önceki 

kârı esas alınmak suretiyle hesaplamak mümkündür (Çabuk, 2013: 74). 

 

 Piyasa Performas Oranları 

 

ĠĢletmelerin sermaye piyasasındaki performanslarının ölçülmesinde kullanılır. 

ĠĢletmelerin likidite oranları, faaliyet oranları, kârlılık oranları ve kaldıraç 

oranları iyi ise piyasa değeri oranları da yüksek olmaktadır. Yatırımcıların en 

çok dikkat ettikleri piyasa değeri oranları; fiyat-kazanç oranı, piyasa değeri-

defter değeri oranı ve temettü getiri oranıdır (Brigham, 1996 aktaran Demirel, 

2006: 52). 

 

            Fiyat - Kazanç Oranı 

 

Hisse senedinin piyasa fiyatının, hisse baĢına düĢen kâr payına bölünmesi 

ile hesaplanır. Hisse baĢına kâr, net kârın hisse senedi sayısına 

bölünmesine eĢittir. Bu oran yatırımcıların iĢletmeye verdiği değerin bir 

göstergesidir. Yatırımcının bir türk lirası kazanabilmek için kaç türk lirası 

ödemeyi kabul ettiğini gösteren bir orandır (Savcı, 2006: 205). 

 

     
                                                                   

                
 

            

              

 Piyasa Değeri/Defter Değeri 

 

 ĠĢletmenin piyasa değerinin öz kaynaklarının kaç katı olduğunu gösterir 

(Çabuk, 2013: 75). 
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Oran büyüdükçe hisse senedinin aĢırı değer kazandığı anlamına 

gelmektedir. Fazla değer kazanmıĢ hisse senetlerinin riski de artar (Soylu, 

2010: 317). 

 

     
            

                               
 

 

 

           

 

          Temettü Getiri Oranı 

 

Temettü getiri oranı, hisse senedine ödenen bedelin KarĢılığında elde edilen 

verimin ölçüsüdür. Oran, hisse senedi fiyatıyla hisse senedi baĢına dağıtılan 

temettü arasında iliĢki kurmaktadır ve aĢağıdaki Ģekilde hesaplanmaktadır 

(Bolak, 1998: 44; Demirel, 2006: 54). 

 

                     
                                      

                            
 

 

        2.3. Türk Sermaye Piyasa’larında Finansal 

Tablolara Yönelik Yenilikler ve Finansal Bilginin Önemi 

 

          Ekonomik ve teknolojik geliĢmeler, iĢletmelerin örgüt yapıları, faaliyet 

alanları ve politikalarında önemli değiĢimler oluĢturmaktadır. ĠĢletmelerin 

değiĢen ortamda etkin olarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve rekabet 

üstünlüğü sağlamaları, çağımızın önemli bir faktörü olan bilgiye özellikle 

kaliteli bilgiye sahip olmalarıyla ilĢikilidir. Muhasebe iĢletmenin dili olarak 

tanımlanabilir. Muhasebe bilgi sistemlerinde üretilen bilginin, iĢletme 

faaliyetlerinin etkin bir Ģekilde yürütülmesinde ve iĢletme ile ilgili doğru 

kararlar alınmasında rolü önemlidir (Muhasebe ve Finansman Dergileri, 

journal.mufad.org.tr, 26.05.2016). 
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          2005 yılından itibaren Avrupa Birliği topluluğunda halka açık Ģirketler, 

bankalar ve sigorta Ģirketlerinin finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe 

Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları‘na (UMS/UFRS) 

göre düzenlemeleri zorunluluğunun getirilmesi sonrasında, Türkiye de 

UMS/UFRS‘ yi benimseme ve uygulama yönünde yenilikler yapmıĢtır. Bu 

yenilikler arasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) kurulmuĢ 

ve strateji olarak UMS/UFRS setine tam uyumu benimsemiĢ, ilgili çeviriler 

yapılarak Resmi Gazete‘ de yayınlanmıĢtır. Bu geliĢmelerle birlikte ülkemizde 

2006 yılından itibaren banka ve sigorta Ģirketleri ile halka açık Ģirketler 

UMS/UFRS ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama 

Standartlarını ―TMS/TFRS‖ uygulamaktadır (Çankaya ve Hatipoğlu, 2011: 

62). 

 

                     2.3.1. Kavramsal Çerçeve  

 

          Kavramsal çerçeve, finansal tabloların hazırlanmasındaki temel ilkeleri 

(kavramları) kapsamaktadır. Standartların geliĢtirilmesinde ve muhasebe 

standartlarında hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili konuya iliĢkin çözüm 

üretilmesine kavramsal çerçeve yol gösterir. Kavramsal çerçeve bir standart 

değildir ve sunulan finansal tabloların usül ve esaslarını açıklamaktadır 

(Karapınar ve diğerleri, 2013: 1-2). 

          Finansal raporlamanın amacı, mevcut ve potansiyel yatırımcılara, borç 

verenlere ve kredi veren diğer taraflara raporlayan iĢletmeye kaynak 

sağlama kararlarını verirken faydalı olacak finansal bilgiyi temin etmektir. 

Finansal tablo kullanıcıları iĢletmelerden doğrudan bilgi talep etme imkânına 

sahip değillerdir. Bu sebeble, genel amaçlı raporlardan faydanlanmak 

zorundadırlar. Finansal raporlar iĢletmenin finansal durumu hakkında bilgi 

verir (Karapınar ve diğerleri, 2013: 3). 
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           2.3.1.1. Muhasebe Bilgi Sistemlerinde Üretilen Bilgilerin 

Niteliksel (Kalite) Özellikleri 

 

          Bilgi kalitesini tanımlayan ve bilginin kalite özelliklerini belirleyen tek bir 

ölçü bulunmamaktadır. Kaliteli bilginin özellikleri farklı Ģekillerde tanımlamak 

mümkündür (Muhasebe ve Finansman Dergileri, journal.mufad.org, 

26.05.2016). 

          Finansal raporlar yatırım kararı almak konusunda bilgi sağlama temel 

amacını içerir. Bunun sonucu olarak, finansal raporların içerdiği niteliksiz 

bilgiler yatırım kararları için yanıltıcı sonuçlar oluĢtura bilmektedir.  

Yatırımcılar açısından, bilgi, yatırımcının hisse senedi yatırım kararına katkı 

sağlıyorsa uygundur. Nitelikli muhasebe verisi, her Ģeyden önce uygun ve 

güvenilir özellikler göstermek zorundadır. Uygun muhasebe bilgisi yatırımcı 

kararını etkileyen kapasiteyi göstermelidir (Omokhudu ve Ibadin, 2015: 21). 

          Finansal raporların niteliksel özellikler taĢıması finansal tablolarda yer 

alan bilgilerin kullanıcılara fayda sağlaması anlamına gelir. Dört tane 

niteliksel özellik;  

 AnlaĢılabilirlik,  

 Ġhtiyaca uygunluk, 

 Güvenirlilik  

  KarĢılaĢtırılabilirliktir (RG, www.resmigazete.gov.tr, 25.05.2016). 

 

                     2.3.1.1.1 AnlaĢılabilirlik 

 

 

         Bilginin açık ve öz olarak sınıflandırılması, tanımlanması ve sunulması 

onu anlaĢılır olmasını sağlar. Finansal tablo kullanıcıları tarafından bilgi tam 

anlaĢılabilir olmalı. Finansal raporlar, iĢletme faaliyetleri ve ekonomik 

faaliyetler hakkında makul düzeyde bilgisi olan, bilgileri dikkatle gözden 

geçiren ve analiz eden kullanıcılara yönelik olmalıdır (Karapınar ve diğerleri, 

2013: 6). 
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                     2.3.1.1.2. Ġhtiyaca Uygunluk 

 

          Ġhtiyaca uygun finansal bilgi, kullanıcılar tarafından verilen kararları 

etkileme gücüne sahiptir. Bazı kullanıcıların bilgiden faydalanmayı tercih 

etmemeleri veya bilgiyi diğer kaynaklardan elde etmiĢ olmaları durumunda 

bilgi, verilen kararları etkileme gücüne yine sahip olabilir. Finansal bilgi; 

tahminlerde kullanılabilme, teyit etme ya da her iki özelliği aynı anda 

taĢıyorsa, verilen kararları etkileme gücüne sahiptir (KGK, kgk.gov.tr, 

25.05.2016). 

 

                       

 

                     2.3.1.1.3. Güvenirlik 

 

          Bilginin güvenilir olması faydalı olduğunun göstergesidir. Bilgi, önemli 

hatalar içermiyorsa, önyargılı değilse ve belli bir konuyu mantıklı bir Ģekilde 

açıklamıĢ ise güvenilir olduğu kabul edilmektedir.  Aynı zamanda bilgi uygun 

olabilir fakat içerik olarak güvenilir olmayabilir ya da anlaĢıldığı yönüyle 

yanıltıcı olabilir. Örneğin, iĢletme aleyhine açılan bir zarar tazmini davasında 

davanın dayanağının geçerliliği ve tazminat talebi rakamı konusunda 

anlaĢmazlık oluĢursa, iĢletmenin bilançosunda tazminat talebinin tamamına 

karĢılık ayırması münasip değildir, durumun ve rakamların finansal tablolara 

iliĢkin notlarda açıklanması daha uygun bulunmaktadır (Muhasebe ve 

Finansman Dergileri, journal.mufad.org.tr, 25.05.2016. 

 

                     2.3.1.1.4. KarĢılaĢtırılabilirlik 

 

          Kullanıcılar, karar verirken bilgileri mukayese ederler. Bu karĢılaĢtırma 

benzer iĢletmelere iliĢkin bilgiler olacağı gibi, aynı iĢletmeye ait farklı 

dönemlere iliĢkin bilgiler biçiminde de olabilir. Tutarlılık ve karĢılaĢtırılabilirlik 

birbirleriyle yakın iliĢkilidirler. KarĢılaĢtırılabilirlik bir amaç iken tutarlılık bu 

amacın gerçekleĢtirildiği bir yöntemdir. Tutarlık aynı kalemler için aynı 

yöntemlerin kullanılması manasına gelmektedir (Karapınar ve diğerleri, 2013: 

6). 
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        2.4. Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen 

Faktörlerle Ġlgili Türkiye’de YapılmıĢ Ampirik 

ÇalıĢmalar 

 

       Demir (2001) çalıĢmasında ĠMKB‘ de iĢlem gören mali kuruluĢlar 

arasından 16 Ģirketin 1991-2000 altı aylık bilanço kalemlerinden hesaplanan 

kaldıraç oranı, öz kaynak kârlılığı, aktif kârlılığı oranı, temettü ödeme oranı, 

fiyat/kazanç oranı, piyasa değeri defter değeri (PP/DD) oranı, iĢlem görme 

oranı, hisse baĢına kâr, net kâr artıĢ hızı ve öz sermaye artıĢ hızını 

incelemiĢtir. Hisse senedi ve mali sektör arasındaki iliĢkiyi incelemek 

amacıyla çoklu regresyon analizi kullanılmıĢtır. Mali sektör içinde hisse 

senedini etkileyen faktörün PD/DD olduğu saptanmıĢ. Sonrasında sırasıyla 

hisse baĢına kâr, fiyat/ kazanç oranı ve öz kaynak kârlılığı gelmektedir. 

           Yılgör (2005) çalıĢmasında ĠMKB‘ da kayıtlı, 116 sınai iĢletmenin 

1996-2000 yıllarına ait bilançolarından borçlanma artıĢ oranlarndan yola 

çıkarak yatırımcı kararlarını araĢtırmıĢtır. Her yıla ait ortalamadan yüksek 

olan 1996 yılında 66 Ģirket, 1997 yılında 69 Ģirket, 1998 yılında 60 Ģirket, 

1999 yılında 57 Ģirket, 2000 yılında 52 Ģirket saptanmıĢtır. ĠĢletmelerin 

borçlanma düzeylerindeki artıĢ ilanının, yatırımcıların beklentilerini 

değiĢtirebilecek bir bilgi olarak hisse senetlerinin gerçek değerini azaltan 

veya artıran bir faktör olarak yatırımcı psikolojisi ve algılama biçimlerinin 

yatırım kararlarını etkileme düzeyi araĢtırılmıĢtır. Yatırımcıların borç kullanma 

düzeyindeki artıĢ ilanına verdikleri tepkiler bazı durumlarda finansal yapı 

teorileri ile uyumlu olur iken bazı durumlarda farklılaĢmaktadır. 

           Ayvaz (2006) çalıĢmasında Türkiye‘de hisse senetleri piyasası ve 

döviz kuru arasındaki iliĢkiyi, zaman serisi analiziyle aylık veriler kullanarak 

araĢtırmıĢtır. Bu amaçla, Türkiye‘ de en fazla iĢlem yapılan döviz cinsi olarak   

ABD dolarının kuru alınmıĢtır. Sektörlere göre alınan hisse senetleri 

endeksleri; mali sektör endeksi, sanayi sektör endeksi ve hizmet sektör 

endeksleridir. Sonuç olarak, sadece döviz kuru ve hizmet sektör endeksi 

arasında uzun dönemli bir iliĢki olmadığı, döviz kuru ile Ulusal 100 Endeksi, 
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döviz kuru ile Mali Sektör Endeksi ve Sanayi Sektör Endeksi arasında iki 

taraflı nedensellik olduğu bulunmuĢtur.  

           Yıldız (2009) çalıĢmasında ĠMKB‘ da Ulusal 100 Endeksine kayıtlı 82 

Ģirketin 1993-2007 yılları arasında hisse senedi getirisini açıklayan bağımlı 

degiĢken getiri olarak ele almaktadır. Bağımsız değiskenler ise sırasıyla 

beta, serbest nakit akımı, piyasa değeri/defter değeri oranı, temettü verimi, 

fiyat/satıĢlar oranı, fiyat/kazanç oranı ve iĢletme büyüklügü olarak belirlenmiĢ 

ve panel veri analizi yöntemi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre 

birikim sahiplerinin yatırım tercih kritelerini yönlendiren faktörler arasında 

hisse senedi getirileri üzerinde en fazla Beta‘nın etkili olduğu görülmüĢtür. 

Temettü verimi, getiriyi açıklayan ikinci değiĢken olmuĢtur. 

            Kanat (2011) çalıĢmasında, ĠMKB-100' de yer alan imalat firmalarının 

2002-2008 yılları arasında hisse senedi getirilerini etkileyen makro ve mikro 

faktörler panel veri analizi yöntemi yardımıyla incelemiĢtir. Kullanılan makro 

ekonomik değiĢkenler para arzı (M1), döviz kuru (Amerikan doları), enflasyon 

(TÜFE endeksi), altın fiyatları, petrol fiyatları, faiz oranı, sanayi üretim 

endeksi, gayri safi yurt içi hâsıla, cari iĢlemler dengesi, yabancıların portföy 

yatırımları seçmiĢtir. Firmaya özgü olan mikro ekonomik değiĢkenler olarak 

kâr dağıtım politikası, finansal yapı oranları, iĢletme büyüklüğü, sermaye 

artırım durumları, iĢletme hisse senetlerinin mali değerleri ve iĢletme hisse 

senetlerinin riski ele almıĢtır. Likidite oranı, döviz fiyatı, yabancı portföy 

yatırımı, aktif büyüklük değeri, kapasite kullanım oranı ve Fiyat /Kazanç oranı 

ile hisse senedi getirisi arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Buna karĢın enflasyon oranı, hazine iç borçlanma faiz oranı ve hissenin beta 

değeri ile hisse senedi getirisi arasında negatif yönlü bir iliĢki olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. 

           Öz ve diğerleri (2011) yaptıkları çalıĢmada 2005, 2006 ve 2007 

yıllarında ĠMKB 30 endeksinde yer alan 29 adet Ģirketin 3‘ er aylık bilanço ve 

gelir tablolarından yararlanılarak finansal oranları hesaplayarak, hisse senedi 

getirilerini diskriminant analizi yardımıyla önceden tahmin etmeye 

çalıĢmıĢlardır. Alacak Devir Hızı, Borç Oranı ve Toplam Varlık Devir Hızı, 

Brüt Kâr Marjı ve Likidite Oranı‘ nın hisse senedi getirilerinin önceden 

tahmininde istatistiksel olarak anlamlı oldukları bulmuĢlardır. 

           Aydemir ve diğerleri, (2012) yaptıları çalıĢmada 1990-2009 arasında 

finansal oranların hisse senedi fiyatını belirlemedeki rolü, panel veri analizi 
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yardımıyla incelenmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan finansal oranlar; Öz Kaynak 

Kârlılığı,  Esas Faaliyet Kârlılığı, Net Kâr Marjı, Aktif kârlılık, Cari Oran, 

Likidite Oranı, Nakit Oranı, Dönen Varlık/Toplam Aktif, Kaldıraç Oranı,  

KVYK/Toplam Borç,  Net SatıĢlar Büyümesi, Stok Devir Hızı, Öz Kaynak 

Devir Hızı, Dönen Varlık Devir Hızı, Alacak Devir Hızı olarak belirlemiĢlerdir. 

Ampirik sonuçlar en çok kârlılık oranlarının hisse senedi getirileri üzerinde 

pozitif bir etkiye sahip olduğunu, bununla birlikte kaldıraç oran ve likiditede 

oranlarının da benzer etkiye sahip olduğu ortaya konulmuĢtur. Fakat faaliyet 

oranlarından Stok Devir Hızı‘ nın hisse senedi getirisini etkilemediği 

görülmektedir. 

          Kaya ve Öztürk (2015) yaptıları çalıĢmada muhasebe kârları ve hisse 

senedi fiyatları arasındaki ilĢikiyi; BĠST Gıda, Ġçki ve Tütün Sektöründe 

faaliyet gösteren firmaların 2000-2013 yılları arasındaki 17 firmaya ait veriler 

ile panel eĢ bütünleĢme ve Granger nedensellik testi yardımıyla 

incelemiĢlerdir. Kârlılık rasyoları olarak; Aktiflerin Kârlılığı, Net Kâr Marjı ve 

Esas Faaliyet Kârlılığı ele alınmıĢtır. Amprik çalıĢma sonucunda muhasebe 

kârları ile hisse senedi fiyatları arasında ilĢki olduğu tespit ediliĢtir. 
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                                3. BÖLÜM 

 

BORSA ĠSTANBUL’DA ĠġLEM GÖREN HĠSSE SENEDĠ 

FĠYATLARININ MUHASEBE VERĠLERĠYLE 

ĠLĠġKĠLENDĠRĠLMESĠ: PANEL VERĠ ANALĠZĠ 

UYGULAMASI 

 

 

                   3.1. AraĢtırmanın Konusu, Önemi ve Amacı 
 

          AraĢtırmanın konusu, sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcılık 

anlayıĢının geliĢmesiyle borsada iĢlem gören Ģirketlerin muhasebe verilerinin 

daha çok dikkate alınmaya baĢladığı düĢünülmektedir. ġirketlerin muhasebe 

verilerinin hisse senedi fiyatlarıyla iliĢkisini ölçmek amacıyla Kamu 

Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr adresinden imalat sanayii sektörüne 

ait 189 Ģirkete ait mali tablolarındaki veriler kullanılarak finansal oranlar 

hesaplanmıĢtır. BĠST, www.borsaistanbul.com adresinden hisse senedi 

kapanıĢ fiyatları tespit edilmiĢtir. Hisse senedi kapanıĢ fiyatı ve muhasebe 

verileri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 

               AraĢtırmanın önemi, yatırımcılar giderek bilinçlenmekte, ülkemizde 

kurumsal yatırımcılığın geliĢmesi ile uzman yatırımcılık anlayıĢı ön plana 

çıkmaktadır. TMS-TFRS düzenlemeleri ile birlikte Ģirketlerin muhasebe 

Alko PC3
Textbox
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

http://www.kap.gov.tr/
http://www.borsaistanbul.com/
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verileri önem kazanmıĢtır. Daha önceden yapılmıĢ çalıĢmalarda hisse senedi 

etkileyen faktörler değerlendirirken yatay kesit ya da zaman kesiti içeren 

regresyon ya da zaman serisi analizi yöntemleri kullanılmıĢtır. ÇalıĢmamızda 

hem yatay hem de zaman kesiti içeren panel veri analizi ile hisse senedi 

fiyatlarının muhasebe verilerinden ne derece etkilendiği ölçülmektedir. 

Böylece, hisse senetlerine yatırım kararı verirken muhasebe verilerini ne 

derece dikkate aldıkları ve hisse senedi fiyatlarını Ģirketlerin muhasebe 

verilerinin ne derece etkilediğini ortaya çıkarmaktır. 

 

            3.2. AraĢtırmanın Yöntemi: Panel Veri Analizi 

 

            Ampirik çalıĢmalarda kullanılan veri türleri genel olarak üç çeĢittir. 

Bunlar zaman serileri (time series), yatay kesit verileri (cross-section) ve 

panel verilerdir (Yağcılar, 2015: 145). 

            Panel veri, zaman boyunca incelenen yatay kesit verisi olarak 

tanımlanmaktadır (Erdemi, 2015: 79). 

            Herhangi bir değiĢkenin aynı zaman biriminde, zaman sabitken 

birimlere göre değiĢim gösteren seriler yatay kesit serileridir, bu seriler yatay 

kesit verilerini meydana getirir. Örneğin, Avrupa ülkelerinin seçilmiĢ bir yıla 

ait ithalatları, bir bankanın Ģubelerinin herhangi bir yılda, ayda vb. verdiği 

toplam kredi miktarları, bir bölgede yaĢayan ailelerin aylık gelirleri vb. 

Herhangi bir değiĢkenin zaman içinde, zamana göre değiĢimini gösteren 

seriler zaman serileridir, bu seriler zaman serisi verilerini oluĢturur. Örneğin 

seçilen bir ülkenin ithalatı, bir bankanın seçilen bir dönemde yıllık, aylık vb. 

verdiği toplam kredi miktarları, seçilen ailelerin aylık gelirleri vb. Bu sebeble 

bir konuda hem zamana hem de birimlere göre analiz yapılması gerektiğinde 

zamana ve birimlere göre ayrı ayrı inceleme yapılacaktır. Bu durum karmaĢık 

mukayeselere sebeb olabilir. Hem zamana hem de birimlere göre analiz 

yapıldığında zaman serileri ve yatay kesit verilerinin birleĢtirilmesi ile 

meydana gelen verilere "Longitudinal Veri" veya "HavuzlanmıĢ Veri" adı 

verilir. Yatay kesit birimlerinin değiĢimi aynı kaldığı, bu nedenle zamana göre 

aynı birimler kümesinin değiĢimi gösteren havuzlanmıĢ veya Longitudinal 

verilere "Panel Veri "adı verilir (GüriĢ, 2015: 1-2). 

                       Genel olarak panel veri modeli; 
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            Yit = α it + β kit Xkit + uit   olarak hesaplanmaktadır. 

             Burada; 

   Y: Bağımlı değiĢken,  

   Xk: Bağımsız değiĢkenler,  

   β: Eğim parametreleri,  

   u: Hata terimi  

  α: Sabit parametreyi, 

   i : Alt indisi; Birimleri (birey, firma, Ģehir, ülke gibi), 

   t:  Alt indisi; Zamanı (gün, ay, yıl gibi) ifade etmektedir (Tatoğlu, 

2013: 4). 

 

                        3.2.1.Örneklem Seçim Kriteri 
 

              Borsa Ġstanbul‘da imalat sanayi sektöründe iĢlem gören 189 Ģirketin 

2015 yılına ait yıllık mali tabloları aracılığıyla hâsılatlları tespit edilmiĢtir. 

ġirket listesi Ek 1‘ de belirtilmiĢtir. Söz konusu Ģirketlere ait pazar payı 

hesaplanmıĢtır. Daha sonra pazar paylarının karesi alınarak Herfindahl- 

Hirschman yoğunlaĢma endeksi birden yüksek olan ilk 20 Ģirket alınmıĢtır. 

Daha sonra Eviews-8 ve Stata Programları yardımıyla panel veri analizi 

uygulanmıĢtır. 

 

                   3.2.1.1. Pazar Payı 

 

         Pazar payı, bir iĢletmenin ürettiği ürünlerin satıĢının, aynı endüstri 

alanında üretilen ürünlerin satıĢı içindeki payı Ģeklinde tanımlanır 

(www.muhasebeturk.org, 21.04.2016). Pazar payı aĢağıdaki formülle 

hesaplanmaktadır: 

 

         Pazar P     
               

                               
 

http://www.muhasebeturk.org/
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                    3.2.1.2. YoğunlaĢma Endeksi 

 

              Pazar yoğunluğu endeksleri, kolay hesaplanabilirler ve pazarın ne 

kadar rekabetçi olduğuna ilişkin emare verirler. Pazarda faaliyet gösteren 

teşebbüs sayısının çokluğu ve bu teşebbüslerin birbirlerine denk olmaları 

oranında yoğunlaşma azalır ve rekabet düzeyi artar. Pazar yapısının 

rekabetçi olması ölçüsünde de, pazarda faaliyet gösteren girişimlerin pazar 

değişkenlerini etkileme olanakları, dolayısıyla pazar güçleri azalır. Bu 

nedenle, pazarın ne kadar rekabetçi olduğunun tespitinde pazar 

yoğunluğunun bilinmesi ehemmiyet taşır (Durukan ve Hamurcu,  2009: 77). 

              Endüstriyel yoğunlaĢmaya iliĢkin çeĢitli tanımlar verilmekle birlikte, 

genelde bu kavramla anlatılmak istenen iki Ģey vardır: 

 

        Endüstriyi oluĢturan firmaların büyüklük dağılımı (size distribution), 

         Toplam endüstri üretiminin (ya da istihdamının, satıĢlarının) büyük 

bölümünün birkaç büyük firma tarafından oluĢturulup, oluĢturmadığı; yani 

tekelleĢme eğiliminin var olup, olmadığıdır (Makine Mühendisleri Odası, 

mmo.org.tr,  21.04.2016). 

 

          YoğunlaĢma endeksinin hesaplanmasında bir çok yöntem 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında en çok kullanlan yöntemler M-Firma 

YoğunlaĢma Oranı, Herfhindahl-Hirschman Endeksi yöntemleridir. 

       

                      3.2.1.2.1. M-Firma YoğunlaĢma Oranı (CRM)  

 

            SatıĢ hâsılatına göre, o iktisadi faaliyet kümesi içindeki N sayıdaki iĢ 

yeri içinde, faaliyet sınıfı içindeki payı en büyük ―m sayıda iĢ yerinin oranıdır. 

Bu yoğunlaĢma ölçütleri arasında en eski ve özellikle amprik çalıĢmalarda 

yaygın Ģekide kullanılan kullanılan M firma yoğunlaĢma oranıdır. Aynı 

piyasada belli baĢlı ürünlerde faaliyet gösteren genellikle en büyük dört, 

sekiz veya on iki firmanın paylarının toplamı Ģeklinde ifade edilmektedir 

(ekonometriknotlar.com, 13.05.2016). 
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                      3.2.1.2.2. Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) 

 

           En basit tanımıyla, piyasada yer alan her bir birim firmanın pazar 

paylarının kareleri toplamını ifade etmektedir. Herfindahl-Hirschman endeks 

değeri hesaplandıktan sonra piyasalardaki yoğunlaĢma düzeyine iliĢkin bir 

sınıflandırma yapılmıĢtır. Bu tablolaĢtırarak ifade edebiliriz.  

 

 

 

ġekil 3.1: Herfindahl- Hirschman Endeksinin Yorumlanması 

 

HHI Endeks Değeri 
Piyasadaki YoğunlaĢmanın 

Derecesi 

Piyasa 
Rekabet 
Düzeyi 

0-1000 DüĢük Piyasa YoğunlaĢması 
Yüksek 
Rekabet 

1000-1800     
Orta Düzey Piyasa 

YoğunlaĢması 
Orta Düzey 

Rekabet 

1800-10000 Yüksek Piyasa YoğunlaĢması 
DüĢük 

Rekabet 

  

            Kaynak: Parkin, 2003 aktaran Fatih Kostakoğlu, 2015: 133.

 

                           3.2.2. Veri Setinin OluĢturulması 

 

                     3.2.2.1. Bağımlı ve Bağımsız DeğiĢken 

 

               ÇalıĢmamızda bağımsız değiĢken olarak, finansal rasyolara ait 

likidite, kârlılık, borçlanma ve faaliyet olarak dört farklı grup oluĢturulmuĢtur. 

Her grupta birden fazla değiĢkene yer verilmiĢtir. Modelin bağımlı değiĢkeni 

olarak Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören hisse senetlerinin 2006-2015 yıllarına 

ait kapanıĢ fiyatları kullanılmıĢtır. 

              Kârlılık, likidite, borçlanma ve faaliyet değiĢken grubu ayrıntılı bir 

Ģekilde Tablo 3.1‘ de verilmektedir. 
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Tablo 3.1: Modeli OluĢturan Bağımsız DeğiĢken Listesi 

 

DeğiĢken Grubu                    DeğiĢkenler                                  Simge 

Kârlılık Oranları                     Aktif Kârlılık                                    K1 

                                                            Net Kâr Marjı                                  K2 

                                                            Öz Kaynak Kârlılığı                        K3 

                                                            Esas Faaliyet Kâr Marjı                  K4 

  Likidite Oranları                  Cari Oran                                        L1 

                                                            Likidite Oranı                                  L2 

                                                            Nakit Oranı                                     L3 

                                                            Dönen Varlık/Toplam Aktif             L4 

  Borçlanma Oranları             Kaldıraç Oranı                               B1 

                                                             KVYK/Toplam Borç                       B2 

 Faaliyet Oranları                  Öz Kaynak Devir Hızı                     F1 

                                                            Dönen Varlık Devir Hızı                 F2 

                                                            Alacak Devir Hızı                           F3 

                    

         

          3.2.2.2. Veri Setini OluĢturan Firmalar 

 

          Veri seti oluĢturulurken, Herfhindal- Hirchman yoğunlaĢma endeksine 

göre birden yüksek olan ilk 20 Ģirket seçilmiĢtir. ÇalıĢmamızda H endeksi 

671 olarak hesaplanmıĢtır. Bu düĢük piyasa yoğunlaĢması yüksek rekabet 

anlamına gelmektedir. Yüksek rekabet düzeyinin oluĢması yatırımcıların 

hangi hisse senedi yatırım yapacakları konusunda kararsız kalmasına yol 

açacabileceği düĢünülmektedir. Bu amaçla bu Ģirketler veri setini 

oluĢturmaktadır. Bu Ģirketlerin finansal tablolarından yararlınalarak 2006 -

2015 yıllarına ait değiĢken grubunda yer alan rasyolar hesaplanmıĢtır. Veri 

setini oluĢturan Ģirketler Tablo 3.2 de sunulmuĢtur. 
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             Tablo 3.2: Veri Setini OluĢturan Firmalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               

 

 

                      

                3.2.3. Model  
 

            ÇalıĢmada 20 firmaya ait 2006-2015 yılları arasında 200 (20*10) 

gözlem birlikte ele alınarak panel veriler oluĢturulmuĢtur. Toplamda beĢ farklı 

model kurulmuĢtur. Her bir model için bağımsız değiĢken olan dört farklı 

rasyo grubuna ait oranların, bağımlı değiĢken olan hisse senedi kapanıĢ 

fiyatı üzerine etkisi incelenmiĢtir. Son modelde ise tüm rasyoların hisse 

senedi kapanıĢ fiyatı üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

          ÇalıĢmada yer alan model aĢağıdaki gibi oluĢturulmuĢtur. 

          Model 1: Faaliyet Rasyolarının Hisse Senedi Fiyatına Etkisi 

          HisFiyi = α 0+ F1 β1 + F2 β2 +F3 β3 + ei 

 

          Model 2: Borçlanma Rasyolarının Hisse Senedi Fiyatına Etkisi 

           HisFiyi = α 0+ B1 β1+ B2 β2 + ei 

SAYI KOD ġĠRKETLER 

1 TUPRS TÜPRAġ 

2 ARCLK ARÇELĠK 

3 EREGL EREĞLĠ DEMĠR ÇELĠK 

4 AEFES ANADOLU EFES 

5 TOASO TOFAġ OTO. FAB.  

6 VESTL VESTEL  

7 CCOLA COCO COLA 

8 PETKM PETKĠM 

9 TTRAK TÜRK TRAKTÖR 

10 ULKER ÜLKER BĠSKÜVĠ 

11 GUBRF GÜBRE FABRĠKA 

12 SARKY SARKUYSAN 

13 VESBE VESTEL BEYAZ EġYA 

14 KRDMA KARDEMĠR 

15 TRKCM TRAKYA CAM 

16 IZMDC ĠZMĠR DEMĠR ÇELĠK 

17 AKSA AKSA 

18 BANVT BANVĠT 

19 BRSAN BORUSAN 

20 BRISA BRĠSA 

http://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/tum-sirketler/detay.aspx?sId=1096
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           Model 3: Likidite Rasyolarının Hisse Senedi Fiyatına Etkisi 

           HisFiyi = α 0+ L1 β1 +L2 β2 + L3 β3 +L4 β4 + ei 

      

           Model 4: Kârlılık Rasyolarının Hisse Senedi Fiyatına Etkisi 

           HisFiyi = α 0+K1 β1 + K2 β2 + K3 β3 + K4 β4 +ei 

 

           Model 5: Tüm Rasyoların Hisse Senedi Fiyatına Etkisi 

       HisFiyi= α 0+ F1 β1 +F2  β2+ F3 β3 +  K1 β4 + K2 β5 + K3 β6 + K4 β7  + 

L1 β8 +  L2 β9+L3 β10+L4  β 11+B1 β12 +B2  β13 +eĠ 

 

               

                 3.2.4. Bulgular   
 

                  3.2.4.1. Panel Birim Kök Testleri    

  

          ÇalıĢmamızda hisse kapanıĢ fiyatları ve Ģirketlerin muhasebe verileri 

arasındaki iliĢkiyi gösteren modeller kurulmadan önce, değiĢkenlerin 

durağanlıkları araĢtırılmıĢtır. Durağınlık; zaman içinde ortalama, varyans, 

otokovaryansının sabit olması Ģeklinde tanımlamak mümkündür. Durağanlık 

sınamasının nedeni kurulacak olan modellerde sahte regresyon modeli ile 

karĢılaĢmak istenmemesidir. Sahte regresyon modeli denilen yanıltıcı sonuç 

ya da değerler arasında sapmalı sonuçlar meydana gelmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu sebeble modeller oluĢturulmadan önce durağanlık test 

edilip gelecekte doğru tahminler yapılabilecektir. 

          Panel veri analizinde birim kök testleri birinci ve ikinci nesil olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Birinci kuĢak testler, birimler arasında korelasyon 

olmadığını varsaymaktadırlar. Korelasyon varsa bu testlerin gücü zayıftır. 

Ġkinci nesil birim kök testlerinin temel özelliği ise, birimlere ait seriler arasında 

korelasyon olduğunu varsaymasıdır (Tatoğlu, 2013a: 199).  
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             Tablo 3.2‘ de birinci ve ikinci nesil birim kök testleri gösterilmektedir.   

          Birim kökün varlığını test etmek için panel veriler kullanıldığında 

yatay kesit bağımlılğının denenmesi gerekmektedir. Panel veri setinde yatay 

kesit bağımlılığı varlığı kabul edilmezse birinci nesil kök birim testleri 

kullanılabilir. Bununla birlikte panel verilerinde yatay kesit bağımlılığı varsa 

ikinci nesil birim kök testlerini kullanmak daha tutarlı, etkin ve güçlü 

tahminleme yapmamızı olanak tanıyacaktır (Çınar, 2010: 594). 

ġekil 3.2: Panel Birim Kök Testleri 

Birinci Nesil Birim Kök 
Testleri 

Ġkinci Nesil Birim Kök 
Testleri 

Levin,Lin ve Chu  Bai ve Ng   

Im, Peasaran ve Shin  Philips ve Sul  

Fisher ADF (Maddala ve 
Wu,1999)  

Pesaran  

Fisher Philips ve Perron  Choi  

Hadri  Chang  

 

Kaynak: Korkmaz ve Karaca, 2013: 174. 

 

                 

                   3.2.4.1.1. Birinci KuĢak Panel Birim Kök Testi 

 

         Birinci KuĢak Panel Birim Kök testleri, p‘ ya iliĢkin yapılan varsayımlara 

göre iki grupta ele alınmaktadır. Birinci grup testlerde, p‘ nun birimden birime 

değiĢmediği; Ġkinci Grup testlerde ise, p‘ nun birimden birime değiĢtiği 

varsayılmaktadır (Tatoğlu, 2013a: 199). 

          Bağımlı değiĢken olan hisse senedi kapanıĢ fiyatlarının birinci nesil 

sabit ve trendli birim kök testleri analiz edilmiĢtir. AĢağıdaki hipotezler 

oluĢturulmuĢtur. 

H0: Birim kök yoktur. 

H1: Birim kök vardır. 

Olasılık < 0.05 ise seride H0 red edilir. H1 kabul edilir, birim kök vardır. Seri 

durağandır. 
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Olasılık > 0.05 ise H0 hipotezi kabul edilir, seri durağan değildir. 

 

Tablo 3.3: Bağımlı DeğiĢkene ĠliĢkin Birinci Nesil Sabit Birim Kök Testi 

Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Test sonuçlarına göre, Im, Pesaran and Shin- stat ve ADF – Fisher Chi 

square yöntemine göre H0 kabul edilir. Levin, Lin& Chu t*, PP- Fisher Chi- 

Square yöntemlerine göre de H0 red edilir. H1 kabul edilir.  

    Tablo 3.4: Bağımlı DeğiĢken Birinci Nesil Birim Kök Testi Sonuçlar 

 

KAPANIġ FĠYATI TRENDLĠ BĠRĠM KÖK TESTĠ SONUÇLARI  

YÖNTEM ĠSTATĠSTĠĞĠ OLASILIK 
KESĠT 
SAYISI 

GÖZLEM 
SAYISI 

HĠPOTEZ 

Levin, Lin 
& Chu t* 

-719.543 0.0000 20 172 RED 

Breitung 
t-stat 

-140.006 0.0807 20 152 KABUL 

 
Im, 

Pesaran 
and Shin 

W-stat 

-0.93437 0.1751 20 172 KABUL 

ADF - 
Fisher 
Chi-

square 

56.0685 0.0472 20 172 RED 

PP - 
Fisher 
Chi-

square 

64.1606 0.0090 20 180 RED 

KAPANIġ FĠYATI SABĠT BĠRĠM KÖK TESTĠ SONUÇLARI 

YÖNTEM ĠSTATĠSTĠĞĠ OLASILIK 
KESĠT 
SAYISI 

GÖZLEM 
SAYISI 

HĠPOTEZ 

Levin, Lin 
& Chu t* 

-218.195 0.0146 20 175 RED 

Im, 
Pesaran 
and Shin 

W-stat 

-0.56164 0.2872 20 175 KABUL 

ADF - 
Fisher 
Chi-

square 

55.2162 0.0552 20 175 KABUL 

PP - 
Fisher 
Chi-

square 

59.6997 0.0233 20 180 RED 
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           Test sonuçlarına göre, Levin, Lin& Chu t* ,   PP- Fisher Chi- Square ve 

ADF- Fisher Chi- Square H0 red edilir, H1 kabul edilir. Breitung t- stata ve Im, 

Pesaran and Shin W- stat yöntemlerine göre H0 kabul edilir. Farklı 

yöntemlerce red ya da kabul kararı çıktığını görmekteyiz. Eş bütünleşme testi 

yardımıyla birinci kuşak panel birim kök testini kullanıp kullanmayacağımıza 

karar vereceğiz. Böylece yatay kesit bağımlılıkları test edilmektedir. 

          Yatay kesit birimlerinin birbiriyleriyle bağımlılığını tespit etmek için 

yatay kesit bağımlılığı testi yapılır. 

HO : Yatay kesit bağımlılığı yoktur. 

H1 : Yatay kesit bağımlılığı vardır. 

            

          Tablo 3.5: Yatay Kesit Bağımlılığının Test Edilmesi 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sonuçlara göre, Model 1 ve Model 2 tüm test test tekniklerine göre 

olasılık değerleri 0.05‘ in altında çıkmıĢtır. Model 1 ve Model 2 için yatay 

kesit bağımlılığı vardır. 

           

 

MODEL 1 MODEL 2 

Test ĠSTATĠSTĠK d.f. OLASILIK ĠSTATĠSTĠK d.f. OLASILIK 

Breusch-
Pagan Chi-

square 
663.8150 190 0.0000 3.405.433 190 0.0000 

Pearson LM 
Normal 

23.28022 
 

0.0000 6.696.730 
 

0.0000 

Pearson CD 
Normal 

5.863773 
 

0.0000 2.922.881 
 

0.0035 

Friedman 
Chi-square 

25.66909 9 0.0023 2.008.364 9 0.0174 

Frees Q 2.755239 
  

1.746.197 
  

Asymtotic 
critical 
values* 

1% 0.519780 
 

1% 0.519780 
 

 
5% 0.342859 

 
5% 0.342859 

 

 
10% 0.255854 

 
10% 0.255854 
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          Tablo 3.6: Model 3 ve Model 4’ ün Yatay Bağımlılıklarının Test Edilmesi 

 

MODEL 3 MODEL 4 

Test 
ĠSTATĠSTĠ

K d.f. OLASILIK 
ĠSTATĠSTĠ

K d.f. OLASILIK 

Breusch-
Pagan 
Chi-
square 3.877.771 190 0.0000 4.298.826 190 0.0000 

Pearson 
LM 
Normal 9.119.772   0.0000 1.127.974   0.0000 

Pearson 
CD 
Normal 6.207.215   0.0000 3.473.736   0.0005 

Friedman 
Chi-
square 3.245.455 9 0.0002 2.540.727 9 0.0026 

Frees Q 1.622.812     2.060.738     

Asymtoti
c critical 
values* 1% 

0.519
780   1% 

0.5197
80   

  5% 
0.342
859   5% 

0.3428
59   

  10% 
0.255
854   10% 

0.2558
54   

 

          Sonuçlara göre, Model 3 ve Model 4 tüm test test tekniklerine göre 

olasılık değerleri 0.05‘ in altında çıkmıĢtır. Model 3 ve Model 4 için yatay 

kesit bağımlılığı vardır. Panel verilerinde yatay kesit bağımlılığı varsa ikinci 

nesil birim kök testlerini kullanmak daha tutarlı, etkin ve güçlü tahmin 

yapmamızı olanak tanıyacaktır (Çınar, 2010: 594). 

 

                     3.2.4.1.2. Ġkinci KuĢak Panel Birim Kök Testi 

 

         Birimler arası korelasyonsuzluğun yokluğu oldukça kısıtlayıcı bir 

varsayımdır. Dolayısıyla birimler arası korelasyon dikkate alınarak ikinci 

kuĢak birim kök testleri türetilmiĢtir (Tatoğlu, 2013b: 220). 

         ÇalıĢmada yatay kesit bağımlılığı N (20) > T (10) olduğu için Pesaran 

(2004) testi ile test edilmiĢtir. Pesaran (2004) testine iliĢkin istatistik 

aĢağıdaki formül ile hesaplanmaktadır: 
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          Burada T zaman periyodunu, N yatay kesit sayısını,  ise  i.inci ve 

j.inci hata terimleri arasındaki korelasyonu göstermektedir. 

Tablo 3.7: DeğiĢkenlerin Düzey Değerlerine ĠliĢkin Pesaran CADF Birim Kök 

Testi Sonuçları 

 
SABĠT TREND 

DeğiĢken T-bar Cv 10 Cv 5 Cv 1 T -bar Cv 10 Cv 5 Cv 1 

KapanıĢ Fiyatı 
(Bağımlı 

DeğiĢken) 

-
1.302 

-2.150 -2.290 -2.560 -2.267 2.730 -2.890 -3.200 

K1 
(aktif karlılık) 

-
2.384 

-2.150 -2.290 -2.560 -3.671 -2.730 -2.890 -3.200 

K2 
(net kar marjı) 

-
2.306 

-2.150 -2.290 -2.560 -2.903 -2.730 -2.890 -3.200 

K3 
(öz kaynak 

karlılığı) 

-
2.133 

-2.150 -2.290 -2.560 -3.331 -2.730 -2.890 -3.200 

K4 
(esas faaliyet 

kar marjı) 

-
2.375 

-2.150 -2.290 -2.560 -3.818 -2.730 -2.890 -3.200 

F1 
(öz kaynak 

d.h.) 

-
2.085 

-2.150 -2.290 -2.560 -3.769 -2.730 -2.890 -3.200 

F2 
(dönen varlık 

d.h.) 

-
2.025 

-2.150 -2.290 -2.560 -2.367 -2.730 -2.890 -3.200 

F3 
(alacak d.h.) 

-
2.524 

-2.150 -2.290 -2.560 -3.495 -2.730 -2.890 -3.200 

L1 
(cari oran) 

-
2.060 

-2.150 -2.290 -2.560 -3.589 -2.730 -2.890 -3.200 

L2 
(likidite oranı) 

-
2.042 

-2.150 -2.290 -2.560 -3.571 -2.730 -2.890 -3.200 

L3 
(nakit oran) 

-
1.621 

-2.150 -2.290 -2.560 -3.227 -2.730 -2.890 -3.200 

L4 
(dönen v./ top. 

Aktif) 

-
1.902 

-2.150 -2.290 -2.560 -1.740 -2.730 -2.890 -3.200 

B1 
(kaldıraç 

oranı) 

-
2.285 

-2.150 -2.290 -2.560 -3.052 -2.730 -2.890 -3.200 

B2 
(kvyk/ top. 

Borç) 

-
2.616 

-2.150 -2.290 -2.560 -3.296 -2.730 -2.890 -3.200 
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          T -bar değeri değiĢken grubunun Pesaran CADF Birim Kök Testi 

sonuçlarını yansıtmaktadır. T- bar serilerin durağanlıkları hakkında bilgi verir.  

Cv 10, cv 5 ve cv 1 kritik değerleri göstermektedir. T -bar istatistiğini cv 10, 

cv 5 ve cv 1 kritik değerleri ile mutlak değerce karĢılaĢtırılmaktadır. Eğer t -

bar istatistiği kritik değerlerden mutlak değerce büyük ise seri durağandır.  

          Sonuçlara göre, hem % 5 hem de % 10 anlamlılık düzeyinde K1, K2, 

K4 ve F3 değiĢkenleri için H0 red edilir, H1 kabul edilir. K3, F1, F2, L1, L2, L3, 

L4, B1 ve B2 için birinci derece fark alınır. 

          Bulgulara göre t -bar değeri kritik değerlerden yüksek olan rasyolar 

bulunmaktadır. Tüm testler dikkate alındığında serilerin birinci farklarının 

alınması, oluĢabilecek bir sahte regresyon sorununun önüne geçilmesi 

anlamında oldukça önemlidir. Bu nedenle serinin birinci derece farkı 

alınmıĢtır.  Tablo 3.8‘ de birinci farkları alınan değiĢkenler yer almaktadır. 

DeğiĢkenler birinci farkları alınarak veri durağan hale getirilmiĢtir. 

Tablo 3.8: Birinci Derece Farkı Alınan DeğiĢkenlerin Pesaran CADF Birim Kök 

Testi Sonuçları 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
SABĠT TREND 

DeğiĢken T -bar Cv 10 Cv 5 cv1 T -bar Cv 10 Cv 5 Cv 1 

ΔKapanıĢ -3.229 -2.150 -2.290 -2.560 -3.654 2.730 -2.890 -3.200 

ΔK3 
(öz kaynak 

karlılığı) 
-3.579 -2.150 -2.290 -2.560 -3.345 -2.730 -2.890 -3.200 

ΔF1 
(öz kaynak d.h.) 

-3.666 -2.150 -2.290 -2.560 -2.255 -2.730 -2.890 -3.200 

ΔF2 
(dönen varlık 

d.h.) 
-2.559 -2.150 -2.290 -2.560 -2.379 -2.730 -2.890 -3.200 

ΔL1 
(cari oran) 

-2.983 -2.150 -2.290 -2.560 -3.335 -2.730 -2.890 -3.200 

ΔL2 
(likidite oranı) 

-2.748 -2.150 -2.290 -2.560 -3.027 -2.730 -2.890 -3.200 

ΔL3 
(nakit oran) 

-2.485 -2.150 -2.290 -2.560 -2.583 -2.730 -2.890 -3.200 

ΔL4 
(dönen var./ top. 

Aktif) 
-2.600 -2.150 -2.290 -2.958 -2.958 -2.730 -2.890 -3.200 

ΔB1 
(kaldıraç oranı) 

-2.843 -2.150 -2.290 -2.958 -2.984 -2.730 -2.890 -3.200 

ΔB2 
(kvyk/ top. Borç) 

-2.994 -2.150 -2.290 -2.958 -2.856 -2.730 -2.890 -3.200 
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                  3.2.4.2. Modellerin Kurulması 
 

         Yapılan testler sonucunda birim veya zaman etkilerinin olduğunu 

anlaĢılmıĢsa, bu etkilerin sabit mi tesadüfi mi olduğuna karar verilmesi 

gerekmektedir (Tatoğlu, 2013a: 179).  

           Bu amaçla çalıĢmada F -testi ve Hausman testi uygulanmıĢtır. 

                     

                      3.2.4.2.1. F testi 

 

           Bu test, klasik modelin geçerliliğini test etmek amacıyla kurulmaktadır. 

Verilerin birimlere göre farklılık olup, olmadığı test etmektedir. Veri birimleri 

arasında farklılık göstermiyorsa klasik model uygulanmaktadır. 

H0 = Sabit etkiler geçerli değildir. 

H1= Sabit etkiler modeli geçerlidir. 

          Burada F istatistiğinin olasılık değeri 0.000 <0.05 olduğu için H0 

hipotezi reddedilir. 

Tablo 3.9: F Testi Sonuçları 

 

              

 

 

  

 

 

 

Model 1 

Test F Ġstatistiği Olasılık Değeri Sıfır Hipotezi Karar 

F 9.439.095 0.0000 
Sabit etkiler geçerli 

değildir 
Red 

Model 2 

Test F Ġstatistiği Olasılık Değeri Sıfır Hipotezi Karar 

F 17.290.831 0.0000 
Sabit etkiler geçerli 

değildir 
Red 

Model 3 

Test F Ġstatistiği Olasılık Değeri Sıfır Hipotezi Karar 

F 10.487.211 0.0000 
Sabit etkiler geçerli 

değildir 
Red 

Model 4 

Test F Ġstatistiği Olasılık Değeri Sıfır Hipotezi Karar 

F 8.639.301 0.0000 
Sabit etkiler geçerli 

değildir 
Red 

Model 5 

Test F Ġstatistiği Olasılık Değeri Sıfır Hipotezi Karar 

F 8.472.184 0.0000 
Sabit etkiler geçerli 

değildir 
Red 
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                     3.2.4.2.2. Hausman Testi 

           Sabit etkiler ile rassal etkiler modelini karĢılaĢtırmak amacıyla 

Hausman testi kullanılır. Hausman testi sadece zaman etkilerinin olduğu ya 

da hem biri hem de zaman etkilerinin bir arada olduğu iki yönlü modeller için 

kullanılabilmektedir. Hausman testi aĢağıdaki formülle hesaplanmaktadır. 

 

. 

            Tablo 3.10: Hausman Testi Sonuçları 

 

 

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 1 

Test χ
2
 Olasılık değeri Sıfır Hipotez Karar 

     
Hausman 

0.46 

 
0.9275 

Açıklayıcı 
değiĢkenler ve 

birim etki 
arasında 

korelasyon yoktur 

Kabul 

Model 2 

Test χ
2
 Olasılık değeri Hipotez Karar 

Hausman 0.02 0.9908 

Açıklayıcı 
değiĢkenler ve 

birim etki 
arasında 

korelasyon yoktur 

Kabul 

Model 3 

Test χ
2
 Olasılık değeri Hipotez Karar 

Hausman 

0.63 

 
0.9597 

Açıklayıcı 
değiĢkenler ve 

birim etki 
arasında 

korelasyon yoktur 

Kabul 

Model 4 

Test χ
2
 Olasılık değeri Hipotez Karar 

Hausman 
0.77 

 
0.9420 

Açıklayıcı 
değiĢkenler ve 

birim etki 
arasında 

korelasyon yoktur 

Kabul 

Model 5 

Test χ
2
 Olasılık değeri Hipotez Karar 

Hausman 
0.84 

 
0.6575 

Açıklayıcı 
değiĢkenler ve 

birim etki 
arasında 

korelasyon yoktur 

Kabul 
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          Hausman testi sonuçlarına göre, açıklayıcı değiĢkenler ve birim etki 

arasında iliĢki olmadığını söyleyen sıfır hipotezi kabul edilmektedir. Buradan 

hareketle Tablo 3.10‘ da görülen sonuçlar, hem yatay kesitler hem de zaman 

serileri için Rassal Etkiler yaklaĢımının seçilmesinin uygun olduğunu 

göstermektedir. 

 

          3.2.4.3. Varyans ve Otokorelasyon Sorunun Test Edilmesi 

 

          Modellerde otokorelasyon ve farklı varyans sorunu olup olmadığını 

araĢtırmak amacıyla sırasıyla, Wooldridge otokorelasyon testi ve Likelihood 

varyans testi uygulanmıĢtır. 

          Olasılık değeri  < 0.05 olduğu için farklı varyans sorunu vardır. 

           Otokorelasyon sorunun test etmek amacıyla Wooldridge testi 

uygulanmaktadır. Olasılık değeri < 0.05 olduğu için modelde otokorelasyon 

sorunu vardır. 

Tablo 3.11: . Varyans ve Otokorelasyon Sonuçları 

 
Otokorelasyon Testi Farklı Varyans Testi 

 
F istatistiği 

Olasılık 
değeri 

χ
2
 istatistiği 

Olasılık 
değeri 

Model 
1 

23.083 
0.0001 

      477.89 

 
0.0000 

Model 
2 

19.556 

 
0.0003 464.80 0.0000 

Model 
3 

           17.884 0.0005 
       464.48 

 
0.0000 

Model 
4 

24.337 

 
0.0001 

       480.77 

 
0.0000 

Model 
5 

 

33.867 

 

0.0000 
       499.75 

 

0.0000 

 

 

          Otokorelasyon ve varyans hatası varsa; elde edilen tahminciler etkinlik 

özelliğini kaybedecek ve model sonuçları hatalı olacaktır. Dirençli standart 
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hataların elde edilmesi gerekir. Farklı varyans ve otokorelasyon sorununu 

dikkate alarak rassal etkiler modeli yeniden kurulmuĢtur.  

        3.2.4.4. Panel Veri Sonuçları 

         OluĢturulan beĢ modelin ayrı ayrı panel veri sonuçları sırasıyla 

tablolarda verilmektedir. ÇalıĢmada  toplam 200 (20*10) gözlem sayısı 

kullanılmıĢtır. 

              Tablo 3.12: Model 1 Panel Veri Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          Model 1‘ de faaliyet rasyolarının hisse senedi fiyatına etkisi 

incelenmektedir. Faaliyet rasyoları Ģirketlerin varlıklarını ne ölçüde verimli 

kullanıp kullanamadığı hakkında bilgi verir. DeğiĢken grubunda var olan F3 

simgeli Alacak Devir Hızı Ģirketlerin ticari alacaklarının ne sürede tahsil 

edeceğini gösterir. F2 simgeli Dönen Varlık Devir Hızı Ģirketlerin faaliyetlerini 

yürütebilmeleri için gereken minimum dönen varlıklar ile hangi ölçüde satıĢ 

hacmi baĢarısı gösterdiklerini ölçen bir orandır. F1 simgeli Öz Kaynak Devir 

MODEL 1 ÖZET 

Bağımlı DegiĢken  KAPANIġ 

Yöntem  Panel EGLS 

Periyod  9 

Yatay Kesit 
Birimlerinin Sayısı 20 

Toplam Gözlem Sayısı  
180 

R
2 

 0.015842 

DüzeltilmiĢ R
2 

0.000934 

F-istatistigi  0.944344 

Olasılık (F-ist.)  0.420475 

Durbin-Watson   0.890560 

ANALĠZ SONUÇLARI 

 
DeğiĢken Kat Sayı Std. Hata  T-Ġstatistiği Olasılık  

F3 
(alacak d.h.) -0.340478 0.192126 -1.772.161 0.0781 

∆F1 
(öz kaynak d.h.) 0.600222 0.613967 0.977612 0.3296 

F2 
(dönen varlık d.h.) -0.167150 0.827379 -0.202023 0.8401 

C 1.569.546 3.901.273 4.023.164 0.0001 
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Hızı şirket yönetiminin öz sermayeyi ne kadar etkin kullandıgının bir 

göstergesidir.  

          Her bir değişkene ait analiz sonuçlarına göre, olasılık değeri 0.10’ dan 

küçük ise kat sayı anlamlıdır. Model 1’ de değişkenler arasında F3 istatistiki 

olarak negatif anlamlıdır. F2 ve F1 değişkenleri olasık değeri 0.10’ dan büyük 

olduğundan  istatistiki olarak anlamsızdır. 

          Bu değiĢkenin analiz kapsamındaki değiĢkenlerin tümünün, bağımlı 

değiĢken üzerindeki etki derecesini gösteren R2 değeri, 0.015842 çıkmıĢtır. 

R2, bağımlı değiĢkendeki değiĢimlerin ne kadarlık kısmının bağımsız 

değiĢkenler tarafından açıklandığını ifade etmektedir. Bu değer, 0 ile 1 

arasında  değerler alabilmektedir. R2 değeri 1‘ e yakınsa bağımlı 

değiĢkendeki değiĢimin, bağımsız değiĢkendeki değiĢimlerle 

açıklanabileceğini gösterir. R2 değerinin 0‘ a yakın çıkması ise bağımlı 

değiĢkendeki değiĢimlerin, bağımsız değiĢkenlerdeki değiĢim dıĢındaki 

nedenlerden oluĢacağını gösterir. Analiz sonucunda R2‘nin 0.015842  

çıkması; bağımlı değiĢken olan imalat firmaları hisse senedi fiyatlarında 

meydana gelen değiĢimlerin yaklaĢık %2‘ lik kısmının çalıĢmada kullanılan 

bağımsız değiĢkenler olan finansal oranlardan meydana gelen değiĢimler 

tarafından açıklandığı söylenebilir 
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Tablo 3.13: Model 2 Panel Veri Sonuçları 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

         

          Model 2‘ de borçlanma oranlarının hisse senedi fiyatına etkileri 

incelenmektedir. Borçlanma oranları, iĢletmenin kaynak yapısını gösterir ve 

iĢletmenin varlıklarının hangi kaynaklarla ne oranlarda karĢılandıgını 

görebilmemizi sağlar. B1 simgeli Kaldıraç Oranı, toplam kaynakların ne 

kadarının yabancı kaynaklardan oluĢtuğunu gösterir. B2 simgeli 

KVYK/Toplam Borç Oranı; toplam borcunun ne kadarını KVYK oluĢtuğunu 

gösterir. ÇalıĢmada toplam 200 (20*10) gözlem  sayısı kullanılmıĢtır. 

          Her bir değiĢkene ait analiz sonucuna göre; olasılık değerinin 0.10‘ 

dan yüksek çıktığı gözlenmektedir.  B1 ve B2 değişkenleri olasık değeri 0.10’ 

dan büyük olduğundan  istatistiki olarak anlamsızdır. 

          Analiz kapsamındaki değiĢkenlerin tümünün, bağımlı değiĢken 

üzerindeki etki derecesini gösteren R2 değeri, 0.000066 çıkmıĢtır. Analiz 

sonucunda R2‘nin 0.000066 çıkması; bağımlı değiĢken olan imalat firmaları 

hisse senedi fiyatlarında meydana gelen değiĢimleri çalıĢmada kullanılan 

MODEL 2 ÖZET 

Bağımlı 
DegiĢken  

KAPANIġ 

Yöntem  Panel EGLS 

Periyod  9 

Yatay Kesit 
Birimlerinin 
Sayısı 

20 

Toplam Gözlem 
Sayısı  

180 

R
2 

0.000066 

DüzeltilmiĢ R
2 -0.011233 

F-istatisliği 0.005815 

Olasılık(F-ista.) 0.994202 

Durbin-Watson   2.086229 

ANALĠZ SONUÇLARI 

 
DeğiĢken Kat Sayı Std. Hata T-Ġstatistiği Olasılık  

∆B1 
(kaldıraç oranı) 0.013066 0.114056 0.114558 0.9089 

∆B2 
(kvyk/ top. 

Borç) -0.207546 8.059.232 
- 

0.025753 0.9795 

C 0.294480 1.181.465 0.249250 0.8035 
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bağımsız değiĢkenler olan borçlanma oranlardan meydana gelen 

değiĢimlerden istastiki olarak etkilenmediği ortaya çıkmaktadır. 

 

Tablo 3.14: Model 3 Panel Veri Sonuçları 

 

MODEL 3 ÖZET  

Bağımlı DegiĢken  
KAPANIġ 

Yöntem   Panel EGLS  

Periyod  10 

Yatay Kesit 
Birimlerinin Sayısı 20 

Toplam Gözlem 
Sayısı  200 

 
R

2 
0.027577 

DüzeltilmiĢ R 
2 

 
0.007630 

F-istatisliği 1.382.530 

Olasılık(F-
istatistik) 0.241406 

Durbin-Watson 
stat 0.899219 

 
DeğiĢken Kat Sayı Std. Hata 

t-
Ġstatistiği 

Olasılı
k  

L2 
(likidite oranı) -1.399.206 7.431.888 -1.882.706 0.0612 

L1 
(cari oran) 1.029.856 6.396.247 1.610.094 0.1090 

L3 
(nakit oran) 3.478.249 2.067.749 1.682.142 0.0941 

L4 
(dönen v./ top. 

Aktif) 5.425.375 4.348.261 1.247.711 0.2136 

               C 8.116.046 4.875.233 1.664.750 0.0976 

          

           

          Model 3‘ de likidite oranları ile hisse senedi arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. Likidite oranları, iĢletmenin likiditesi açısından dönen varlıkların 

ne oranda güvenli olduğunu gösteren oranlardır. ÇalıĢmada toplam 200 

(20*10) gözlem  sayısı kullanılmıĢtır. 

          L1 ve L4 simgeli değiĢken grubunda yeralan sırasıyla Cari Oran ve 

Dönen Varlık/Toplam Aktif %10 anlamlılık düzeyinde olasılık değerleri 

yüksek çıktığı gözlemlenmiĢtir. Dolayısıyla hisse senedi fiyatları ve söz 

konusu rasyolar arasında istatistiki olarak anlamlılık yoktur. Fakat Likidite 

Oranı (L2) ve Nakit Oran (L3) olasılık değerleri 0.10‘ dan düĢük çıkmıĢtır. Bu 
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sebeble bağımlı değiĢken olan hisse senedi fiyatı ile söz konusu rasyolar 

arasında istatistiki olarak pozitif iliĢki vardır.  

          Analiz kapsamındaki değiĢkenlerin tümünün, bağımlı değiĢken 

üzerindeki etki derecesini gösteren R2 0.027577 değeri, çıkmıĢtır. Analiz 

sonucunda R2‘ nin 0.027577 çıkması; bağımlı değiĢken olan imalat firmaları 

hisse senedi fiyatlarında meydana gelen değiĢimlerin yaklaĢık %3‘ lik 

kısmının çalıĢmada kullanılan bağımsız değiĢkenler olan finansal oranlardan 

meydana gelen değiĢimler tarafından açıklandığı söylenebilir. 

 

           Tablo 3.15: Model 4 Panel Veri Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Model 4‘ de kârlılık oranları ve hisse senedi fiyatları arasındaki iliĢki 

incelenmektedir.  

MODEL 4 
 ÖZET  

Bağımlı 
DegiĢken  KAPANIġ 

Yöntem   Panel EGLS  

Periyod  9 

Yatay Kesit 
Birimlerinin 
Sayısı 20 

Toplam Gözlem 
Sayısı  

180 

 
R

2 
0.010688 

DüzeltilmiĢ R
2 

-0.011925 

F-istatisliği 0.472633 

Olasılık(F-
istatistik) 0.755780 

Durbin-Watson 
stat 2076524 

 
DeğiĢken Kat Sayı Std. Hata 

T-Ġ 
statistiği Olasılık  

K1(aktif karlılık) 0.749474 0.047005 1.594.454 0.0000 

K2 
(net kar marjı) 0.022560 0.058909 0.382974 0.7022 

∆K3 
(öz kaynak 

karlılığı) 0.058195 0.025487 2.283.295 0.0236 

K4 
(esas faaliyet 

kar marjı) -0.676080 0.074971 -9.017.837 0.0000 

C -0.259632 1.140.145 -0.227718 0.8201 
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          Aktif Kârlılık (K1), Öz Kaynak Kârlılığı (K3) ve Esas Faaliyet Kâr Marjı 

(K4) olasılık değeri 0.10‘ dan küçük olduğundan hisse senedi fiyatlarıyla 

istatistiki olarak anlamlıdır. Ayrıca K1 ve K3 pozitif olarak anlamlı iken K4 

negatif anlamlıdır. Net Kâr Marjı (K2) ise olasılık değeri 0.10‘ dan büyük 

olduğu için  istatistiki olarak anlamsızdır. 

          Analiz kapsamındaki değiĢkenlerin tümünün, bağımlı değiĢken 

üzerindeki etki derecesini gösteren R2 değeri, 0.010688 çıkmıĢtır. Analiz 

sonucunda R2‘nin 0.010688 çıkması; bağımlı değiĢken olan imalat firmaları 

hisse senedi fiyatlarında meydana gelen değiĢimlerin yaklaĢık %2‘ lik 

kısmının çalıĢmada kullanılan bağımsız değiĢkenler olan finansal oranlardan 

meydana gelen değiĢimler tarafından açıklandığı söylenebilir 
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             Tablo 3.16: Model 5 Panel Veri Sonuçlar 

MODEL 5 ÖZET  

Bağımlı 
DegiĢken  KAPANIġ 

Yöntem   Panel EGLS  

Periyod  9 

Yatay Kesit 
Birimlerinin 
Sayısı 20 

Toplam Gözlem 
Sayısı  180 

 
R

2 
0.025972 

DüzeltilmiĢ R
2 

 
F-istatisliği 0.340490 

Olasılık(F-
istatistik) 0.984431 

Durbin-Watson 
stat 2072884 

 
DeğiĢken Kat Sayı Std. Hata t-Ġstatistiği Olasılık  

∆F1 
(öz kaynak d.h.) -0.109707 0.299317 -0.366524 0.7144 

∆F2 
(dönen varlık 

d.h.) -0.840418 0.318236 -2.640.864 0.0091 

F3 
(alacak d.h.) 0.073324 0.053715 1.365.056 0.1741 

∆B1 
(kaldıraç oranı) -0.021435 0.099383 -0.215676 0.8295 

∆B2 
(kvyk/ top. Borç 0.233478 7.701.312 0.030317 0.9759 

∆L2 
(likidite oranı) 2.560.690 4.152.164 0.616712 0.5383 

∆L1 
L1(cari oran) -0.873334 3.363.924 -0.259618 0.7955 

∆L3 
(nakit oran) -0.581059 1.220.142 -0.476222 0.6345 

∆L4 
(dönen v./ top. 

Aktif) 1.019.310 2.086.003 0.488643 0.6257 

K1 
(aktif karlılık) 0.820734 0.218176 3.761.803 0.0002 

K2 
(net kar marjı) 0.025098 0.053663 0.467697 0.6406 

∆K3 
(öz kaynak 
karlılığı)ed 0.038198 0.021349 1.789.253 0.0754 

K4 
(esas faaliyet 

kar marjı -0.754936 0.198825 -3.796.991 0.0002 

C -0.594595 1.096.412 -0.542310 0.5883 
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          Model 5‘ de tüm rasyolar dikkate alınarak kapanıĢ fiyatları üzerindeki 

etki incelenmiĢtir.  

          Her bir değiĢkene ait analiz sonucuna göre, Esas Faaliyet Kâr Marjı 

(K4) ve Dönen Varlık Devir Hızı (F2) değiĢkenleri ve hisse senedi fiyatları 

arasında istatistiki olarak negatif anlamlı iliĢki vardır. Aktif Kârlılık (K1) ve Öz 

kaynak Kârlılığı (K3) değiĢkenleri ve hisse senedi fiyatları arasında istatistiki 

olarak pozitif anlamlı iliĢki vardır. Fakat Öz kaynak Devir Hızı (F1), Alacak 

Devir Hızı (F3), Kaldıraç Oranı (B1), KVYK/Toplam Borç (B2), Likidite Oranı 

(L2), Cari Oran (L1), Nakit Oran (L3), Dönen Varlık/Toplam Aktif (L4 ) ve Net 

Kâr Marjı (K2) değiĢkenleri ve hisse senedi fiyatları arasında istatistiki olarak 

anlamsız iliĢki vardır. Buradaki C değeri, hisse senedinin kapanıĢ fiyatının 

ortalama değerini gösterir. 

          Analiz sonucunda R2‘nin 0.025972 çıkması; bağımlı değiĢken olan 

imalat firmaları hisse senedi fiyatlarında meydana gelen değiĢimlerin 

yaklaĢık %3‘ lik kısmının çalıĢmada kullanılan bağımsız değiĢkenler olan 

finansal oranlardan meydana gelen değiĢimler tarafından açıklandığı 

söylenebilir. 

 

SONUÇ 

          KüreselleĢen ekonomilerde finansal piyasalardaki geliĢmelerin baĢında 

finansal araçların çeĢitliliğinin artması gelir. Finansal araçların çeĢitliliği bu 

araçların risk ve getiri faktörlerini yatırımcının dikkate alarak karar vermesini 

gerektirir. Hisse senedine yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcılar 

hisse senedi fiyatarındaki değiĢimlerden kâr ya da zarar edebilirler. 

Yatırımcının seçenekleri arasında sabit (düĢük) getirili ve riski düĢük; 

değiĢken (yüksek) getirili, riski yüksek yatırım araçları vardır. Yatırımcılar 

sabit (düĢük) getirili, riski düĢük yatırım araçları karĢısında karar vermekte 

zorlanmaz iken; değiĢken (yüksek) getirili, riski yüksek yatırım araçlarını 

seçmekte zorlanır. DeğiĢken (yüksek) getirili, riski yüksek yatırım araçlarının 

baĢında hisse senetleri gelir.  

            Fiyat değiĢimlerini analiz etmek amacıyla temel ve teknik analizden 

yararlanılır. Teknik analiz ile geçmiĢteki fiyat değiĢimleri; temel analiz ile 
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ekonomik ve sektörel faaliyetler ile firmaların durumlarını incelenerek, hisse 

senetlerinin gerçek değerini bulunmaya çalıĢılır. Temel analizde özellikle 

muhasebe verileri yardımıyla yatırtımcı karar verir. Teknik analiz piyasada 

kısa vadeli getiri, temel analiz ise uzun vadeli getiri hedefleyen yatırımcıya 

yöneliktir. Özellikle finansal piyasaların geliĢmesi kurumsal yatırımcılığın da 

geliĢmesini beraberinde getirmiĢtir. Kurumsal yatırımcı bireysel yatırımcıya 

göre daha bilinçli yatırım kararları verir. Bilinçli yatrım kararları, daha uzun 

vadeli ve muhasebe verileri ıĢığında verilen yatırım kararlarıdır. 

          Artan teknolojik geliĢmeler ile birlikte dünyanın tek ortak pazar olarak 

görülme düĢüncesinin yaygınlaĢması sonucu bilgi çok önemli bir hale 

gelmiĢtir. Bu amaçla ülkemizde TMS-TFRS düzenlemeleri ile birlikte 

şirketlerin muhasebe bilgileri önem kazanmıştır. ÇalıĢmamızda temel 

analizde yararlanılan muhasebe verileri (bilanço ve gelir tablosu) yardımıyla 

çalıĢmaya konu BĠST‘ te iĢlem gören 20 Ģirketin 2006–2015 yılları arasındaki 

çeĢitli finansal oranları ile aynı dönemde hisse senedi fiyatları iliĢkisi 

incelenmektedir.  Bu amaçla, çalıĢmamızda yatırımcıların hisse senetlerine 

yatırım kararı verirken muhasebe verilerini ne derece dikkate aldıkları ve 

hisse senedi fiyatlarını şirketlerin muhasebe verilerini ne derece etkilediği 

ortaya konmaktadır. Çalışmamızda hem yatay hem de zaman kesiti içeren 

panel veri analizi kullanılmıştır. 

         Bu çalışmada, Borsa Ġstanbul‘da imalat sanayi sektöründe iĢlem gören 

189 Ģirketin 2015 yılına ait yıllık mali tabloları aracılığıyla hâsılatları tespit 

edilmiĢtir. Söz konusu Ģirketlere ait pazar payı hesaplanmıĢtır. Daha sonra 

pazar paylarının karesi alınarak Herfindahl- Hirchman yoğunlaĢma endeksi 1‘ 

den yüksek olan ilk 20 Ģirket alınmıĢtır. Daha sonra Eviews-8 ve Stata 

Programları yardımıyla panel veri analizi uygulanmıĢtır. ÇalıĢmamızda imalat 

sektöründe faaliyet gösteren firmaları almamızın sebebi; finansal tablolarının 

yapısının benzerlik göstermesidir. 

         Söz konusu panel veri modellerinde bağımlı değiĢken, hisse 

senetlerinin kapanıĢ fiyatı, bağımsız değiĢken; kârlılık, likidite, faaliyet ve 

borçluluk oranları Ģeklinde dört grupta toplanmıĢtır. Kârlılık oranlarından; 

Aktif Kârlılık, Net Kâr Marjı, Öz Kaynak Kârlılığı ve Esas Faaliyet Kâr Marjı 

seçilmiĢtir. Likidite oranlarından; Cari Oran, Likidite Oranı, Nakit Oranı ve 

Dönen Varlık/Toplam Aktif olarak belirlenmiĢtir. Faaliyet Oranlarından; Öz 

Kaynak Devir Hızı, Dönen Varlık Devir Hızı ve Alacak Devir Hızı seçilmilĢtir. 
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Borçluluk oranlarından ise Kaldıraç Oranı ve KVYK/Toplam Borç ele 

alınmıĢtır. Her bir modelle oran grupları ile hisse senedi fiyatları arasındaki 

iliĢki incelenmiĢtir. Kurulan son modelle de tüm oran grubu ile hisse senedi 

fiyatı arasındaki iliĢki ele alınmıĢtır. 

        Yapılan panel veri analizinin model sonucuna göre; 

         Model 1 grubunda yer alan değiĢken grubuna göre, bağımlı değiĢken 

olan imalat firmaları hisse senedi fiyatlarında meydana gelen değiĢimlerin 

yaklaĢık %2‘ lik kısmının çalıĢmada kullanılan bağımsız değiĢkenler olan 

faaliyet oranlardan meydana gelen değiĢimler tarafından açıklandığı 

söylenebilir. Bağımsız değiĢkenler; Öz Kaynak Devir Hızı, Dönen Varlık 

Devir Hızı ve Alacak Devir Hızı'dır. Faaliyet oranları iĢletme ait varlıklarının 

ne kadar etkin kullanıp kullanmadığını gösterir.  Bu oran aynı zamanda 

iĢletmenin varlıklarına yaptığı yatırımlarının ne kadarının satıĢlara 

dönüĢtüğünü belirler. SatıĢlar da uzun dönem de kârlılığı etkilediği varsayımı 

altında, faaliyet rasyolarının yatırımcıya yol göstermede yardımcı olacağı 

düĢünülmektedir.  

         Model 2 grubunda yer alan değiĢken grubuna göre, bağımlı değiĢken 

olan imalat firmaları hisse senedi fiyatlarında meydana gelen değiĢimleri 

çalıĢmada kullanılan bağımsız değiĢkenler olan borçlanma oranlardan 

meydana gelen değiĢimlerden etkilenmediği ortaya çıkmaktadır. Bağımsız 

değiĢkenler; Kaldıraç Oranı ve KVYK/Toplam Borç'dur. Borçlanma oranı 

iĢletmenin mali yapısı ve borçlarını ödeyip ödeyemeyeceği hususunda bilgi 

verir. Hisse senedi fiyatı arasındaki iliĢkisizlik Ģöyle açıklanabilir; yatırımcılar 

firamanın çeĢitli nedenler de borçlanacağı düĢüncesinde olabilir. Çünkü 

firmalar yeni yatırımlar yapmak, piyasa payını büyütmek gibi belli amaçlarla 

borçlanabilirler. Bu amaçla uzun süreli borçlanmanın hisse senedi fiyatını 

etkilemediği düĢünülebilir. 

         Model 3 grubunda yer alan değiĢken grubuna göre, bağımlı değiĢken 

olan hisse senedi fiyatlarında meydana gelen değiĢimlerin yaklaĢık %3‘lik 

kısmının çalıĢmada kullanılan bağımsız değiĢkenler olan likidite oranlarında 

meydana gelen değiĢimler tarafından açıklandığı söylenebilir. Bağımsız 

değiĢkenler; Cari Oran, Likidite Oranı, Nakit Oranı ve Dönen Varlık/Toplam 

Aktif' dir. Likidite oranları iĢletmenin ne kadar kolaylıkla nakit elde 

edebileceğini gösterir. Bir iĢletmenin kolay nakit elde edebilmesi onun güçlü 

bir finansal yapısının olduğunun göstergesi olduğu düĢünülmektedir. Kısa 
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süreli nakit ihtiyacının karĢılayan bi firmanın satıĢlarının da yüksek olduğu 

düĢünülmektedir. SatıĢları yüksek olan bir firma kârlılığını da artıracağının 

göstergesidir. Bu yüzden yatırımcıya, yatırım kararı almada yol gösterici bir 

oran olduğu düĢünülmektedir. 

         Model 4 grubunda yer alan değiĢken grubuna göre, bağımlı değiĢken 

olan imalat firmaları hisse senedi fiyatlarında meydana gelen değiĢimlerin 

yaklaĢık %2‘ lik kısmının çalıĢmada kullanılan bağımsız değiĢkenler olan 

kârlılık oranlardan meydana gelen değiĢimler tarafından açıklandığı 

söylenebilir. Bağımsız değiĢkenler; Aktif Kârlılık, Net Kâr Marjı, Öz Kaynak 

Kârlılığı ve Esas Faaliyet Kâr Marjı'dır. Kârlılık oranı iĢletmenin faaliyetleri 

sonucunda baĢarı durumunu ve düzeyini gösterir.  

         Model 5 grubunda yer alan değiĢken grubuna göre, bağımlı değiĢken 

olan imalat firmaları hisse senedi fiyatlarında meydana gelen değiĢimlerin 

yaklaĢık %3‘ lik kısmının çalıĢmada kullanılan bağımsız değiĢkenlerde 

meydana gelen değiĢimlerden kaynaklandığı söylenebilir. Bağımsız 

değiĢkenler; Aktif Kârlılık, Net Kâr Marjı, Öz Kaynak Kârlılığı ve Esas Faaliyet 

Kâr Marjı, Cari Oran, Likidite Oranı, Nakit Oranı ve Dönen Varlık/Toplam 

Aktif, Öz kaynak Devir Hızı, Dönen Varlık Devir Hızı ve Alacak Devir Hızı, 

Kaldıraç Oranı ve KVYK/Toplam Borç'tur. 

        Yapılan panel veri analizinin her bir değiĢkene ait sonuçlar; 

         Likidite Oranı (L2), Nakit Oran (L3), Alacak Devir Hızı (F3),  Aktif 

Kârlılık (K1) ve Öz Kaynak Kârlılığı (K3) rasyolar arasında istatistiki olarak 

pozitif iliĢki vardır.  

         Esas Faaliyet Kâr Marjı (K4) rasyolar arasında istatistiki olarak negatif 

iliĢki vardır.  

         Öz Kaynak Devir Hızı (F1), Dönen Varlık Devir Hızı (F2), Kaldıraç 

Oranı (B1), KVYK/Toplam Borç (B2), Cari Oran (L1), Dönen Varlık/Toplam 

Aktif (L4) değiĢkenleri ve hisse senedi fiyatları arasında istatistiki olarak 

anlamsız iliĢki vardır. 

         Yapılan literatür taraması da göz önüne alınarak çalıĢmamızda varılan 

sonuca göre kârlılık oranlarının her dönem hisse senedi fiyat ya da getirisi 

üzerinde en etkili rasyo olduğu; kurulan Model 3‘de likidite oranlarının da 

kârlılık oranları ile benzer ölçüde hisse senedi fiyatını etkilediği görülmüĢtür. 

Likidite oranları yüksek olan iĢletmelerin kısa dönemde borç ödeme gücü 

yüksek olan Ģirketlerin faaliyetlerini aksatmadan yerine getirebileceği ve 



 

97 
 

yatrımcının bu açıdan iĢletmelere yatırım kararlarında bunu dikkate aldığı 

düĢünülebilir. Karlılık oranları satıĢ rakamlarının yüksekliğine bağlıdır. Likidite 

oranları ise hem satıĢların hem de alacak tahsil kabiliyetinin yüksekliğine 

bağlı olarak iĢletmelerin nakit döngüsünü olumlu olarak etkiler. SatıĢları 

yüksek olan bir Ģirketin kısa dönemde (bir yıl) kârlılığı bundan olumlu 

etkilenir; uzun dönemde ise piyasa değerini maksimize etmesine olanak 

sağlar.  

         Sermaye piyasalarında uzun vadede yatırım yapan kurumsal 

yatırımcıların uzman kadrosu ile bilinçli yatırımcı olarak piyasalarda rol 

oynadığı söylenebilir. Türkiye‘de son yıllarda finans piyasalarındaki 

geliĢmelerle kurumsal yatırımcı sayısı artmıĢ, buna bağlı olarak bireysel 

yatırımcılar da bilinçlenmeye baĢlamıĢtır. GeliĢmekte olan ülkelerde Ģirketler 

uzun vadeli borçlanmada sıkıntı yaĢayabilirler ve borçlanma oranları da buna 

bağlı olarak yatırımcı açısından bir kriter oluĢturmayabilir. Nitekim 

çalıĢmamızda borçlanma ve faaliyet oranlarının hisse senedi fiyat ya da 

getirisi üzerinde istatistiki olarak bir anlam göstermediği sonucu çıkmaktadır. 

Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerde Ģirketler sermaye sorunu 

yaĢamaktadır. Fon ihtiyaçlarını borçlanma yoluyla karĢılamaları, yatırımcı 

kararlarını etkilemediği düĢünülmektedir.  

         Kurumsal yatırımcılık anlayıĢının geliĢmesiyle yatırımcıların daha 

bilinçli yatırım kararı aldıkları sonucu çıkarılabilir. Genel olarak normal 

koĢullar altında Ģirketlerin finansal oranları ileriye yönelik fiyatları belirlemede 

yol gösterici oldukları söylenebilir. 
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EK 1: BORSA ĠSTANBUL’ DA ĠġLEM GÖREN ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖRÜ 

FĠRMALARININ LĠSTESĠ 

SAYI KOD FĠRMALAR 

1 ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.  

2 ADANA ADANA ÇĠMENTO SANAYĠĠ T.A.ġ. 

3 ADEL ADEL KALEMCĠLĠK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. 

4 AEFES ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠĠ A.ġ. 

5 AFYON AFYON ÇĠMENTO SANAYĠ T.A.ġ. 

6 AKCNS AKÇANSA ÇĠMENTO SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

7 AKSA AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ A.ġ 

8 
 
ALCAR ALARKO CARRIER SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

9 ALKA ALKĠM KAĞIT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

10 ALKIM ALKĠM ALKALĠ KĠMYA A.ġ. 

11 ALYAG ALTINYAĞ KOMBĠNALARI A.ġ. 

12 
 
ANACM ANADOLU CAM SANAYĠĠ A.ġ. 

13 ARCLK ARÇELĠK A.ġ. 

14 ARSAN ARSAN TEKSTĠL TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. 

15 ASCEL ASĠL ÇELĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

16 ASLAN ASLAN ÇĠMENTO A.ġ. 

17 ASUZU ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

18 ATEKS AKIN TEKSTĠL A.ġ. 

19 ATPET ATLANTĠK PETROL ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

20 AVOD A.V.O.D. KURUTULMUġ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERĠ A.ġ. 

21 AYES AYES ÇELĠK HASIR VE ÇĠT SANAYĠ A.ġ 

22 AYGAZ AYGAZ A.ġ. 

23 BAGFS BAGFAġ BANDIRMA GÜBRE FABRĠKALARI A.ġ. 

24 BAKAB BAK AMBALAJ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

25 BAKAN BAKANLAR MEDYA A.ġ. 

26 BALAT BALATACILAR BALATACILIK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

27 BANVT BANVĠT BANDIRMA VĠTAMĠNLĠ YEM SANAYĠĠ A.ġ. 

28 BASCM BAġTAġ BAġKENT ÇĠMENTO SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

29 
 
BFREN BOSCH FREN SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

30 BISAġ BĠSAġ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

31 BLCYT BĠLĠCĠ YATIRIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 
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32 BNTAS BANTAġ BANDIRMA AMBALAJ SANAYĠ TĠCARET A.ġ. 

33 
 
BOLUC BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ 

34 BOSSA BOSSA TĠCARET VE SANAYĠ ĠġLETMELERĠ T.A.ġ. 

35 BRISA BRĠSA BRIDGESTONE SABANCI LASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

36 BRKO BĠRKO BĠRLEġĠK KOYUNLULULAR MENSUCAT TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. 

37 BRKSN BERKOSAN YALITIM VE TECRĠT MADDELERĠ ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. 

38 BRMEN BĠRLĠK MENSUCAT TĠCARET VE SANAYĠ ĠġLETMESĠ A.ġ. 

39 BRSAN BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

40 BSÖKE BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

41 BTCIM BATIÇĠM BATI ANADOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. 

42 BUCIM BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. 

43 BURCE BURÇELĠK BURSA ÇELĠK DÖKÜM SANAYĠĠ A.ġ. 

44 BURVA BURÇELĠK VANA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

45 CCOLA COCA-COLA ĠÇECEK A.ġ. 

46 CELHA ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. 

47 CEMAS ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ. 

48 
 
CIMSA 
 

ÇĠMSA ÇĠMENTO SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

49 CMBTN ÇĠMBETON HAZIRBETON VE PREFABRĠK YAPI ELEMANLARI SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ 

50 CMENT ÇĠMENTAġ ĠZMĠR ÇĠMENTO FABRĠKASI T.A.ġ. 

51 CMTS ÇEMTAġ ÇELĠK MAKĠNA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

52 COMDO COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. 

53 CUSAN ÇUHADAROĞLU METAL SANAYĠ VE PAZARLAMA A.ġ. 

54 DAGI DAGĠ GĠYĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

55 DARDL DARDANEL ÖNENTAġ GIDA SANAYĠ A.ġ. 

56 DENCM DENĠZLĠ CAM SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. 

57 DERIM DERĠMOD KONFEKSĠYON AYAKKABI DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

58 DESA DESA DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

59 DEVA  DEVA HOLDĠNG A.ġ. 

60 DGKLB DOĞTAġ KELEBEK MOBĠLYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

61 DGZTE DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 

62 DIRIT DĠRĠTEKS DĠRĠLĠġ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

63 DITAS DĠTAġ DOĞAN YEDEK PARÇA ĠMALAT VE TEKNĠK A.ġ. 

64 DMSAS DEMĠSAġ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERĠ SANAYĠĠ A.ġ. 

65 DOBUR DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 

66 DOGUB DOĞUSAN BORU SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. 

67 DURDO DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYĠ A.ġ. 
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68 DYOBY DYO BOYA FABRĠKALARI SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

69 EGEEN EGE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 

70 EGGUB EGE GÜBRE SANAYĠĠ A.ġ. 

71 EGPRO EGE PROFĠL TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ 

72 EGSER EGE SERAMĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ 

73 EKIZ EKĠZ KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

74 EMKEL EMEK ELEKTRĠK ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. 

75 EMNIS EMĠNĠġ AMBALAJ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ 

76 EPLAS EGEPLAST EGE PLASTĠK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. 

77 ERBOS ERBOSAN ERCĠYAS BORU SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. 

78 EREGL EREĞLĠ DEMĠR VE ÇELĠK FABRĠKALARI T.A.ġ. 

79 ERSU ERSU MEYVE VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 

80 ESEMS ESEM SPOR GĠYĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ 

81 FENIS FENĠġ ALÜMĠNYUM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

82 FMIZP FEDERAL-MOGUL ĠZMĠT PĠSTON VE PĠM ÜRETĠM TESĠSLERĠ A.ġ. 

83 FRĠGO FRĠGO-PAK GIDA MADDELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

84 FROTO FORD OTOMOTĠV SANAYĠ A.ġ. 

85 GEDZA GEDĠZ AMBALAJ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

86 GENTS GENTAġ GENEL METAL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

87 GEREL GERSAN ELEKTRĠK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. 

88 GOLTS GÖLTAġ GÖLLER BÖLGESĠ ÇĠMENTO SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

89 GOODY GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. 

90 GUBRF GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ. 

91 HATEK HATEKS HATAY TEKSTĠL ĠġLETMELERĠ A.ġ. 

92 HEKTS HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 

93 HURGZ HÜRRĠYET GAZETECĠLĠK VE MATBAACILIK A.ġ. 

94 HZNDR HAZNEDAR REFRAKTER SANAYĠĠ A.ġ. 

95 IDAS ĠDAġ ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ. 

96 IHEVA ĠHLAS EV ALETLERĠ ĠMALAT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

97 IHGZT ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 

98 IZFAS ĠZMĠR FIRÇA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

99 IZMDC ĠZMĠR DEMĠR ÇELĠK SANAYĠ A.ġ. 

100 IZOCM ĠZOCAM TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. 

101 JANTS JANTSA JANT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

102 KAPLM KAPLAMĠN AMBALAJ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

103 KARSN KARSAN OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. 

104 KARTN KARTONSAN KARTON SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 



 

 

105 KATMR KATMERCĠLER ARAÇ ÜSTÜ EKĠPMAN SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

106 KENT KENT GIDA MADDELERĠ SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. 

107 KERVT KEREVĠTAġ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

108 KLMSN KLĠMASAN KLĠMA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

109 KNFRT KONFRUT GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ 

110 KONYA KONYA ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. 

111 KORDS KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠK VE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

112 KRATL 
KARAKAġ ATLANTĠS KIYMETLĠ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNĠKASYON 
SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

113 KRDMA KARDEMĠR KÂRABÜK DEMĠR ÇELĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

114 KRSAN KARSUSAN KÂRADENĠZ SU ÜRÜNLERĠ SANAYĠĠ A.ġ. 

115 KRSTL KRĠSTAL KOLA VE MEġRUBAT SANAYĠ TĠCARET A.ġ. 

116 KRTEK KARSU TEKSTĠL SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. 

117 KUTPO KÜTAHYA PORSELEN SANAYĠ A.ġ. 

118 LUKSK LÜKS KADĠFE TĠCARET VE SANAYĠĠ A.ġ. 

119 MAKTK MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. 

120 MEGAP MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ A.ġ. 

121 MEMSA MENSA SINAĠ TĠCARĠ VE MALĠ YATIRIMLAR A.ġ. 

122 MERKO MERKO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

123 MNDRS MENDERES TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

124 MRDN MARDĠN ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. 

125 MRSHL MARSHALL BOYA VE VERNĠK SANAYĠĠ A.ġ. 

126 MRTGG MERT GIDA GĠYĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

127 NIBAS NĠĞBAġ NĠĞDE BETON SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

128 NUHCM NUH ÇĠMENTO SANAYĠ A.ġ. 

129 OLMIP OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

130 ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERĠ ĠNTEGRE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

131 OTKAR OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. 

132 OYLUM OYLUM SINAĠ YATIRIMLAR A.ġ. 

133 OZBAL ÖZBAL ÇELĠK BORU SANAYĠ TĠCARET VE TAAHHÜT A.ġ. 

134 OZRDN ÖZERDEN PLASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

135 PARSN PARSAN MAKĠNA PARÇALARI SANAYĠĠ A.ġ. 

136 PENDG PENGUEN GIDA SANAYĠ A.ġ. 

137 PETKM PETKĠM PETROKĠMYA HOLDĠNG A.ġ. 

138 PETUN PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYĠĠ A.ġ. 

139 PIMAS PĠMAġ PLASTĠK ĠNġAAT MALZEMELERĠ A.ġ. 

140 PINSU PINAR SU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

141 PNSUT PINAR SÜT MAMULLERĠ SANAYĠĠ A.ġ. 



 

 

 

 

142 POLTK POLĠTEKNĠK METAL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

143 PRKAB TÜRK PRYSMĠAN KABLO VE SĠSTEMLERĠ A.ġ 

144 PRZMA PRĠZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

145 RODRG RODRĠGO TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

146 ROYAL ROYAL HALI ĠPLĠK TEKSTĠL MOBĠLYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

147 RTALB 
RTA LABORATUVARLARI BĠYOLOJĠK ÜRÜNLER ĠLAÇ VE MAKĠNA SANAYĠ TĠCARET 
A.ġ. 

148 SAMAT SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASĠYECĠLĠK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ 

149 SANFM SANĠFOAM SÜNGER SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

150 SARKY SARKUYSAN ELEKTROLĠTĠK BAKIR SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

151 SASA SASA POLYESTER SANAYĠ A.ġ. 

152 SAYAS SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

153 SEKUR 
SEKURO PLASTĠK AMBALAJ SANAYĠ A.ġ. 
 

154 SELGD SELÇUK GIDA ENDÜSTRĠ ĠHRACAT ĠTHALAT A.ġ. 

155 SERVE SERVE KIRTASĠYE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

156 SEYKM SEYĠTLER KĠMYA SANAYĠ A.ġ. 

157 SILVR SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 

158 SKTAS SÖKTAġ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

159 SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU SANAYĠĠ A.ġ. 

160 SODA SODA SANAYĠĠ A.ġ. 

161 SODSN SODAġ SODYUM SANAYĠĠ A.ġ. 

162 TARAF TARAF GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

163 TATGD TAT GIDA SANAYĠ A.ġ. 

164 TBORG TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ. 

165 TIRE MONDĠ TĠRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYĠ A.ġ. 

166 
TKURU     TAZE KURU GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 




