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ÖNSÖZ 

Bu çalışmada, hisse senedi getirilerine etki eden finansal oranlar panel veri 

analiz yöntemi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, Borsa İstanbul’da işlem 

gören gıda firmaları örneklem olarak seçilmiştir. 

Çalışmanın her aşamasında desteğini benden esirgemeyen, sabır ve emekleriyle 

çalışmanın tamamlanmasında değerli katkıları bulunan çok kıymetli hocam ve tez 

danışmanım Sayın Prof. Dr. Turhan KORKMAZ’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Ekonometrik analiz konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaşan ve çalışmanın 

tamamlanmasında önemli katkıları bulunan hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Ersin AÇIKGÖZ’e 

teşekkürü bir borç bilirim. 

Yüksek lisans eğitimimde büyük katkıları bulunan hocam Sayın Doç. Dr. İlhan 

EGE’ye ve çalışma esnasında birimiklerini ve tecrübelerini benden esirgemeyen hocam 

Sayın Arş. Gör. Emre Esat TOPALOĞLU’na şükranlarımı sunarım.Türk Eğitim Vakfı’na 

(TEV) Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu kapsamında bana vermiş oldukları finansal destekten 

dolayı teşekkürlerimi sunarım. 

Son olarak, eğitim hayatım boyunca desteklerini hiçbir zaman benden 

esirgemeyen ve hep yanımda olan annem Reyhan YAMAN’a, babam Hüseyin YAMAN’a, 

çok kıymetli aileme ve araştırma esnasında yaptığı önemli katkılarla çalışmanın 

tamamlanmasında desteklerini esirgemeyen Sevda METİN’e sonsuz teşekkürlerimi 

sunarım. 

Serdar YAMAN 
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ÖZET 

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN GIDA FİRMALARININ HİSSE SENEDİ 

GETİRİLERİNE ETKİ EDEN FİNANSAL ORANLARIN PANEL VERİ ANALİZ 

YÖNTEMİ İLE TESPİTİ 

Bu çalışmanın temel amacı, finansal oranlar ile hisse senedi getirileri 

arasındaki ilişkiyi panel veri analiz yöntemi ile tespit etmektir. Bu amaçla, Borsa 

İstanbul’da faaliyet gösteren 19 gıda firmasına ait 2003:6-2015:12 dönemi 6 aylık finansal 

tablo verileri ve hisse senedi getirileri kullanılmıştır.   

Çalışmada, 2003:6-2015:12 dönemi (Model 1), kriz öncesi dönem (2003:6-

2007:12 - Model 2) ve kriz sonrası dönem (2008:6-2015:12 - Model 3) olmak üzere 3 

model kurulmuştur. Model 1’de ilgili dönemde finansal oranlar ile hisse senedi getirileri 

arasındaki ilişki, Model 2 ve Model 3’te ise finansal oranların hisse senedi getirileri 

üzerinde 2008 finansal krizi öncesi ve sonrası etkileri karşılaştırılarak incelenmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre, Model 1’de cari oran, fiyat/kazanç oranı ve hisse 

başına kazanç oranı hisse senedi getirilerini pozitif yönde etkileyen anlamlı değişkenlerdir. 

Model 2’de, finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasında genel olarak anlamlı bir 

ilişki tespit edilemezken, cari oran ve fiyat/kazanç oranları özelinde anlamlı ilişkiler tespit 

edilmiştir. Son olarak, Model 3’te hisse senedi getirileri ile cari oran, fiyat/kazanç ve hisse 

başına kazanç oranları arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir.  

Çalışmanın diğer bir sonucuda, krizi öncesi dönemde finansal oranların hisse 

senedi getirileri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı, krizi sonrasında ise anlamlı ve 

oldukça güçlü bir etkiye sahip olduklarıdır.   

Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi Getirileri, Finansal Oranlar, Panel Veri Analizi, BİST 

Gıda İşletmeleri. 
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ABSTRACT 

DETERMINING THE EFFECTS OF FINANCIAL RATIOS ON THE STOCK 

RETURNS OF FOOD COMPANIES THAT ARE TRADED AT BORSA ISTANBUL 

BY USING PANEL DATA ANALYSIS METHOD 

 

The main purpose of this study is to determine the relationship between 

financial ratios and stock returns by using panel data analysis method. For this purpose, 

semi-annual financial statement datas and stock returns of 19 companies that are traded at 

Borsa Istanbul in the period 2003:6-2015:12 are used.  

In the study, 3 models are builded for the period 2003:6-2015:12 (Model 1), 

before the crisis (2003:6-2007:12 - Model 2) and after the crisis (2008:6-2015:12 - Model 

3). At Model 1 the relationship between financial ratios and stock returns is analyzed. At 

Model 2 and Model 3, the effects of financial ratios on stock retuns are analyzed and 

comparised for the periods before and after the 2008 financial crisis.  

According to the results of the analysis, at Model 1, current, price to earnings 

and earning per share ratios are siginificant variables that possitively effecs stock returns. 

At Model 2, as significant relations cannot be determined between financial ratios and 

stock returns in general, significant relation between current ratio, price to earnings and 

stock returns are determined in particular. Finally, at Model 3, significant and possitive 

directed relations are determined between current, price to earnings, earning per share 

ratios and stock returns.  

Another result of the study is that, financial ratios do not have a significant 

effect on stock returns for the period before the 2008 financial crisis, but have strong and 

significant effects for the period after the crisis.     

 

Key Words: Stock Returns, Financial Ratios, Panel Data Analysis, BIST Food Companies 
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GİRİŞ 

Günümüz ekonomilerinde firmaların amaçları çeşitli açılardan farklılık 

göstermekle beraber, finansal açıdan bakıldığında firmaların temel amacı, hisse senedi 

değerlerinin maksimize edilmesidir. Başka bir ifadeyle, işletme yönetimleri firma değerini 

ortaklar açısından maksimum yapmak için çalışırlar. Yatırımcılar ise yaptıkarı her işlemde 

minimum risk ve maksimum getiri hedeflerler. Böyle bir durumda gerek firmalar, gerekse 

yatırımcılar aldıkları kararlarda ve yaptıkları finansal işlemlerde finansal oranlardan 

faydalanma gereği duyarlar.  

Firmaların değer maksimizasyonu ve yatırımcıların borsa işlemlerinde hisse 

senetlerinden maksimum kar elde etme arzuları hisse senedi fiyatlarını ve getirilerini 

önemli bir konuma getirmiştir. Dolayısıyla, gerek firma yönetimleri gerek yatırımcılar 

hisse senedi getirilerini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Bu 

bağlamda, hisse senedi piyasasında daha sağlıklı kararlar alınması için hisse senedi 

getirilerini etkileyen faktörler hakkında edinilecek ve üretilecek her bilimsel temele dayalı 

bilgi büyük önem arz etmektedir.   

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, hisse senedi getirilerini etkileyen faktörler 

genel olarak, makroekonomik ve mikroekonomik faktörler olmak üzere iki ana başlık 

altında incelenmiştir. İlgili çalışmalarda, hisse senedi getirilerini etkileyen makroekonomik 

faktörler olarak GSHM (Gayrı Safi Milli Hâsıla), enflasyon oranı, para arzı, döviz kuru, 

faiz oranı, altın fiyatları, petrol fiyatları, dış ticaret dengesi, uluslararası portföy yatırımları 

gibi faktörlerin daha çok çalışma konusu olduğu, mikroekonomik faktörler olarak ise daha 
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çok firmaların finansal tablolarından elde edilen finansal oranların kullanıldığı 

görülmektedir.  

Bu çalışmanın temel amacı, hisse senedi getirileri üzerinde etkili olan finansal 

oranları, kriz gibi olumsuz durumlardan en az etkilendiği varsayılan gıda firmaları için 

ekonometrik bir analiz yöntemi olan panel veri analiz yöntemi ile tespit etmektir. Bu 

amaçla çalışamada, 2003:6-2015:12 döneminde hisse senetleri BİST’te işlem gören ve 

www.borsaistanbul.com ve www.kap.org.tr’de ‘Gıda, İçki ve Tütün’ sektörü olarak ifade 

edilen sektörde faaliyet gösteren 29 gıda işletmesinden, ilgili dönemde süreklilik arz eden 

ve verilerine düzenli olarak ulaşılabilen 19 tanesinin 6 aylık verilerinden yararlanılmıştır. 

İlgili dönemde, verilerine ulaşılamayan 10 gıda işletmesi ise kapsam dışında bırakılmıştır. 

Örneklem olarak gıda işletmelerinin seçilmesinin nedeni, kriz gibi olağan üstü 

durumlardan en az etkilenen sektörün gıda sektörü olduğunun düşünülmesidir. Bilindiği 

gibi, gıda insanların en temel ihtiyacıdır ve gıda ürünlerine olan talep, kriz gibi olağüan 

üstü durumlardan diğer sektör ürünlerine kıyasla daha az etkilenir. Çalışmada bağımlı 

değişken olarak, seçilen 19 gıda işletmesinin ilgili dönemdeki hisse senedi getirileri, 

bağımsız değişken olarak ise işletmelerin bilanço ve gelir tablolarının çeşitli kalemleri 

kullanılarak hesaplanan 9 adet finansal oran kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan finansal 

oranlar belirlenirken konu ile ilgili literatür dikkate alınmıştır.  

Çalışmada, hisse senedi getirileri üzerinde etkili olan finansal oranların tespiti 

için kurulan ve 2003:6-2015:12 dönemini kapsayan (Model 1) modelin yanı sıra, finansal 

oranların hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerinin 2008 finansal krizinden önce ve 

sonraki düzeylerini incelemek ve karşılaştırmak amacıyla, kriz öncesi dönemi (2003:6-
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2007:12) ve kriz sonrası dönemi (2008:6-2015:12) kapsayan iki model (sırasıyla Model 2 

ve Model 3) daha kurulmuştur. 

Çalışmanın birinci bölümünde hisse senedi getirilerini etkileyen işletme içi ve 

işletme dışı faktörler tanıtılmış ve literatürden örnekler ile tartışılmıştır. İkinci bölümde ise, 

hisse senedi getirilerinini etkileyen finansal oranlar ile ilgili literatür çalışmasına yer 

verilmiştir. Literatür çalışması, gelişmiş ülke borsalarına ilişkin yapılmış çalışmalar, 

gelişmekte olan ülke borsalarına ilişkin yapılmış çalışmalar ve Borsa İstanbul’a ilişkin 

yapılmış çalışmalar olmak üzere üç başlık altında kronolojik olarak verilmiştir. Çalışmanın 

üçüncü bölümünde, panel veri metodolojisi tanıtılmıştır. Bu bölümde, panel veri analizinin 

temel özellikleri, avantajları ve dezavantajlarından söz edilmiş, panel veri analizinde test 

edilmesi gereken varsayımlar ve panel veri modelleri anlatılmıştır.  

Çalışmanın uygulama kısmını oluşturan dördüncü ve son bölümde ise, ilk 

olarak çalışmanın amacına uygun olarak hisse senedi getirileri üzerinde etkili olan finansal 

oranları tespit etmek üzere kullanılan yöntem, veri seti, bağımlı ve bağımsız değişkenler, 

2003:6-2015:12, kriz öncesi (2003:6-2007:12) ve kriz sonrası (2008:6-2015:12) dönemler 

için kurulan hipotez ve oluşturulan modeller tanıtılmıştır. Ardından oluşturulan veri 

setlerinin ve kurulan modellerin regresyon analizine uygun olup olmadıklarını ve 

ekonometrik sorunlar taşıyıp taşımadıklarını sınamak için birim kök, yatay kesit 

bağımlılığı, otokorelasyon ve değişen varyans (heteroskedasite) testleri yapılmıştır. 

Çalışmada uygulanan birim kök testleri Levin, Lin ve Chu (LLC), Im, Pesaran ve Shin 

(IPS) ve Aughmented Dickey-Fuller (ADF) testleridir. Modellerde yatay kesit 

bağımlılığının bulunup bulunmadığı ise Pesaran (2004) CD (Cross-sectional Dependence) 

testi ile araştırılmıştır. Modellerin ekonometrik sorunlar taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek 
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için yapılan testler ise, Wooldridge ve Breusch-Godfrey LM (otokorelason) testleri ve 

Breusch-Pagan-Godfrey Heteroskedasticity (değişen varyas) testidir. Daha sonra, her 

model için uygulanacak panel veri modelinin belirlenmesi amacıyla F, Hausman ve 

Breusch-Pagan LM testleri uygulanmış ve panel veri analizi uygulanarak sonuçlar 

yorumlanmış ve tartışılmıştır. 
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I. BÖLÜM 

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Hisse senetleri, sermaye piyasası işlemlerine en çok konu olan yatırım 

araçlarındandır. Bu durum hisse senedi getirilerini etkileyen faktörler ve bu etkilerin yönü 

konularını önemli bir konuma getirmiştir. Hisse senedi getirilerine etki eden faktörler genel 

olarak işletme içi ve işletme dışı faktörler olmak üzere iki kısımda incelenebilir.  

Çalışmanın bu bölümünde, hisse senedi getirilerine etki eden işletme içi ve 

işletme dışı faktörler ve bu faktörlerin hisse senedi getirilerine olan etkileri, ilgili 

literatürden örnekler ile tartışılmıştır. 

I.1. Hisse Senedi Getirilerine Etki Eden İşletme İçi Faktörler 

Hisse senedi getirileri üzerinde etkili olan mikroekonomik faktörler, 

işletmelerin üzerinde kontrol olanağına sahip olduğu,  doğrudan işletmeye bağlı ve 

işletmeden işletmeye farklılıklar gösterebilen faktörlerdir. İşletme içi faktörler olarak da 

ifade edilen bu faktörlerin etkileri işletmeler ve sektörler arasında değişiklikler 

göstermektedir.  

Bu çalışmada, hisse senedi getirilerine etki eden işletme içi faktörler; finansal 

yapı, işletme yönetimi, kar payı dağıtım politikaları, sermaye artırımı, içerden öğrenenlerin 

ticareti (insider trading), finansal rapor ve tablolardaki bilgilerin kalitesi olmak üzere 6 

başlık altında açıklanmıştır.  
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I.1.1. Finansal Yapı 

Yatırımcılar, yatırım yapacakları hisse senedinin riski ve muhtemel getirisi 

hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Yatırımcıların hisse senedi ihraç eden işletmelerle 

ilgili bilgi edinmek için başvurabilecekleri çeşitli yollar vardır. Bu yollarından biri de 

işletmeler hakkında doğrudan bilgi sağlayan finansal tablolara bakmaktır (Kanat, 2011: 

38). Finansal tablolardan hesaplanan finansal oranlardan hareketle işletmelerin finansal 

yapısı hakkında bilgi sahibi olunabilir. 

İşletmelerin finansal yapıları, özsermayeleri ve yabancı sermayelerinden 

oluşmaktadır (Aydın vd. 2011: 171). Bir firmanın finansal yapısı o firmanın finansal riskini 

gösterir. Firmanın yükümlülükleri artıkça ödememe riski olarak da ifade edilen finansal 

riski de artar. İşletmenin yükümlülüklerinin artması, yani yabancı kaynak kullanımının 

artması (banka kredileri, tahviller gibi) işletmenin elde edeceği muhtemel gelirlerin bir 

kısmının faiz ödemeleri için kullanılacağı anlamına gelir. Bu da işletmenin karlılığını 

azaltır (Oktay, 2013: 57). Azalan karlılık daha az kar payı dağıtımı anlamına geldiğinden, 

bu durum yatırım yapacağı hisse senedinden yüksek kar payı bekleyen yatırımcılarda 

olumsuz bir etki yaratır ve hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olur (Terkalp, 2008: 39). 

Finansal riskin yükselmesine, bu sayede işletmenin finansal yapısında 

bozulmalara ve hisse senedi getirilerinde düşüşe neden olan bazı faktörler;  

- İşletmenin borçlarının artması, 

- Satışlarda dalgalanma, 

- Hammadde fiyatlarının artma ihtimali,  

- Grev, 
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- Rekabetin artması, 

- Sermaye yetersizliği ve 

- Yönetim hataları şeklinde sıralanabilir (Kanalıcı, 1997: 41); 

   Bazı faktörler ise işletmelerin finansal risklerini azaltır ve böylece işletmenin 

finansal yapısında iyileşme sağlanır ve hisse senedi getirisi artar. Bu faktörler ise; 

- Teknolojik üstünlükler, 

- Tüketicilerin işletmenin ürünlerini tercih etmeleri, 

- İşletmenin hammadde kaynaklarını denetleyebilme ihtimalinin artması ve 

- Sermaye artışlarının büyük ölçüde özkaynaklarla gerçekleştirilmesi 

şeklinde ifade edilebilir (Kanalıcı, 1997: 41); 

I.1.2. İşletme Yönetimi    

İşletmeler fiziki ve beşeri kaynaklardan oluşurlar. Beşeri kaynakların başı olan 

işletme yönetimi, bu fiziki ve beşeri kaynakları en uygun şekilde bir araya getirerek ve 

maksimum verimle çalışmalarını sağlayarak işletmenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı 

olur.  

Firmaların başarısı büyük ölçüde yönetim kadrosunun başarısına bağlıdır. 

Yönetim kadrosunun tecrübesi, yeteneği ve değişikliklere karşı tutumu, işletmenin risk 

derecesini ve gelirlerini dolayısıyla hisse senedi getirilerini etkiler (Demir, 2001: 111).  

Yönetim sürecinde alınan hatalı kararlar ve bunların uygulamaları hisse senedi 

fiyatını olumsuz etkiler. Yönetim yetersizliğinden kaynaklanan ve yöneticilerin bilgi, 

tecrübe ve yetenek eksikliği sonucu ortaya çıkan risk, beklenen getiriyi sağlayamayan 

hisselerin elden çıkarılmasına ve dolayısıyla hisse senedi fiyatının düşümesine sebep olur 
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(Ayaydın, 2012: 96). İşletme yönetiminin vereceği doğru kararlar ve etkili uygulama ise 

yönetim riskini düşürerek, yatırımcılara ve hissedarlara bekledikleri getiriyi sağlayabilir. 

Böyle bir durumda hisse senedine olan talep artar ve dolayısıyla hisse senedi fiyatı 

yükselir.   

I.1.3. Kar Payı Dağıtım Politikaları 

İşletmelerde finansal yönetimin temel konularından biri olan kar payı dağıtım 

politikaları, belli bir dönemde elde edilen işletme karının dönem sonunda hissedarlara 

dağıtılması veya dağıtılmayarak işletme içinde yatırıma dönüştürülmesi ile ilgili 

kararlardan oluşur (Ercan ve Ban, 2008: 257). İşletme yöneticilerinin aldığı kar payı 

dağıtım kararları, hisse senedi değerinin maksimizasyonu açısından önem taşıyan bir 

konudur (Ceylan ve Korkmaz, 2010: 265). İşletme yöneticileri bir yandan hissedarlara 

yeterli ve sürekli kar payı dağıtımını sağlamayı, diğer yandan işletmenin büyümesi, likidite 

durumunun bozulmaması ve mevcut yatırım fırsatlarını kaçırmaması için gerekli olan fon 

kaynağının otofinansmanla karşılanmasını amaçlayabilir (Oktay, 2013: 59). Böyle bir 

durumda en uygun kar payı politikasının belirlenmesi gerekir.  

İşletmelerin kar payı dağıtım politikalarının firma değerine olan etkileri üzerine 

iki görüşün hâkim olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi, hisse senedi değerinin 

işletmenin kar payı dağıtım politikalarından bağımsız olduğunu savunan Miller-Modigliani 

Teoremi’dir (Ceylan ve Korkmaz, 2010: 276). Bu teoriye göre, yatırımcılar, işletmelerin 

kar payı dağıtım politikalarına karşı duyarsızdırlar. Diğer bir ifadeyle görüş, kar payı 

dağıtım politikalarının firma değeri ve hisse senedi getirileri üzerinde etkili bir faktör 

olmadığını ifade etmektedir. Fakat bu teori,  günümüzde gerçekleşme ihtimali zor olan, 

sermaye piyasalarının kusursuz, yatırımcıların rasyonel, gelecekle ilgili olayların bilindiği 
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ve işletmelerin değişmeyen yatırım politikalarının olduğu gibi varsayımlara dayandığından 

piyasada pek karşılık bulamamaktadır. (Ayaydın, 2012: 90).   

İkinci görüş ise, Miller-Modigliani Teoremi’nin aksine, kar payı politikalarının 

hisse senedi fiyatı üzerine etkili olduğunu savunan Gordon-Lintner Teoremi’dir. Bu teoriye 

göre, karın hemen dağıtılmayıp işletme bünyesinde tutulması durumunda paranın zaman 

değeri ve geleceğin taşıdığı risk nedeniyle hissedarlar karın dağıtılmamasını olumlu 

karşılamazlar. Çünkü karın dağıtılmaması, hisse senetlerinin piyasa fiyatının düşmesi 

anlamına gelecektir.  

İşletmelerde kar paylarının dağıtılması veya elde tutulması hakkında verilecek 

kararlar firma değerini dolayısıyla hisse senedi getirisini etkilemektedir (Kanat, 2011: 37). 

Yatırımlar için fon sağlamak amacıyla kar paylarının dağıtılmayarak işletme bünyesinde 

tutulması yatırımcıların beklentilerinin karşılanmamasına neden olurken piyasada da 

negatif sinyal olarak algılanabilir ve hisse senedinin fiyatını düşürebilir (Chambers, 2005: 

134). 

Kar payı ödeme dönemi yaklaştıkça, hisse senedi piyasa değeri yükselir ve bu 

yükseliş, kar payı ödeme tarihinde ödenmesi beklenen kar payı miktarına kadar çıkar. 

Dolayısıyla kar payı dağıtım politikalarının hisse senedi getirilerindeki değişmeler üzerinde 

önemli bir faktör olduğu söylenebilir. 

I.1.4. Sermaye Artırımı 

İşletmeler, yüksek enflasyon karşısında azalan sermayelerini güçlendirmek 

veya yeni yatırımları finanse etmek amacıyla sermaye artırımı yoluna gidebilirler (Kanat, 

2011: 41; Oktay, 2013, 58). Sermaye artırımı işletmenin ortakları tarafından işletme 
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varlıklarına yenilerinin eklenmesi şeklinde de ifade edilebilir. Fakat her sermaye 

artırımında yeni nakdi varlıkların işletmeye eklenmesi söz konusu olmayabilir. İşletme 

sahip olduğu varlıkların bir kısmını ya da tamamını sermayeye dönüştürerek de sermaye 

artırımı yapabilir. Bu açıdan bakıldığında, iki farklı sermaye artırımı söz konusu 

olmaktadır. Bunlar bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarıdır.  

Bedelli sermaye artırımı, yeni hisse senedi çıkarılması ve bedelinin ortaklardan 

veya üçüncü kişilerden tahsil edilmesi şeklinde yapılan ‘nakdi’ sermaye artırımıdır  

(Mumcu, 2005: 40). Bedelsiz sermaye artırımı ise, işletmelerin iç kaynaklarında yer alan 

fonların sermayeye eklenmesi ve ortaklara karşılığında kaynak talep edilmeden ek hisse 

senedi verilmesi şeklinde yapılan sermaye artırımıdır (Hürer, 1995: 100). 

Bedelli sermaye artırımı, hisse senedi fiyatı üzerinde olumlu etkiye sahip 

olabilmektedir. Şöyle ki; eğer mevcut hisse sendi fiyatı yeni çıkarılacak hisse senedinin 

satış fiyatından yüksek ise, işletme ortakları bu hisse senedini piyasa fiyatının altında satın 

alma imkânına sahip olacaklardır (Karslı, 1994: 486). Sermaye artırımı haberinin 

duyulması ile beraber hisse senedi fiyatı yükselişe geçer ve bu yükseliş artırım tarihine 

kadar sürer (Mumcu, 2005: 41).   

Bedelsiz sermaye artırımı ise, hisse senedi sayısının artmasına sebep olur. Bu 

durumda, gelir daha fazla hisse senedi arasında dağıtılacağından ve hisse senedi 

getirilerinde düşüş meydana gelecektir.   

Sermaye artırımı faaliyetlerinden beklentiler ve faaliyetlerin yapıldığı 

konjonktür de hisse senedine olan talebe ve dolayısıyla hisse senedi fiyatına etki 

etmektedir. Yapılan sermaye artırımının, işletmede büyüme ve kar payında artış gibi 
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olumlu sonuçlar doğurması bekleniyorsa ve artırımın yapıldığı tarihte piyasa canlı ve talep 

yüksekse hisse senedi fiyatı bu durumdan olumlu etkilenecektir. Fakat aşırı derecede 

yüksek oranda veya çok sık aralıklarla yapılan sermaye artırımları hisse senedi fiyatını 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Hürer, 1995: 101).  

Bütün bu bilgilere ve finans literatüründeki yoğun tartışma ve çalışmalara 

rağmen sermaye artırımlarının hisse senedi fiyatlarına etkisinin yönü üzerine kesin 

konuşmak oldukça güçtür. Ancak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi sermaye 

piyasaları gelişmiş ülkelerde yapılmış ampirik çalışmaların çoğunda, sermaye 

artırımlarının hisse senedi fiyatlarında belli bir düşüşe neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(Demir, 2001: 112). 

I.1.5. İçerden Öğrenenlerin Ticareti (Insider Trading) ve Manipülasyon 

İçerden öğrenenlerin ticareti, hisse senedi veya diğer sermaye piyasası 

araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış, içeriden öğrenilmiş ve 

bir nevi sır kalması gereken bilgilerin, haksız fayda sağlamak amacıyla kullanılması ve 

bunun sonucunda piyasada işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğinin bozulması veya bir 

zararın bertaraf edilmesi şeklinde tanımlanabilir (Engelen ve Liedekerke, 2007: 501; 

Candan, 2015: 20). 

İçerden öğrenenlerin ticareti genel olarak etik ve yasal olmayan faaliyetler 

kapsamındadır (McGee, 2009: 65). Bu işlemde asıl amaç, kişinin sahip olduğu ve menkul 

kıymetin değeri üzerinde etki yaratabilecek bir kamuya açıklanmamış bilgiyi, henüz fiyat 

üzerinde etkisini göstermeden kullanarak anormal bir getiri elde etmektir (Chiang vd. 

2004: 239-240).  
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Gelişen piyasalarda piyasa yapısı ve düzenlemeleri etkinliğini tam anlamıyla 

yansıtmadığından, gelişmiş piyasalara oranla daha fazla içerden öğrenenlerin ticareti 

sorunu ile karşılaşılmaktadır (Ayaydın, 2012: 93). Özellikle de gelişen piyasalarda, 

ekonomik belirsizliğin olduğu dönemlerde içerden öğrenenlerin ticareti nedeniyle 

asimetrik bilginin etkisi daha güçlü bir şekilde hissedilmektedir. Söz konusu durumdaki bir 

piyasada faaliyette olan şirketlerdeki içeriden öğrenenlerin ticaretini yapanlar, şirket iflas 

etmeden önce hisselerini satarlar. Hisse senedi değeri üzerinde manipülatif bir etki yaratan 

bu durum da yatırımcıların ticari kayıplarını büyük boyutlara çıkarmaktadır (Chiang vd. 

2004: 240).  

Manipülasyon, herhangi bir sermaye piyasası aracının fiyatının, yapay olarak 

yükseltilmesi, düşürülmesi veya belli bir seviyede tutulması yoluyla piyasanın aktif bir 

piyasa olduğu izlenimini yaratmak ve anormal fayda sağlamak amacıyla yapılan 

işlemlerdir. Manipülasyonda esas olan, fiyatın yapay şekilde kontrolü veya 

değiştirilmesidir (Gücenme, 1999; akt. Demir, 2001: 133). Dolayısıyla manipülasyon da, 

içerden öğrenenlerin ticareti gibi etik ve yasal olmayan faaliyetler kapsamına girmektedir.  

I.1.6. Finansal Rapor ve Tablolardaki Bilgilerin Kalitesi 

Finansal raporlar, muhasebenin temel fonksiyonlarından olan rapor verme 

görevini yerine getirmek üzere işletmenin ilgili birimi tarafından işletme sahiplerinin ve 

hissedarlarının gerekli bilgilere ulaşması amacıyla hazırlanan raporlardır (Bekçi ve Alkan, 

2009: 5). Finansal raporlar, finansal tablolarla birlikte finansal tablolarda yer almayan ve 

finansal olmayan bazı verileri de kapsayan ve bu yönüyle finansal tablolardan daha geniş 

kapsamlı olan araçlardır (Aktaş, 2009: 11).   
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Finansal raporlar, temel ve ek finansal tabloları kapsar. Temel finansal tablolar; 

- Bilanço ve  

- Gelir tablosu,  

Ek finansal tablolar ise;  

- Satılan malın maliyeti tablosu,  

- Fon akım tablosu,  

- Nakit akım tablosu,  

- Özkaynaklar değişim tablosu,  

- Kar dağıtım tablosu,  

- Net işletme sermayesi değişim tablosu ve  

- Net işletme sermayesi kaynak ve kullanım tablosu şeklinde ifade edilebilir 

(Çabuk ve Lazol, 2005: 8).  

Finansal raporlar genel olarak işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini 

göstermek için düzenlenir. Fakat bu raporlar sadece işletme yöneticilerine veya 

hissedarlara katkı sağlamaz. Finansal raporlar işletmenin piyasa fiyatının oluşması, şirket 

hakkındaki bilgilerin kamuya açıklanması gibi fonksiyonlarıyla ekonomiye de katkı sağlar 

(Gençtürk, 2008: 60).  

Finansal raporlar özel amaçlardan ziyade genel amaçlar için hazırlanan 

raporlardır. Genel amaçlar için hazırlanan bu raporlarda yer alan bilgilerin işletme 

sahipleri, işletme yöneticileri ve yatırımcılar tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesi 

için finansal raporlarda yer alan bilgilerin kaliteli olması gerekir. Bekçi ve Alkan (2009)’a 

göre, finansal raporlarda kaliteyi belirleyen temel unsurlar; anlaşılabilirlik, ihtiyaca 

uygunluk, önemlilik, güvenilirlik (doğru gösterim, kanıtlanabilirlik, tarafsızlık, tam 
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açıklama), zamanlama, tarafsızlık ve tekdüzeliktir (Bekçi ve Alkan: 2009: 6). Sermaye 

piyasalarında fiyat oluşumunun, şirket ile ilgili bilgilerin tam, tarafsız, anlaşılır, doğru 

olarak ve hissedarlar, yatırımcılar ve diğer ilgililerin mümkün olduğunca eş zamanlı olarak 

erişebileceği bir yöntem ile duyurulması sonucu mümkün olacağı göz önünde 

bulundurulduğunda finansal raporlarda yer alan bilgilerin kalitesinin hisse senedi fiyatı 

üzerinde sahip olduğu etki daha iyi anlaşılır (Ayaydın, 2012: 97). 

Hissedar ve yatırımcılar güvenilir finansal bilgilere zamanında ve kolay 

ulaşmayı arzu etmektedirler. Anderson (2002) çalışmasında, gelecekte finansal 

raporlamanın eşanlı, gerçek zamanlı ve ölçüm temeline dayalı olacağını dile getirmekte ve 

eşanlı ve gerçek zamanlı raporlamanın beş unsurunu Güvenilir bir sistem oluşturulması, 

- Finansal bilginin kamuya açıklanmasında gerekli tüm yöntemlerin 

kullanılması, 

- Finansal ve finansal olmayan tüm bilgilerin kamuya açıklanması, 

- Kurumsal hesap verilebilirlik, yönetsel sorumluluk ve güçlü bir risk 

yönetimi ve 

- Şeffaf ve sürekli bir kamu aydınlatma şeklinde sıralamaktadır (akt. Uyar 

ve Çelik, 2006: 94). 

İşletme yönetimi ve hissedarları açısından karar verme aracı olarak kullanılan 

finansal raporlarda yer alan bilgiler hisse senedi fiyatının oluşumu için büyük öneme 

sahiptir. İşletmelerden kamu aydınlatma yöntemleriyle yatırımcılara aktarılan bilgiler, hem 

yatırım kararının verilmesinde, hem ihraç edilen hisse senedinin fiyatının belirlenmesinde 

önemli bir rol oynarlar. 
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I.2. Hisse Senedi Getirilerine Etki Eden İşletme Dışı Faktörler 

Hisse senedi getirilerine etki eden makroekonomik faktörler, genel olarak 

işlemelerin kontrolünde olmayan, çeşitli şekillerde bütün işletmeleri ya da aynı sektörde 

faaliyet gösteren işletmeleri etkileyen ekonomik, finansal, sektörel, politik, psikolojik bazı 

faktörlerden oluşur. 

Çalışmanın bu kısmında, hisse senedi getirilerine etki eden işletme dışı 

faktörler; ekonomik faktörler, finansal faktörler, sektör ile ilgili faktörler ve diğer faktörler 

başlıkları altında ele alınmıştır. 

I.2.1. Ekonomik Faktörler 

Ekonomik olaylar çeşitli formlarda hisse senedi getirilerine etki edebilen 

makroekonomik faktörlerdir. Çalışmanın bu kısmında, hisse senedi getirileri üzerinde 

belirleyici rol oynayan ekonomik faktörler GSMH, enflasyon oranı, dış ticaret dengesi, 

altın fiyatları, petrol fiyatları başlıkları altında anlatılmış ve literatürden çeşitli örnekler 

verilerek tartışılmıştır.  

I.2.1.1. Gayri Safi Milli Hâsıla 

Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH), bir ülkede belirli bir dönemde meydana gelen 

ekonomik faaliyetlerin toplamının ulusal para birimiyle ifadesidir. Diğer bir ifadeyle 

GSMH, belirli bir dönem içerisinde bir ülkede üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam 

değeridir (Yalçın, 2011: 61). GSMH’nın kapsamına söz konusu dönemde, ülkede üretilen 

ve kullanıma hazır hale gelen bütün ürünler (sanayi ürünleri, tarım ürünleri, hizmet ürünleri 

gibi) girer.   
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GSMH ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin yönü ile ilgili genel olarak 

iki görüşten söz edilebilir. Birinci görüşe göre; GSMH’da meydana gelen artış, ekonomide 

canlanma, satış ve karların artışı, piyasada daha yüksek para dolaşımı ve şirket karlarında 

artışa neden olmaktadır. Bu da, hisse senedi fiyatlarına olumlu yansımaktadır. İkinci 

görüşe göre ise; GSMH’da meydana gelen bir artış, faiz oranları vasıtasıyla hisse senedi 

getirilerini etkilemekte ve bu etkinin yönünün negatif olamaktadır (Durukan 1999: 26).  

GSMH’nın artış gösterdiği ve ekonominin büyüdüğü dönemlerde hisse senedi 

fiyatlarında da artış meydana gelir (Candan, 2015: 9). GSMH’da meydana gelen artış 

ülkede ekonominin canlılığını ve ekonomik performansın iyi yönde gelişme gösterdiğini 

belirtmektedir. GSMH’nın artışı, özellikle menkul kıymet piyasalarında olumlu bir etki 

yaratır (Korkmaz ve Ceylan, 2015: 293). GSMH’sı artan canlı bir ekonomide, üretilen mal 

ve hizmetlerin miktarı, satışları ve dolayısıyla üreticilerin kar oranları artar. Hisse 

senetlerinin getirisi gelecekteki nakit akımlarına bağlıdır. GSMH’da meydana gelen artış 

ekonomik büyüme anlamı taşır. Ekonomik büyüme ise, gelecekteki nakit akımlarını 

belirler. Bu durumda ekonomik büyüme ve hisse senedi fiyatı arasında pozitif bir ilişkinin 

mevcut olduğu söylenebilir.  

Yalçın (2011) çalışmasında, GSMH’da meydana gelecek artışın, faiz oranları 

vasıtasıyla hisse senedi fiyatlarını etkileyeceğini ifade etmiştir. GSMH’nın artması ile 

toplam gelir ve toplam talepte de artış meydana gelir. Toplam talebin artmasına bağlı 

olarak fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi, faiz oranlarında yükselişi beraberinde getirir. 

Faiz oranlarında meydana gelen yükseliş ise hisse senetlerine olan talebi düşürerek hisse 

senedi fiyatı üzerinde negatif bir etki yaratmış olur (Yalçın, 2011: 63). 
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GSMH ile hisse senedi getirisi arasındaki ilişki üzerine genel kanı pozitif 

ilişkinin varlığı olsa da ekonomik büyüme ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki 

üzerine yapılan çalışmalarda ilişkinin yönü ile ilgili olarak ortak bir görüş birliğine 

varılamamıştır.  

I.2.1.2. Enflasyon Oranı 

Enflasyon basit bir ifadeyle, fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış olarak 

ifade edilebilir. Piyasalardaki fiyat yükselişlerini enflasyon olarak tanımlayabilmek için; 

fiyat artışlarının süreklilik kazanmış olması, yani bir eğilim halinde gelişme göstermesi ve 

bu artışların mal ve hizmet fiyatlarının genel düzeyini karşılaması gerekir (Kalmanbetova, 

2010: 7).  

Hisse senedi getirileri ile enflasyon oranındaki değişimler arasındaki ilişki 

birçok çalışmanın temel konusunu oluşturmuştur. Teorik olarak enflasyon ile hisse senedi 

getirileri arasında pozitif bir ilişki beklentisi vardır. Enflasyon oranında meydana gelen 

artış ulusal paranın değerinin düşmesi anlamına geldiğinden hisse senedi fiyatlarında bir 

artış olur (Ulaş, 2010: 76). Fakat bugüne kadar yapılmış pek çok ampirik çalışmada bu tez 

kanıtlanamamış ve hatta aksi yönde sonuçlar ortaya çıkmıştır (Karamustafa ve Karakaya, 

2004: 23-24).  Genel olarak enflasyon oranları ile hisse senedi getirileri arasında pozitif ve 

negatif ilişkinin bulunduğunu ifade eden iki görüşten bahsedilebilir. 

Fama (1981)’nın Temsil Hipotezi (Proxy Hypothesis)’ne göre, enflasyon ile 

hisse senedi getirileri arasında negatif bir ilişki söz konusudur. Söz konusu negatif ilişki, 

enflasyon ve gelecekteki üretim büyümesi arasındaki negatif ilişkiye bağlı olarak meydana 

gelir. Hisse senedi fiyatları şirketlerin gelecekteki kazanç potansiyellerini gösterdiğinden 
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enflasyon oranında meydana gelecek bir artış nedeniyle tahmin edilen ekonomik çöküş, 

hisse senedi fiyatlarını dolayısıyla hisse senedi getirilerini olumsuz etkiler. 

Fisher (1930)’e göre ise, ekonomide nominal oranlar enflasyon ile birebir ilişki 

içindedir. Bu nedenle, hisse senedi getirileri enflasyon ile pozitif yönde hareket eder. Hisse 

senedi getirileri enflasyondaki değişimleri tolere edeceğinden enflasyon, yatırımcıların 

satın alma gücünü etkilemeyecektir (akt. Candan, 2015: 5). 

Enflasyon oranı ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin negatif yönlü bir 

ilişki olduğunu savunan görüşe göre, enflasyon oranının hisse senedi fiyatları üzerindeki 

olumsuz etkisi birkaç farklı şekilde aşağıdaki gibi savunulabilir;  

- Enflasyon oranlarındaki artış düşük üretime ve düşük kar marjına sebep 

olur. Kazançlarında düşüş meydana gelen şirketlerde, hissedarlara dağıtılan 

kar payı miktarında da düşüş gerçekleşir ve bu durum hisse senedi 

fiyatlarına olumsuz yansıyacağından hisse senedi fiyatları ile enflasyon 

oranları arasında negatif bir ilişkiden söz edilebilir (Oktay, 2013: 48).  

- Enflasyon oranlarındaki yükseliş yatırımcıların geleceğe yönelik 

beklentilerini olumsuz etkileyebilir. Bu da yatırımcının hisse senedinden 

beklediği getiriyi olumsuz etkiler ve hisse senedi fiyatına negatif bir etki 

yapar (Rastgeldi, 2012: 33). 

- Enflasyon faiz oranları yoluyla da hisse senedini etkileyebilir. Yüksek ve 

uzun süreli enflasyon faiz oranlarının da yükselmesine neden olur. Faiz 

oranlarında meydana gelen bu yükseliş hisse senedi fiyatının düşmesine 

neden olur (Kanalıcı, 1997: 46).  
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- Enflasyon oranındaki beklenmeyen bir artış, duran varlıklar için ayrılan 

amortismanlardan sağlanan vergi kalkanının reel değerini azaltır ve hisse 

senedi değerinin düşmesine neden olur (Rastgeldi, 2012: 33). 

Enflasyon oranı ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin pozitif yönlü bir 

ilişki olduğunu savunan görüşe göre, enflasyon oranının hisse senedi fiyatları üzerindeki 

olumsuz etkisi birkaç farklı şekilde aşağıdaki gibi savunulabilir;  

- Şirketlerin net borçlanıcı olmaları durumunda, enflasyon oranındaki 

artışlar, şirkete ait hisse senedi fiyatlarının yükselmesine sebep olur.  

Enflasyon oranındaki artış nedeniyle ortaya çıkan yüksek faiz oranı kısa 

vadede hisse senedi fiyatlarında düşmeye sebep olsa bile uzun vadede 

olumlu bir etki yaratması beklenir (Rastgeldi, 2012: 33). 

- Ilımlı bir fiyat artışı ortamında, menkul kıymetlere yatırım için elverişli bir 

ortam doğabilir. Böyle bir ortamda, şirketlerin nominal kazançlar ve kar 

paylarında artış meydana gelir. Bu durum da hisse senedi fiyatlarına 

olumlu yansır (Oktay, 2013: 48). 

Literatüre bakıldığında; Boudoukh ve Richardson(1993), Ely ve Robinson 

(1997), Karamustafa ve Karakaya (2004), Horasan (2008a) çalışmalarında, enflasyon oranı 

ile hisse senedi getirileri arasında Fisher (1930) hipotezi ile tutarlı, pozitif ilişki tespit 

etmişlerdir. Diğer yandan, Linther (1975), Bodie (1976), Nelson (1976), Fama ve Schwert 

(1977), Gültekin, (1983), Galagher ve Taylor (2002), Crosby (2001), Kim (2003) ve 

Horasan (2008b) çalışmalarında Fama (1981)’nın Temsil Hipotezi’ne uyan sonuçlar elde 

etmişlerdir.    
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I.2.1.3. Dış Ticaret Dengesi 

Hisse senedi getirilerini etkileyen ekonomik faktörlerden biri de dış ticaret 

dengesidir. Dış ticaret dengesi kısaca bir ülkede belirli bir dönemde yapılan ihracat ve 

ithalat faaliyetleri arasındaki ilişkiyi gösterir. Belirli bir dönem sonunda bir ülkenin ihracat 

işlemleri sonucu elde ettiği gelir ile ithal ettiği mal ve hizmetler için katlandığı giderler 

arasındaki fark pozitif ise o dönem için cari fazla söz konusudur. Aksi durumda, yani 

ihracat rakamları ile ithalat rakamları arasındaki farkın negatif olması durumunda ise ilgili 

dönemde dış ticaret dengesinde açık vardır demektir. Dış ticaret dengesi açığının uzun süre 

kapatılamaması ulusal parada değer kaybına sebep olur (Korkmaz ve Ceylan, 2015: 295). 

Dolayısıyla dış ticaret faaliyetleri sonucu oluşan bir açık, ekonomiye ve hisse senedi 

getirilerine olumsuz yönde etki etmesi beklenir. 

Ekonomide belli bir dönem sonunda ortaya çıkan dış ticaret dengesi açığı ile 

ilgili bilgiler faiz oranları ve enflasyonda beklenen değişim yoluyla hisse senedi getirilerine 

etki edebilir. Geske ve Roll (1983)’e göre, makroekonomik göstergelerdeki değişimlerden 

kaynaklanan beklenen enflasyon oranındaki değişimler ile hisse senedi fiyatı arasında 

negatif bir yönlü bir ilişki söz konusudur. Açığın kapatılması için ithal edilen mal ve 

hizmetlere konan vergi oranı arttırılarak ithalat değerlerinin ihracat değerleri karşısındaki 

durumu dengelenebilir. Bu durumdan, özellikle ithal girdi ile iş yapan işletmeler olumsuz 

etkilenirler (Korkmaz ve Ceylan, 2015: 295).  

Fakat söz konusu açık her durumda hisse senedi piyasasına olumsuz 

yansımayabilir. Özellikle olumsuz cari açık beklentilerinin bulunduğu dönemlerde, 

beklenenden daha düşük bir cari açığın meydana gelmesi ulusal paranın döviz karşısında 

güçlenmesine ve yerel faiz oranlarındaki baskının azalmasına neden olur. Güçlü ulusal para 
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daha fazla ve daha ucuza mal ithali, dolayısıyla piyasada daha düşük enflasyonun 

oluşmasını sağlar. Dolayısıyla dış ticaret dengesinde meydana gelecek sürpriz bir iyileşme 

hisse senedi fiyatları, dolayısıyla da hisse senedi getirileri üzerinde olumlu bir etki 

yaratabilir. 

I.2.1.4. Altın Fiyatları 

Hisse senedine rakip yatırım araçlarından biri de kıymetli madenlerdir. Hisse 

senedinin ikamesi anlamında, üretim hacminin sınırlı oluşu, aynı özelliğe benzer başka 

madenin olmayışı, esnek olmayan arz yapısı ve dünyanın hemen her yerinde paraya 

çevrilebilir olması sebeplerinden ötürü altın, diğer madenlere kıyasla daha önemli bir yere 

sahiptir.  

Altın, özellikle olağan üstü durumlarda en güvenilir yatırım araçlarından biri 

olarak görülmektedir. Savaş ve kriz gibi olağan üstü durumlarda menkul kıymetlere ve 

diğer yatırım araçlarına olan talep düşerken, altına olan talepte artış meydana gelir. Bunun 

en önemli nedeni altının en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak görülmesidir (Kanat, 

2011: 31). Altının hisse senedinin ikamesi olduğu göz önüne alındığında, altın fiyatları 

arttıkça hisse senedi getirilerinde düşüş meydana geleceği beklentisi doğabilir. Çünkü altın 

fiyatlarında yükseliş baş gösterdiğinde, yatırımcılar tasarruflarını altın alarak 

değerlendirme yoluna gitmektedirler. Bu da hisse senedi fiyatlarında dolayısıyla hisse 

senedi getirilerinde düşüşe sebep olmaktadır.  

Altın fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere 

yapılan çalışmalar da bu bakış açısını destekler niteliktedir. Buna örnek olarak, Türkiye’de 

Bali ve Cinel (2011) ve Aksoy ve Topçu (2013) tarafından yapılan çalışmalar da ulaşılan 
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teoriye uygun sonuçlar gösterilebilir. Bali ve Cinel (2011)’in yaptıkları çalışmanın 

sonuçlarına göre, altın fiyatları hisse senedi piyasası üzerinde doğrudan bir etkiye sahip 

olmamakla beraber hisse senedi piyasasındaki değişimleri açıklayan faktörlerden birisidir. 

Aksoy ve Topçu (2013)’nun yaptıkları çalışmanın sonuçlarına göre ise, altın getirileri ile 

hisse senedi getirileri arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. 

I.2.1.5. Petrol Fiyatları 

Petrol, modern yaşamın en fazla ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarından biridir. 

Birçok sanayi ürününün hammaddesi ve pek çok mal ve hizmetin üretimi içinde yer alan 

önemli bir üretim faktörü olma özelliği taşıyan petrolün fiyatında meydana gelen 

değişimler, hisse senedi piyasalarında nakit akışını etkileyebilmektedir.  

Petrol fiyatlarında meydana gelen bir yükseliş, hammadde fiyatlarında ve 

üretim maliyetlerinde artış anlamına gelir. Yüksek üretim maliyetleri, şirketlerin kar 

oranlarında düşüşe neden olur. Bu durum, hisse senedi piyasalarında nakit akışını azaltır ve 

hisse senedi getirilerinde düşüşe sebep olur (Sayılgan ve Süslü, 2011: 79). Petrol 

fiyatlarındaki yükseliş, piyasada fiyatların yükselmesine, yani enflasyona neden olabilir. 

Böyle bir durum, ülke merkez bankalarını enflasyon oranındaki artışı kontrol altına 

alabilmek amacıyla faiz oranlarını arttırma yoluna götürebilir. Ortaya çıkan yüksek faiz 

oranları da hisse senedi getirilerinin düşmesine neden olabilir (Basher ve Sadorsky, 2006: 

226). 

Petrol fiyatlarında meydana gelecek bir düşüş ise, bu üretim faktörünü ithal 

eden ülkelerin cari açığında iyileşmeye sebep olacaktır. Bu durum da ekonomiye olumlu 

yansıyacaktır. Petrol ve petrol kullanılarak üretilen ürün fiyatlarındaki düşüş, üretim ve 
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taşımacılık maliyetlerinde de düşüşe sebep olur. Düşen üretim maliyetleri, artan üretim 

miktarları ve düşen enflasyon oranları şirketlere kar oranlarını arttırmak için olumlu bir 

atmosfer sağlar. Bu da şirketlerin hisse senedi getirilerine olumlu yansır (Candan, 2015: 

14-15). 

Petrol fiyatlarında meydana gelen değişimler ile hisse sendi getirileri arasındaki 

ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan bazı çalışmalar şöyledir. Kaul ve Seyhun (1990) ve 

Filis (2010) tarafından yapılan çalışmalarda negatif ilişki, Gay (2008) tarafından yapılan 

çalışmada pozitif ilişki, Basher ve Sadorsky (2006) tarafından 21 gelişmekte olan ülke 

ekonomisi üzerinde yapılan çalışmada ise günlük ve aylık veriler için petrol fiyatlarındaki 

yükseliş ile hisse senedi getirileri arasında pozitif ilişki, haftalık veriler için petrol 

fiyatlarındaki düşüş ile hisse senedi getirileri arasında ise pozitif ilişki tespit edilmiştir. 

I.2.2. Finansal Faktörler 

Faiz oranlarında meydana gelen değişiklikler, para birimlerindeki değer 

değişimleri, piyasaya sürülen para miktarındaki artış veya azalış ve ulusararası portföy 

yatırımları gibi finansal olaylar hisse senedi getirilerine etki edebilen işletme dışı faktörler 

arasındadırlar.  

Çalışmanın bu kısmında, hisse senedi getirilerini etkileyen finansal faktörler 

faiz oranı, döviz kuru, para arzı ve uluslararası portföy yatırımları başlıkları altında 

anlatılmış ve literatürden çeşitli örnekler verilerek tartışılmıştır.  
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I.2.2.1. Faiz Oranları 

Hisse senedi getirilerini etkileyen önemli işletme dışı faktörlerden biri de faiz 

oranlarıdır. Faiz oranlarındaki değişmeler, beklenen getiri ihtimallerini etkileyebilmektedir. 

Faiz oranlarının düşmesi durumunda, işletmeler daha ucuz kredi bulma imkânına sahip 

olacaklarından hisse senedi fiyatlarında belirli bir yükseliş meydana gelir (Ercan ve Ban, 

2008: 179). Dolayısıyla faiz oranındaki değişmelerin hisse senedi piyasası üzerinde ters 

yönlü bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 

Hisse senedi piyasası, faiz oranında meydana gelen değişimlere ters yönlü bir 

tepki verir. Başka bir ifadeyle, faiz oranındaki düşüş hisse senedi getirilerinde yükselişe, 

faiz oranlarındaki yükseliş ise hisse senedi getirlerinde düşüşe sebep olacaktır. Faiz 

oranlarındaki değişikliklerin hisse senedi piyasasındaki olan ters yönlü etkisi, 

yatırımcıların faiz oranlarındaki bu değişimleri yatırımdan beklenen getiri oranında 

yansıtmalarıyla açıklanabilir (Hürer, 1995: 85). 

Faiz oranlarındaki değişimlerin, hisse senedi fiyatlarına dolaylı ve dolaysız 

olarak iki farklı şekilde etki edebildiği söylenebilir. Faiz oranlarındaki değişimler, 

firmaların gelecekteki nakit akım beklentilerinin değişmesine yol açarak dolaylı bir etki, 

firmaların nakit akımlarını kapitalize etmekte kullandıkları oranı etkileyerek de dolaysız bir 

etki yapabilir (Yılmaz vd., 2006: 4). 

Faiz oranlarında meydana gelecek bir yükseliş, beklenen getiri oranında 

yükselişe, hisse senedi fiyatlarında ise düşüşe neden olur. Aynı şekilde faiz oranlarındaki 

bir yükseliş, nakit bulundurmanın fırsat maliyetini de atırır. Bu durumda yatırımcılar, 

sermayeyi elde tutmaktansa faiz getirisi sağlayan diğer menkul kıymetlere yönelirler. Bu 
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da, hisse senedi getirilerinde düşüş olarak yansıyabilir (Gan vd., 2006: 90-91). Diğer bir 

ifadeyle, faiz ranlarının yüksek olması, yatırımcıların hisse senedinden daha güvenilir, 

alternatif menkul kıymetler arayışı içerisine girmelerine neden olacaktır. Yüksek faiz 

oranının olduğu bir piyasada yatırımcılar, hisse senedi yerine tahvil gibi daha faiz getirisi 

sağlayabilen menkul kıymetlere yönelirler. Çünkü yatırımcıyı yatırıma yönlendiren 

etkenlerden biri de, hisse senedinden beklediği getirinin faiz oranından yüksek olması 

beklentisidir. Sabit getirili yatırım araçlarından olan tahviller, yatırım yapan kişilere belirli 

bir faiz oranı üzerinden sabit bir kazanç sağlarken, hisse senetlerinde bu durum farklıdır. 

Hisse senedinin önceden belirlenen, sabit bir getirisi yoktur. Tahvillere kıyasla hisse 

senetlerinde daha yüksek risk ve beklenen getiri söz konusudur. Bu durumda hisse 

senedinden beklenen getiri, sabit faizli bir yatırım aracının sağlayacağından çok daha 

yüksek olmaktadır. Yatırımcılar, bu durumu göz önünde bulundurarak tahviller gibi faiz 

getirisi olan bir yatırım aracı ile hisse sendi arasında tercih yaparlar (Korkmaz ve Ceylan, 

2015: 497).  

Faiz oranları, hisse sendi piyasası ile tahvil piyasası arasındaki rekabeti 

etkileyen en önemli unsurdur (Kalmanbetova, 2010: 43). Brigham (2006)’a göre, eğer faiz 

oranları çok yükselirse; yatırımcılar, tahvillerden daha fazla getiri elde edebileceklerini 

düşünerek sahip oldukları hisse senetlerini satarak, tahvil piyasasına yönelme şeklinde bir 

davranış gösterirler (akt. Sayılgan ve Süslü, 2011: 77). Böyle bir durum söz konusu 

olduğunda, hisse senedi piyasasında talepte düşüş meydana gelir. Hisse senetlerine olan 

düşük talep de hisse senedi fiyatlarında düşüşe sebep olacaktır. 
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Diğer yandan, faiz oranlarındaki yükseliş, şirketlerin finansman maliyetlerini 

artırarak, firmaların karlarında düşüşe neden olabilir. Bu durum da ekonomide durgunluk 

beklentisini artırarak, hisse senedi fiyatlarında düşüşe sebep olabilir (Durukan, 1999: 27).   

Faiz oranındaki değişiklikler ile hisse sendi getirileri arasındaki ilişkiyi tespit 

etmek amacıyla yurt dışında yapılan çalışmalarda, Fama ve Schwert (1977), Chen vd. 

(1986) ve Moosa (1998) faiz oranları ile hisse senedi getirileri arasında negatif ilişki tespit 

etmişlerdir. Türkiye’de yapılan çalışmalarda da benzer şekilde, Yılmaz vd. (2006) ve Özün 

ve Çifter (2006) faiz oranları ile hisse sendi getirileri arasında negatif bir ilişki tespit 

etmişlerdir. 

I.2.2.2. Döviz Kuru 

Bir yabancı para biriminin ulusal para birimi karşısındaki değerini ifade eden 

döviz kuru, hisse senedi fiyatlarının oluşmasına etki eden işletme dışı faktörlerdendir. 

Özellikle Bretton Woods sisteminin çöküşünden sonra, ülkelerin hemen hepsi kısa sürede 

dalgalı kur rejimine geçmiş ve döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar finansal 

piyasalarda etkisini göstermeye başlamıştır. Bunun yanı sıra dünya ticareti ve sermaye 

hareketlerinde büyük artış yaşanması da döviz kurunu işletme karlılığının ve hisse senedi 

fiyatlarının önemli belirleyicilerinden biri haline getirmiştir (Yılmaz vd., 2006: 5).  

Döviz kurlarındaki ani iniş ve çıkışlar, menkul kıymetler piyasasını olumsuz 

etkiler ve işletmelere ve yatırımcılara büyük kayıplara neden olabilir (Korkmaz ve Ceylan, 

2015: 295). Döviz kurunda meydana gelen artışların hisse senedi getirilerinde düşüşe 

neden olacağı, diğer bir ifadeyle döviz kuru ve hisse senedi getirileri arasında ters yönlü bir 
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ilişkinin söz konusu olduğu genel kanı olmasına rağmen, bazı çalışmaların sonuçlarına 

göre iki değişken arasında pozitif bir ilişki vardır.  

Basit bir mantıkla, döviz kurunda meydana gelecek bir düşüş ulusal paranın 

değer kazanması anlamına geleceğinden, işletmeler üretim için ihtiyaç duydukları 

hammadde vb. daha ucuza alma imkânına sahip olacaklardır. Bu durum işletmenin 

giderlerini azaltıcı, kazancını artırıcı bir sonuç doğurur. Düşük döviz kuru ortamlarında, 

döviz rezervleri ve para arzı artarken faiz oranları düşer. Bu da işletmelerin finansman 

giderlerini düşürür. Finansman maliyetlerindeki ve ithal malların fiyatlarındaki düşüşler 

işletmelerin gelecekteki nakit akımlarını artırır (Candan, 2015: 6). Böyle bir atmosferde 

işletmelerin karlılıkları artar ve hisse senedi fiyatları yükselir.  

Hisse senedi getirisi ile döviz kuru arasındaki negatif ilişkiyi açıklayan diğer 

bir bakış açısı ise döviz ve hisse senetlerinin birbirinin yerine ikame edilebilen, rakip 

yatırım araçları oldukları için birinin fiyatındaki yükselişin diğerinde düşüşe neden 

olabileceğidir (Elyak, 2008: 38). Döviz ve hisse senedinin birbirinin yerine ikame 

edilebilen yatırım araçları oldukları düşünüldüğünde, yabancı paranın değerinde meydana 

gelecek bir yükseliş piyasadaki nakit akımının yönünü dövize çevirecek ve hisse 

senetlerine olan talepte düşüşe neden olacaktır (Kanalıcı, 1997: 53).  

Hisse senedi getirileri ile döviz kuru arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olduğu 

görüşü ise, olaya ihracat ağırlıklı bakmayı gerektirir. Ulusal paranın değerinin düşük 

olduğu bir ortamda, ihracat ürünleri uluslararası piyasalarda ucuzdan alıcı bulabilir. Bu 

durum da ihracat hacminde ve işletmenin gelecekteki nakit akımlarında artışa sebep 

olabilir. Dolayısıyla hisse senedi bu durumdan olumlu etkilenir.       
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Konu ile ilgili yurt dışında yapılmış çalışmalara baktığımızda, Aggarwal 

(1981), Solnik (1987), Mukherjee ve Naka (1995) ve Maysami vd. (2004) yaptıkları 

çalışmalarda döviz kuru ile hisse senedi getirisi arasında pozitif ilişki, Soenen ve Hennigar 

(1988) ise negatif ilişki tespit etmişlerdir. Türkiye ekonomisi için yapılmış çalışmalarda 

ise, döviz kuru ile hisse senedi getirileri arasında, Albeni ve Demir (2005) ve Zügül ve 

Şahin (2009) negatif, Horasan (2008b) ise pozitif bir ilişki tespit etmiştir.  

I.2.2.3. Para Arzı 

Para arzı, bir piyasada belli bir anda dolaşımda olan para miktarını ifade 

etmektedir. Para arzındaki değişmelerin hisse senedi getirileri üzerinde nasıl bir etki 

yarattığı tartışmalı bir konudur.  

Teorik olarak, para arzının hisse senedi getirileri üzerinde negatif bir etkiye 

sahip olduğu kabul edilir. Çünkü para arzı oranı yükseldikçe enflasyon oranının da 

yükselmesi beklenir ve sonuç olarak hisse senedi fiyatları düşer. Fakat para arzındaki 

yükseliş ekonomiyi canlandıracak ve işletme kazançlarını artıracak bir etki yaratabilir. Bu 

da işletmelerin gelecekteki nakit akımlarının ve hisse senedi fiyatlarının yükselmesine 

neden olacaktır (Gan vd., 2006: 91).  

Para arzının tüketim fonksiyonu göz önüne alındığında, para arzındaki bir artış 

reel gelirde bir artışa sebep olacağından ve piyasadaki toplam talebi belirler. Söz konusu 

artış ekonomide canlanmaya ve talep edilen mal ve hizmet miktarının artmasına neden 

olur. Buna bağlı olarak yatırımcıların hisse senetlerine olan talepleri de artacak ve hisse 

senedi fiyatları yükselecektir (Oktay, 2013: 51).  
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Para arzının hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerini doğru tespit etmek için, 

para arzının faiz haddi yoluyla hisse senedi getirilerini etkileyebileceği düşüncesini de göz 

önünde bulundurmak gerekir. Para arzındaki artışlar, toplam harcamalarda ve dolayısıyla 

enflasyon ve faiz oranlarında bir yükselişe neden olur. Bu durumda hisse senedi 

fiyatlarında düşüş beklenir. Fakat aşırı miktardaki bir para arzı artışının olduğu bir 

ortamda, para bolluğu ve kredi olarak verilebilecek para miktarında artış gözlenir. Bu da 

kredi faiz oranlarının düşmesi anlamına gelir (Kanalıcı, 1997: 56). Para bolluğunun 

tüketicileri harcamaya yönlendireceği ve firma faaliyetlerinin artacağı da göz önüne 

alınırsa, finansman maliyetleri düşen işletmelerin hisse senedi getirilerinde yükseliş 

görüleceği yani böyle bir durumda hisse senedi ile para arzı arasında pozitif bir ilişkinin 

olduğu söylenebilir (Candan, 2015: 9). 

Konu ile ilgili yurt dışında yapılan çalışmalara bakıldığında, Darrat (1990) ve 

Mookerjee ve Yu (1997) yaptıkları çalışmalarda para arzı ile hisse senedi getirileri arasında 

anlamlı bir ilişki tespit edememişler, Ibrahim ve Aziz (2003) ise iki değişken arasında 

negatif ilişki tespit etmişlerdir. Türkiye’de yapılmış çalışmalara bakıldığında ise Durukan 

(1999) ve Çıtak (2003) yaptıkları çalışmalarda para arzı ile hisse senedi getirileri arasında 

anlamlı bir ilişki tespit edememişler, Gençtürk (2009) ve Tunalı (2010) ise pozitif bir ilişki 

tespit etmişlerdir. 

I.2.2.4. Uluslararası Portföy Yatırımları 

Uluslararası yatırımlar, temelde doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları 

olmak üzere ikiye ayrılarak incelenebilir. Doğrudan yatırımlar büyüme ve dış pazara 

açılma düşüncesiyle bir başka ülkede mal veya hizmet üretim/dağıtım tesisi kurmak ve bu 

girişimin yönetiminde etkin bir konumda olmak amacıyla yapılan uzun dönemli 
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yatırımlardır (Turaboğlu, 2015: 347-348). Uluslararası portföy yatırımları ise tasarruf 

sahiplerinin uluslararası sermaye piyasalarında, uluslararası politik risk, döviz riski, bilgi 

edinebilme riski gibi riskler üstlenerek gelir elde etmek amacıyla hisse senedi, tahvil ve 

diğer hisse senedi yatırım araçlarına yaptıkları portföy yatırımlarını ifade eder. Diğer bir 

deyişle, bir ülkenin ihraç ettiği tahvillerin ve hisse senetlerinin yabancı yatırımcılar 

tarafından o ülkenin sermaye piyasasında alınıp satılması uluslararası portföy yatırımı 

olarak nitelendirilmektedir (Doğukanlı, 2001: 219).  

Uluslararası portföy yatırımları, portföy teorisi ile açıklanabilir. Portföy 

teorisine göre; yatırımcılar sermaye fonlarını çeşitli menkul kıymetler arasında, belirli bir 

risk düzeyinde en yüksek getiriyi elde edecek şekilde dağıtırlar (Yalçıner, 2008: 88). Yani 

yatırımcılar en yüksek getiriyi hedeflerken, sahip oldukları bütün fonu tek bir menkul 

kıymete yatırmanın getireceği riskten korunmak amacıyla yatırım araçlarını çeşitlendirme 

yoluna giderler. Benzer şekilde, farklı ülkelerden portföye dahil edilen menkul kıymetler, 

beklenen getirinin düşmesine sebep olmaksızın, portföy riskinin düşmesini 

sağlayabilmektedir (Korkmaz, 2015: 185).  

Hisse senedi getirileri, uluslararası portföy yatırımcılarının sermaye 

piyasasındaki faaliyetlerinden olumlu veya olumsuz etkilenebilmektedir. Şöyle ki; yabancı 

portföy yatırımcılarının hisse senedi alım işlemleri piyasada likiditenin artmasına ve 

canlanmaya neden olur. Sermaye piyasasındaki bu canlılık ve likidite artışı hisse senedine 

olan talebi arttırır ve sermaye maliyetinin azalması yönünde baskı yapar. Dolayısıyla, 

yabancı portföy yatırımlarındaki bu artış hisse senedi fiyatlarına olumlu yansır. Bu 

anlamda, yabancı yatırımcılar sermaye piyasasında ne kadar aktif olurlarsa hisse senedi 

fiyatlarının o kadar yükselmesi beklenir (Bilir, 2009: 106). Yabancı yatırımcıların sahip 
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oldukları hisse senetlerini elden çıkarmaları ve piyasadan çekilmeleri durumunda ise hisse 

senedi fiyatlarında düşüş meydana gelmesi beklenir. 

Konu ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalara bakıldığında, Elmas (2011) 

yabancı yatırım hareketlerinin genel olarak İMKB-100 ve diğer endekslerin artış veya 

azalış hareketini başlatan olmadıkları, aksine yabancı yatırımların İMKB-100 ve diğer 

endekslerdeki hareketi takip ederek yatırımlarına yön verdiklerini tespit etmiştir. Çatıkkaş 

ve Okur (2008) yabancı yatırımcıların işlemleri ile İMKB İşlem Hacmi ve İMKB Ulusal 

100 Endeksi arasında uzun dönemli ve pozitif bir ilişkinin varlığını tespit etmişlerdir.  

I.2.3. Sektör ile İlgili Faktörler  

Ekonomik ve finansal faktörlerin yanı sıra sektör ile ilgili bazı faktörlerde hisse 

senedi getirileri üzerinde etkili olabilmektedir. Çalışmanın bu kısmında, hisse senedi 

getirilerini etkileyen sektörle ilgili faktörler faaliyet alanı, sektör içindeki konum ve pay, 

devlet teşvikleri, sektör hayat eğrisi ve sektördeki rekabet başlıkları altında anlatılmıştır. 

I.2.3.1. Faaliyet Alanı 

İşletmelerin içinde bulundukları faaliyet alanları, hisse senedi fiyatını belli bir 

düzeyde etkileyebilmektedir. İşletmeler için faaliyet yürütülen alan ile ilgili yasal 

düzenlemeler, ekonomik yapı, tüketim kalıpları, devlet teşvikleri gibi faktörler firma 

performansı üzerinde önemli etkilere sahip faktörlerdir (Demir, 2001: 113). Söz konusu 

sektörel faktörlerden etkin bir şekilde faydalanmayı başaran işletmelerin karlılığı ve hisse 

senedi fiyatı yükselebilir. 
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Birden fazla iş kolunda faaliyet gösteren işletmelerin, karlılığında meydana 

gelen değişimler, işletmeye ait hisse senetlerinde dalgalanmalara neden olabilir (Ayaydın, 

2012: 76).  Sektörde meydana gelen beklenmedik değişmeler, yalnızca o sektör 

içerisindeki firmaları etkilemekte, sektör dışındaki firmaları etkilememektedir (Korkmaz 

ve Ceylan, 2015: 501). Sektörde meydana gelen bu tür beklenmedik değişmeler 

işletmelerin karlılığını ve hisse senedi fiyatlarını olumsuz etkilemektedir. Hisse 

senetlerindeki dalgalanmalara karşı firmalar, rekabet güçlerini, gelecekteki gelir 

beklentilerini, sektörde ortaya çıkabilecek beklenmedik durumları ve bu durumlar 

karşısındaki tutumlarını iyi analiz etmelidir. 

I.2.3.2. Sektör İçindeki Konum ve Pay 

İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör içerisindeki konum ve payları hisse 

senedi getirilerine etki edebilen diğer bir faktördür. Büyüyen veya büyüme potansiyeline 

sahip sektörlerde faaliyet gösteren ve sektörde etkin bir konuma, yüksek bir sektör payına 

sahip olan işletmeler küçülme eğiliminde olan sektörlerde yer alan işletmelere göre daha 

yüksek değere sahip olurlar (Candan, 2015: 20). Bunun temel nedeni, işletmelerin 

gelecekteki nakit akımlarına yönelik tahminlerin olumlu yönde olmasıdır (Demir, 2001: 

114). Sektör içinde önemli konuma sahip işletmelerin piyasa değerlerinin yüksek olması ve 

hisse senedi fiyatlarının yükselmesi beklenir.  

I.2.3.3. Devlet Teşvikleri 

Ekonomik olarak teşvik, kamu kurumları tarafından, belli bir ekonomik ve 

diğerlerine oranla daha fazla ve daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak ve belli bir 

faaliyet alanına sermaye, yatırımcı vs. çekmek amacıyla verilen nakdi veya gayrı nakdi 
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destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanabilir (Ayaydın, 2012: 77). Özellikle 

gelişmekte olan ülkeler sermaye ihtiyaçlarını karşılamak, iş alanlarını hızla geliştirmek için 

nakit yardımı, vergi indirimi gibi yöntemlerle ciddi teşvikler uygulamaktadır.  

Devlet teşvikleri ile özendirilen bir iş alanı veya bir ürün yatırımcısına rekabet 

gücü sağlar. Şirketlerin elde ettikleri rekabet gücü işletme değerlerine pozitif etki yaparak 

hisse senedi getirilerini arttırabilir (Demir, 2001: 114-115). Diğer bir yönüyle devlet 

teşvikleri, firmaların arsa, vergi, finansman gibi maliyetlerinde düşüşe ve karlılıklarında 

artışa neden olur. Karlılık oranı artan işletmeler daha fazla kar payı dağıtma yoluna 

gidebilirler. Daha fazla kar payı dağıtımının da, hisse senedi fiyatlarında yükselişe sebep 

olabilir. 

I.2.3.4. Sektör Hayat Eğrisi 

İşletmelerin faaliyette bulundukları sektör ile ilgili özelliklerin hisse senedi 

getirileri üzerindeki etkileri incelenirken, sektörün ya da ürünün hayat devrelerini dikkate 

almakta fayda vardır. Ürünler ve sektörler de insanlar gibi belirli hayat devrelerinden 

geçerek gelişir, büyür, olgunlaşır ve yok olurlar (Karan, 2004: 450).  

Sektörler ortaya çıktıktan sonra büyüme ve gelişme devrelerine girerler. Bu 

devrelerde işletmenin ürettiği mal veya hizmetler büyük ilgi görür, karlılık yüksektir. 

Dolayısıyla işletmenin hisse senedine olan talep de yükselir ve hisse senedi getirileri de 

yüksek olur. Bu devreleri olgunlaşma ve gerileme devreleri takip eder. Bu devrelerde ise 

işletmenin hisse senetleri değer kaybeder. Piyasada rekabet yüksek, karlılık düşüktür. Bu 

devirlerde yer alan bir sektörde faaliyet gösteren işletmelerin hisse senetlerine olan talep 

düşük olur. Bu da hisse senedi getirilerini olumsuz etkiler.  
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I.2.3.5. Sektördeki Rekabet 

Sektör içi rekabet, aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin maliyetlerinin 

yükselmesine, karlılıklarının düşmesine neden olabilir. Rekabet nedeniyle düşen karlılık 

yatırımcılar tarafından bir risk unsuru olarak algılanabilir ve işletmenin hisse senetlerine 

olan talebi düşürebilir. Az talep edilen hisse senetlerinin fiyatlarında, dolayısıyla 

getirilerinde düşüş meydana gelir. 

Sektör içi rekabet işletmelerin ürün geliştirme ve ar-ge gibi konulara ağırlık 

vermelerine ve kendilerini zorunlu olarak geliştirmelerine imkân verir. Fakat bu zorunlu 

gelişme işletmenin hisse senedi getirilerine uzun vadede ya da rekabet gücünü önemli 

derecede etkileyebilecek bir faaliyette bulunduğunda olumlu olarak yansır. Örneğin 

sektördeki rekabet nedeniyle piyasa da bulunmayan bir ürün geliştirmek veya mevcut bir 

ürünün özelliklerini geliştirmek gibi faaliyetler, gerçekleştirildikleri ve pazarda karşılık 

buldukları zaman işletmelerin karlılıklarına ve hisse senedi getirilerine olumlu etki 

edebilirler. Fakat o ana kadar işletmeler için birer maliyet unsuru olmaya devam ederler.  

I.2.4. Diğer Faktörler 

Ekonomik, finansal ve sektör ile ilgili faktörler arasında yer almayan ancak 

doğrudan veya dolaylı bir şekilde hisse senedi getirilerini etkileyen birtakım işletme dışı 

faktörler de mevcuttur. Çalışmada bu faktörler, politik faktörler, anomaliler, psikolojik 

faktörler ve spekülasyon başlıkları altında incelenmiştir. 
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I.2.4.1. Politik Risk Faktörleri 

Hisse senedi piyasası politik risklere karşı duyarlı bir piyasa türüdür. Politik 

risk, hükümet istikrarı, sosyo-ekonomik durum, yatırım profili, iç ve dış karışıklık, askeri 

darbe tehdidi, bürokrasi kalitesi, hukukun üstünlüğü esaslı adalet sistemi, demokratik hesap 

verilebilirlik gibi unsurlar göz önüne alınarak değerlendirilir (Yapraklı ve Güngör, 2007: 

201).  

Politik riskler, genel ekonomi üzerindeki etkilerinden dolayı finansal yapıyı 

etkileyebilmektedirler. Politik riskin yüksek olduğu ülkelerde, ekonomik büyüme ve 

işletme faaliyetleri yavaşlar ve hisse senedi getirileri azalır.  

I.2.4.2. Anomaliler        

Etkin Piyasalar Hipotezi’ne göre; hisse senedi fiyatları daima dengededir ve 

mevcut bilgileri tamamen yansıtır, oluşan yeni bilgiler de fiyatlara en kısa sürede yansır ve 

fiyat dengesi bozulmamış olur (Fama, 1970: 338-341). Karar verme sürecini rasyonel 

olarak açıklayan bu hipoteze göre, yatırımcılar doğru kararlar verebilmek için her türlü 

bilgiye sahiptir ve piyasada normalüstü getiri elde etmek hiçbir dönemde mümkün değildir 

(Korkmaz ve Ceylan, 2015: 609). Fakat piyasalarda durum her zaman Etkin Piyasalar 

Hipotezi’nde düşünüldüğü gibi yürümeyebilir. Belirli durumlarda ve belirli dönemlerde 

piyasada bu Etkin Piyasalar Hipotezi’nin varsayımlarından sapmalar gerçekleşmektedir.  

Anomali, teori ile uyuşmayan bir gözlem veya realite ve olağan dışı bir 

davranıştır. Eğer ampirik bulguyu teorik çerçevede realize etmek zor veya bu bulguyu 

açıklamak için makul olmayan varsayımlar yapmak gerekli ise, söz konusu bulgu anomali 

olarak değerlendirilmektedir (Korkmaz vd., 2010: 1140). Etkin Piyasalar Hipotezi’ndeki 
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bu sapmaları bilimsel olarak açıklamak için farklı anomali çeşitleri geliştirilmiştir. 

Uluslararası literatürde anomaliler takvimsel ve fiyat anomalileri olmak üzere iki ana 

başlık altında incelenmektedir (Ege vd. 2012: 176).   

Finansal piyasalarda gözlemlenen hem takvimsel hem de fiyat anomalileri 

menkul kıymet fiyatlarının gerçek değerlerini yansıtmalarına engel olmaktadır. Finansal 

piyasalarda anomalilerin varlığı hem piyasa etkinliğinin düşüklüğüne işaret etmekte, hem 

de sermaye varlıklarının fiyatlandırılmasında yetersiz koşulları meydana getirmektedir.  

Etkin Piyasalar Hipotizi’ne göre hisse senedi getirileri zamandan bağımsız ve 

tüm zaman dilimlerinde getiri açısından farksızdır. Fakat konu ile ilgili yapılan çalışmalar, 

hisse senedi fiyatlarının belirli aylar veya günlerde gösterdiği dalgalanmaların diğer 

dönemlerden farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Balaban (1995) ve Ege vd. (2012) 

İMKB’de Ocak ayı anomalisi üzerinde yaptığı çalışmada Ocak ayında hisse senedi 

fiyatlarında normalüstü dalgalanmalara rastlamıştır. Korkmaz vd. (2010) yaptıkları 

çalışmada ise ilkbahar dönemi yaz saati uygulamasının İMKB 100 Endeksi üzerinde 

anlamlı bir etki oluşturduğu, İMKB’de Pazartesi günleri ortalama getirinin daha düşük 

gerçekleştiği ve hafta sonu anomalisinin varlığını tespit etmişlerdir. 

I.2.4.3. Psikolojik Faktörler 

Hisse senedi piyasalarında getiriyi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Hisse 

senedi getirilerinde meydana gelen düşüş veya yükselişler her zaman finansal teorilere göre 

gerçekleşmeyebilir. Bu anlamda hisse senedi fiyatlarındaki değişimleri belirli bir takım 

koşullara bağlamak her zaman mümkün olmayabilir. Ekonomik ve politik açıdan 

konjonktürün uygun olduğu zamanlarda sermaye piyasalarında durgunluk görülebilmekte 
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ve fiyatlarda düşüşler yaşanabilmektedir. Genel ekonomik göstergelerin olumsuz 

durumların varlığını gösterdiği konjonktürlerde ise, sermaye piyasalarında canlılık 

görülebilmekte ve fiyatlar yükselebilmektedir. Bu tür çelişkili durumlar piyasa psikolojisi 

ile açıklanabilir. Yatırımcıların ekonomik, sosyal ve politik gelecek ile ilgili iyimser veya 

kötümser olmaları, yatırımcıların kişisel beklentilerini ve piyasa psikolojisini belirlemekte 

ve fiyatları etkilemektedir (Hürer, 1995: 98). 

Piyasa psikolojisini iyi anlaşılayabilmek ve yatırım talebini etkileyen faktörleri 

açıklayabilmek için, yatırımcıların karar verme sürecine dikkat edilmesi gerekir (Korkmaz 

ve Ceylan, 2015: 612). Yatırım yapmak isteyen tasarruf sahipleri kişiliklerine uygun 

hareket ederler. Bazı yatırımcılar kazanma hırsıyla daha girişken davranırken, bazı 

yatırımcılar ise sahip olduklarını koruma ve kaybetme korkusu dürtüleriyle az riskli 

yatırımlara yönelebilmektedirler (Usul vd. 2002: 138). Yatırımcıların finansal kararlar 

alma süreçlerinde bireysel özelliklerin etkileri ve yatırımcıların rasyonel olmayan 

davranışlarının fiyat oluşum sürecindeki etkileri gibi konular davranışsal finans kapsamına 

girmektedir. Konu ile ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde, 2002 yılında Nobel Ekonomi 

Ödülü’nü alan ABD’li psikoloji profesörü Daniel Kahneman, karar verme ve belirsizlik 

içinde verilen kararlar konusunda finans bilimine psikolojik ve davranışsal araştırma 

kavrayışını entegre etmiştir. 

Hisse senedi piyasasında genel olarak iki tip yatırımcıdan (boğa tipi ve ayı tipi) 

söz edilebilir. Boğa tipi yatırımcılar gelecek karşısında iyimser, ayı tipi yatırımcılar ise 

karamsar davranırlar. Boğa tipi yatırımcıların hâkim olduğu boğa piyasasında getiri yüksek 

ve değişkenlik düşük iken, ayı tipi yatırımcıların hâkim olduğu ayı piyasasında ise bu 

durumun tersi söz konusudur (Ayaydın, 2012: 81-82).  
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Dolayısıyla yatırımcı psikolojisi ve davranışlarının hisse senedi piyasasında 

talebi etkileyen unsurlardan biri olduğu söylenebilir. Yatırımcı psikolojisi ve davranışları 

ile şekillenen talep, hisse senedi getirilerinde değişmelere neden olabilmektedir. 

I.2.4.4. Spekülasyon 

Hisse senedi fiyatlarında meydana gelen değişimlerden kar sağlama amacıyla 

alım satım işlemleri gerçekleştiren kişilere spekülatör, yaptıkları işleme ise spekülasyon 

denmektedir (Mumcu, 2005: 45). Özellikle yeterli piyasa derinliğine sahip olmayan 

piyasalarda hisse senedi getirileri spekülatif hareketlerden oldukça fazla 

etkilenebilmektedir (Ege ve Bayrakdaroğlu, 2009: 140).  

Spekülatif işlemler hisse senedi piyasalarında denge sağlayıcı bir faktör 

olabildiği gibi dengeyi bozucu bir faktör de olabilir. Spekülasyon amaçlı hisse sendi 

alımları fiyatların sıfır noktasına düşmesini, satımları ise fiyatların erişilemeyecek kadar 

yükselmesini engelleyerek piyasadaki değerleri koruyucu bir etki yapabilir. Fakat 

spekülatörlerin hisse sendi fiyatlarını kendi aralarında yapay olarak değiştirmeleri piyasada 

fiyat dalgalanmalarını da beraberinde getirir (Hürer, 1995: 97). 

Dolayısıyla, hisse senenedi piyasalarında kişi veya kurumlarca uygulanan 

spekülatif işlemlerin hisse senedi fiyatının oluşumunu etkileyebildiği söylenebilir. Bu 

yönüyle spekülasyon, hisse senedi piyasalarında işlem yapılırken dikkat edilmesi gereken 

unsurlardan biridir.   
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II. BÖLÜM 

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Hisse senedi getirileri üzerinde etkili olan faktörler uzun yıllardır gerek ulusal 

gerek uluslararası pek çok çalışmanın temelini oluşturmuştur. Yatırım kararları alırken 

hangi değişkenlerin göz önünde bulundurulması gerektiği en önemli merak konularından 

biri olmuştur. Hisse senedi getirileri üzerine etkili olan faktörleri inceleyen çalışmaların bir 

kısmında işletme dışı faktörler ele alınırken, önemli sayıda çalışma da ise işletme içi 

faktörler, hisse senedi getirileri üzerinde etkili olabilecek değişkenler olarak ele alınmıştır. 

İşletme içi faktörlerin hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaların 

büyük çoğunluğu çeşitli finansal oranlar kullanarak hisse senedi getirilerini açıklamaya 

yönelik olmuştur. Konu ile ilgili literatür dikkate alındığında, önemli sayıda çalışmada 

finansal oranların hisse senedi getirileri üzerinde anlamlı etkilere sahip faktörler olduğu 

sonucu elde edilirken, bazı çalışmalarda ise finansal oranlar ile hisse senedi getirileri 

arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Bu bağlamda finansal oranların hisse 

senedi getirileri üzerine olan etkisine ilişkin olarak yerli ve yabancı literatürde yer alan bazı 

çalışmalar aşağıda verilmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan literatür araştırması, gelişmiş 

ülke borsalarında yapılmış çalışmalar, gelişmekte olan ülke borsalarında yapılmış 

çalışmalar ve Türkiye borsası (BİST)’nda yapılmış çalışmalar olmak üzere üç başlık 

altında kronolojik olarak verilmiştir. Ülkeler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak 

ayrılırken, UNDP (United Nations Development Programme) 2015 insani gelişmişlik 

raporu göz önüne alınmıştır. 
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II.1. Gelişmiş Ülke Borsalarına İlişkin Yapılmış Çalışmalar 

Horrigan (1966) örneklem olarak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 

faaliyet gösteren ve hisse senetleri Moody’s ve S&P derecelendirme kuruluşları tarafından 

puanlanan üretim firmalarını ele aldığı çalışmasında, muhasebe verilerinden elde ettiği 

finansal oranların uzun vadeli yatırımlardaki rolüne dikkat çekmiştir. Çalışmada, kısa 

dönem likidite oranları, uzun dönem ödeme gücü oranları, kısa dönem sermaye devir 

oranları, uzun dönem sermaye devir oranları, kar marjı oranları ve yatırım getirisi oranları 

olmak üzre 5 finansal oran grubu altında toplamda 17 finansal oran bağımsız değişken 

olarak kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, finansal oranların hisse senedi 

performansını tahmin etmek için kullanılmasının doğru olacağını belirtilmiştir. 

Basu (1977) yaptığı çalışmada, fiyat/kazanç (F/K) oranın ile hisse senedi 

yatırım performansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. New York Borsası (New York Stock 

Exchange-NYSE)’nda işlem gören 1400 sanayi firmasının 1956-1971 arası verilerini 

kullanarak gerçekleştirdiği çalışmanın sonucunda, düşük F/K oranına sahip hisse 

senetlerinin yüksek F/K oranına sahip olanlara oranla daha yüksek getiri elde ettiklerini 

tespit etmiştir. 

Banz (1981) NYSE’de işlem gören firmaların 1926-1975 dönemine ait 

verilerini kullanarak, küçük ve büyük firmalara arasında hisse senedi getirisi yönünden 

performans farklı bulunup bulunmadığını finansal oranlar yardımıyla tespit etmeye 

çalışmıştır. Uygulanan regresyon analizi sonuçlarına göre, NYSE’de işlem gören küçük 

firmalar ile NYSE’de işlem gören büyük firmalar arasında hisse senedi getirisi yönünden 

önemli bir performans farkının bulunduğu belirlenmiş, küçük firmalara ait hisse senedi 
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getirilerinin büyük firmalara ait hisse senedi getirilerine oranla yıllık %20 daha fazla 

olduğu tespit edilmiştir.   

Basu (1983) çalışmasında hisse senetleri NYSE’de işlem gören firmalar 

üzerinde, hisse senedi getirileri ile F/K oranı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. NYSE’de 

işlem gören küçük firmaların, NYSE’de işlem gören büyük firmalara oranla daha yüksek 

getiri oranına sahip olduğunu belirten Basu, risk ve F/K oranının kontrol altında tutulması 

durumunda firma büyüklüğünün hisse getirisine etkisinin yok olduğunu belirtmiştir. 1963-

1980 dönemini kapsayan çalışmanın sonuçlarına göre; firma büyüklüğü kontrol altında 

tutulduğunda, daha yüksek F/K oranına sahip hisse senetlerinin riske göre ayarlanmış 

getirileri oranı, daha düşük F/K oranına sahip olanlara göre daha yüksektir.  

Bhandari (1988) yaptığı çalışmada, 1948-1981 yılları içerisinde oluşturduğu iki 

yıllık alt dönemlerde, toplam aktiflerin defter değeri ile özsermayenin defter değeri 

arasındaki farkın, firmanın piyasa değerine oranı olarak tanımladığı kaldıraç oranı ile hisse 

senedi getirisi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada örneklem olarak NYSE’de işlem 

gören firmaların hisse senetleri kullanılmıştır. β ve firma büyüklüğü kontrol altında 

tutularak yapılan regresyon analiz sonuçlarına göre, kaldıraç oranı ile hisse senedi getirileri 

arasında pozitif bir ilişki vardır. Söz konusu ilişki Ocak ayında çok yoğun olduğundan 

Ocak ayı analiz dışında tutulmuştur. 

Martikainen (1989) yaptığı çalışmada, firmaların hangi ekonomik boyutlarının 

hisse senedi fiyatlarında etkili olduğunu araştırmıştır. Çalışmanın örneklemi, Helsinki 

Borsası (OMX Helsinki)’nda işlem gören 26 firmanın 1974-1986 yılları arası verilerinden 

oluşturulmuştur. Ekonomik boyutlar olarak karlılık, finansal kaldıraç, faaliyet kaldıracı ve 

firma büyümesi olmak üzere 4 boyut seçilirken, bu dört boyutu temsilen çalışmada 12 adet 
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finansal oran kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, finansal oranların açıklayıcı gücü 

mali tabloların raporlanma günü yaklaştığında artmakta ve raporlama gününden sonra 

düşmeye başlamaktadır. Çalışmanın ampirik kanıtları, finansal oranlar ile hisse senedi 

fiyatı arasında güçlü bir ilişkiyi ortaya koymaktadır.  

Chan vd. (1991) yaptıkları çalışmada, Tokyo Borsası (Tokyo Stock Exchange-

TSE)’nda işlem gören firmaların 1971-1988 yılları arası verilerini kullanarak beklenen 

hisse senedi getirilerini açıklayan finansal oranları tespit etmeye çalışmışlardır. Çalışmada, 

F/K oranı, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı, nakit akışı oranı ve firma büyüklüğü 

olmak üzere bağımsız değişken kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizinin sonuçlarına 

göre, PD/DD oranı ile nakit akışı oranının beklenen hisse senedi getirileri üzerinde anlamlı 

pozitif sonuçlar verdiği, F/K oranı ve firma büyüklüğünün ise ilgili dönemde etkisiz olduğu 

tespit edilmiştir.   

Fama ve French (1992) yaptıkları çalışmada, NYSE, AMEX (American Stock 

Exchange) ve NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated 

Quotations) borsalarında işlem gören, finansal olmayan bütün firmaların 1962-1989 

dönemi verilerini kullanarak, hisse senedi getirileri ile pazar β’sı, firma büyüklüğü, F/K ve 

PD/DD oranları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre, pazar β’sı ile 

ortalama getiri arasındaki ilişki doğrusaldır. Pazar β’sı tek değişken olarak kullanılınca bile 

hisse senedi getirileri ile arasındaki ilişki az miktarda açıklayıcı bilgi içermektedir. PD/DD 

oranı ve firma büyüklüğü ise daha güçlü açıklayıcı bilgi içermekte ve hisse senedi ortalama 

getirilerindeki kaldıraç ve F/K oranına ait rolleri kapsamaktadırlar.  

Lakonishok vd. (1994) yaptıkları çalışmada, hisse senetleri 1963:4-1990:4 

döneminde NYSE ve AMEX borsalarında işlem gören firmaların verilerinden yararlanarak, 
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düşük finansal göstergelere sahip olan firmalar ile yüksek finansal göstergelere sahip olan 

firmalardan oluşan portföyler üzerine performans ölçümleri yapmışlardır. Uygulanan 

regresyon analizi sonuçlarına göre, düşük PD/DD oranı, F/K oranı ve nakit akımı/fiyat 

(NA/F) oranına sahip firmalara ait hisse senetlerinin, yüksek PD/DD oranı, F/K oranı ve 

NA/F oranına sahip firmalara ait hisse senetlerinden daha düşük getiri sağladıkları tespit 

edilmiştir.     

Fama ve French (1995) 1963-2002 yıları arasında NYSE, AMEX ve NASDAQ 

borsalarında işlem gören hisse senetleri üzerine yaptıkları çalışmada, işletme karlılığı ve 

hisse senedi getirileri üzerinde PD/DD oranı ve firma büyüklüğü faktörlerinin açıklama 

gücünü incelenmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre, PD/DD oranı ve firma büyüklüğü 

değişkenleri hisse senedi getirilerini açıklayabilen faktörler olup karlılık ile de ilişkili 

oldukları belirtilmiştir.   

Park (1996) çalışmasında, CRSP (Center for Research in Security Prices)’deki 

finansal olmayan bütün firmaların 1971-1994 dönemi verilerini kullanarak PD/DD, F/K ve 

NA/F oranları ile hisse senetlerinin geleceğe yönelik getiri tahmininin yapılıp 

yapılamayacağını araştırmıştır. Çalışmanın ampirik bulgularına göre, daha yüksek finansal 

oranlara sahip olan firmalar, gelecekte daha yüksek hisse senedi getirisine sahip 

olmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu finansal oranlar ile gelecekteki hisse senedi getirisi 

arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.  

Bartholdy (1998) Toronto Menkul Kıymetler Borsası (Toronto Stock 

Exchange-TSX)’nda yaptığı çalışmada 1982-1996 yılları arası verileri kullanarak F/K oranı 

ile hisse senedi getirilerini tahmin etmeye çalışmıştır. Çalışmanın sonucunda, F/K oranının 

hisse senedi getirilerini açıklayabilen bir değişken olduğu ve hisse senedi getirilerini 
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tahmin etmede kullanılabileceği tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, kamuya açıklan F/K 

oranını yüksek olan firmaların hisse senedi getirilerinin daha yüksek olduğu ve bir yatırım 

stratejisi olarak, yatırımcıların portföy oluştururken yüksek F/K oranına sahip hisseleri 

seçmeleri tavsiye edilmiştir. 

Hull (1999) çalışmasında Investment Dealer’s Digest (IDD), The Wall Street 

Journal (WSJ), Compustat Annual Files, Moody’s Industrial Manual ve CRSP’den elde 

ettiği 338 firmanın 1970-1988 dönemi verilerini kullanarak hisse senedi getirilerinin 

borçlanma oranları tarafından açıklanıp açıklanmadığını, endüstri ortalama kaldıraç oranını 

kullanarak incelemiştir. Çalışma sonucunda, endüstri ortalama kaldıraç oranının firma 

kaldıraç oranını etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Shen (2000)  çalışmasında, S&P 500 endeksinde yer alan şirketlere ait verileri 

kullanarak, F/K oranı ile hisse senedi performansı ilişkisinin tarihsel gelişimini ele almıştır. 

Çalışmada, F/K oranı ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki uzun ve kısa vade için ayrı 

ayrı tespit edilmek istenmiştir. Bu amaçla yapılan analizin sonucunda, yüksek F/K oranın 

bulunduğu dönemlerde hisse senedi fiyatlarında uzun vadede düşük hızlı bir büyümenin 

olduğu, kısa vadede ise hisse senedi performansının güçsüz olduğu belirtmiştir.  

Cooper vd. (2003) yaptıkları çalışmada, banka sektörü hisse senedi getirilerini 

kesitsel olarak incelemek amacıyla finansal piyasa karakteristiklerinin özel bir setini 

kullanmışlardır. Türev ürün kullanımından elde edilen gelir, önceki kredi taahhütleri, kredi 

kaybı rezervleri, kazançlar ve kaldıraç gibi bireysel banka karakteristik değişkenlerini 

kullanarak hisse senedi getirilerinin tahmin edilebilirliğini incelemişlerdir. Çalışma 

sonuçlarına göre, oluşturulan örneklem üzerinde hisse senedi getirilerini açıklamak 

bakımından PD/DD ve firma büyüklüğünün bir önemi olmadığı görülmüştür. 
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Charitou ve Constandinidis (2004) yaptıkları çalışmada, Japonya piyasasındaki 

2271 firmanın 1991-2004 yıllarına ait verileri üzerinde Fama ve French 3 faktör modelini 

kullanarak firma büyüklüğü ve PD/DD oranına bağlı olarak hisse senedi fiyatlarındaki 

değişimlerin kazançları yansıtıp yansıtmadığını araştırmışlardır. Çalışma bulgularına göre, 

Japon hisse senedi piyasasında beklenen hisse senedi getirileri ile firma büyüklüğü ve 

PD/DD arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Analiz edilen portföyler küçük ölçekli 

hisselerden oluşturulduğunda büyüklük faktörünün, büyük hisselerden oluşturulduğunda 

ise PD/DD oranının açıklayıcı gücünün daha güçlü olduğu ortaya çıkmıştır. 

Lewellen (2004) çalışmasında, temettü getirisi ve finansal oranlar ile toplam 

hisse senedi getirisinin tahmin edilip edilemeyeceğini araştırmıştır. Çalışmada, NYSE 

firmalarının 1946-2000 yıllarına ait verileri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, 1946-2000 

döneminde temettü getirileri ile piyasa getirinin tahmin edilebileceğini ortaya koymuştur. 

Bunun yanı sıra, PD/DD oranı ve F/K oranı hisse senedi getirilerini daha kısa dönemde 

(1963-2000) tahmin edebilmektedir. Bulgular, çalışma dönemindeki olağan dışı fiyat 

yükselişlerine rağmen güçlü kalmıştır.  

Welch (2004) Compustat ve CRSP’den elde ettiği 1962-2000 yılları arası 

verilerini kullandığı halka açık ABD şirketlerinin, hisse senedi getirileri ile kaldıraç 

oranları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 54,211 firma-yıl verisi ile yapılan çalışmanın 

sonuçlarına göre, kaldıraç oranları hisse senedi getirilerinin %40’ını açıklayabilmektedir.  

Dimitrov ve Jain (2006) yaptıkları çalışmada, NYSE, AMEX ve NASDAQ’ta 

faaliyet gösteren firmaların verilerini kullanarak, finansal kaldıraç oranı ile hisse senedi 

getirileri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda finansal kaldıraç 
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oranındaki değişimler ile riske göre hesaplanmış gelecekteki hisse senedi getirileri arasında 

negatif bir ilişkinin bulunduğunu tespit etmişlerdir.   

II.2. Gelişmekte Olan Ülke Borsalarına İlişkin Yapılmış Çalışmalar 

Chui ve Wei (1998) yaptıkları çalışmada, beklenen hisse senedi getirileri ile 

pazar β’sı, PD/DD oranı ve firma büyüklüğü arsındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada, 

pasifik havzası gelişmekte olan piyasaları olarak tanımlanan, Hong Kong Borsası (Hong 

Kong Stock Exchange-HKSE), Güney Kore Borsası (Korea Exchange-KRX), Malezya 

Borsası (Bursa Malasia-MYX), Tayvan Borsası (Taiwan Stock Exchange Corporation-

TSEC) ve Tayland Borsası (Stock Exchange of Thailand-SET)’nda işlem gören firmaların 

1977-1993 yılları arası verileri kullanılmıştır. Yapılan analizin sonuçlarına göre, HKSE, 

KRX ve MYX için PD/DD oranı hisse senedi getirilerini açıklayabilen önemli bir değişken 

olduğu tespit edilmiş, fakat bu bulguların TSEC ve SET için geçerli olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır.     

Dhatt vd. (1999) hisse senedi getirileri ile temel değişkenler arasındaki ilişkiyi 

inceledikleri çalışmalarında, 1982-1992 döneminde KRX’de işlem gören ve finansal 

olmayan firmaların aylık hisse senedi getirileri için açıklayıcı faktörler kullanmışlardır. 

Çalışma sonuçlarına göre Koreli yatırımcılar genel olarak yüksek PD/DD oranı ile tanıtılan 

hisselerden daha yüksek getiri etmişlerdir. Analize tabi tutulan temel değişkenlerden en 

yüksek hisse senedi getirilerini tahmin gücüne sahip olan değişken PD/DD oranıdır. 

Lam (2002) çalışmasında, Hong Kong hisse senedi piyasasında hisse senedi 

getirilerindeki yatay kesitsel değişim ile β, kaldıraç oranı, firma büyüklüğü, PD/DD ve F/K 

oranları arasındaki ilişkiyi Fama ve French (1992) yaklaşımıyla incelemiştir. Çalışma 
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sonuçlarına göre, firma büyüklüğü, PD/DD oranı ve F/K oranı değişkenlerinin üçü de 

HKSE’de 1984-1997 döneminde listelenmiş aylık hisse getirilerindeki değişimi 

açıklayabilmektedir.  

Lau vd. (2002) çalışmalarında, 82 Singapur ve 163 Malezya firmasına ait 1988-

1996 arası veriler üzerinde hisse senedi getirileri ile β, firma büyüklüğü, F/K oranı, NA/F 

oranı, PD/DD oranı ve satışlarda büyüme oranı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma 

sonucunda, her iki ülke için de firma büyüklüğü ile hisse senedi getirisi arasında negatif 

ilişki, Singapur için hisse senedi getirileri ile satışlarda büyüme arasında negatif ilişki, 

Malezya için hisse senedi getirileri ile F/K oranı arasında ise pozitif ilişki tespit edilmiştir. 

Ayrıca söz konusu ilişkilerin Ocak ayı dışındaki aylarda geçerli olduğunu belirtmişlerdir.  

Chin ve Hong (2008) yaptıkları çalışmada, hisse senetleri Malezya Borsası 

(MYX)’nda işlem görmekte olan 78 şirketin 1995-2005 dönemi verilerini kullanarak hisse 

senedi getirileri ile finansal oranlar arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada, hisse 

senetlerinin gelecekteki getirilerini tahmin etmek amacıyla bağımsız değişken olarak 

temettü verim oranı (TVO) ve F/K oranı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, hisse senedi 

getirilerini TVO ile tahmin etmenin mümkün olduğu fakat F/K oranı ile tahmin etmenin 

mümkün olmadığı tespiti yapılmıştır. 

Dehuan ve Jin (2008) Şangay Borsası (Shangai Stock Exchange-SSE)’nda 

yıllık getirileri bakımından en yüksek %10’luk performansa sahip firmaların 1996-2000 

dönemi verileri üzerinde uyguladıkları basit ve çoklu regresyon yöntemi ile Çin hisse 

senedi piyasasında hisse senedi getirileri ile finansal oranlar arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Hisse senedi getirilerinin bağımlı değişken ve toplam varlık devir hızı, 

hisse başına kardaki değişim, kar marjı, aktif karlılığı (ROA), özsermaye karlılığı (ROE) 
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ve satışlardaki karlılığın ise bağımsız değişken olarak kullanıldığı çalışmanın sonuçlarına 

göre, söz konusu bağımsız değişkenlerin ilgili dönemin ilk iki yılında anlamlı bir etkiye 

sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat hisse senedi fiyatları artarken analizde kullanılan 

bağımsız değişkenlerin açıklama gücünün azaldığı tespit edilmiştir. 

II.3. Borsa İstanbul’a İlişkin Yapılmış Çalışmalar 

Demir (2001) mali sektör hisse senedi fiyatlarını etkileyen işletme düzeyindeki 

faktörlerin incelenmesi amacıyla İMKB’de işlem gören mali sektör işletmeleri arasından 

16 şirket seçmiştir. İMKB elektronik ortamından alınan altı aylık bilanço kalemlerinden 

hesapladığı finansal oranlar ve 1991-2000 dönemi hisse senedi fiyatları en küçük kareler 

yöntemi (EKKY) ile test edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, mali sektör hisse senedi 

fiyatlarını etkileyen işletme düzeyindeki faktörler; PD/DD oranı, hisse başına kar (HBK), 

F/K oranı, öz sermaye karlılığı (ROE), kaldıraç oranı, net kar artış hızı, işlem görme oranı 

ve TVO’dur. Bu faktörler içerisinde mali sektör hisse senedi fiyatlarını en çok etkileyen 

işletme düzeyi faktör PD/DD oranıdır. Daha sonra sırasıyla hisse başına kar, F/K oranı ve 

ROE gelmektedir.  

Çeliker (2004) yaptığı çalışmada, hisse senedi getirileri ile firmalara özgü 

finansal oranlar arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak hisse 

senedi getirisi kullnırken, bağımsız değişken olarak, firma büyüklüğü, PD/DD oranı, F/K 

oranı, net satışlar/fiyat oranı, finansal kaldıraç oranları, β ve önceki dönem getiri 

performansı kullanmıştır. Temmuz 1993- Haziran 2003 dönemini ve ortalama 127 firmayı 

kapsayan çalışmanın sonuçlarına göre, yüksek PD/DD oranına ve yüksek kaldıraç oranına 

sahip küçük ölçekli firmalar daha yüksek ortalama getiriye sahiptirler. Ayrıca yüksek net 
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satışlar/fiyat oranına ve düşük geçmiş dönem kazancına sahip firmalar bir önceki döneme 

göre daha yüksek ortalama getiriye sahiptirler. 

Çıtak (2004) çalışmasında, F/K oranları ile hisse senedi getirileri arasındaki 

ilişkiyi incelemek amacı ile 1986-2003 dönemi İMKB 100 Endeksi firmalarını örneklem 

olarak ele almıştır. F/K oranları ile 3, 6 aylık ve 1, 2, 3, 4 ve 5 yıllık elde tutma dönemi 

getirileri arasındaki ilişkilerin belirlenebilmesi için regresyon denklemleri tahmin 

edilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, 3 aylık elde tutma dönemi dışındaki elde 

tutma dönemleri için hisse senedi getirileri ile F/K oranı arasında anlamlı ilişkiler tespit 

edilmiştir. 

Kalaycı ve Karataş (2005) yaptıkları çalışmada, hisse senedi getirileri ile 

finansal oranlar arasındaki ilişkiyi temel analiz çerçevesinde incelemişlerdir. Çalışma, 

İMKB’de faaliyet gösteren ve imalat sanayinin alt sektörleri olan ‘Gıda ve İçecek’, 

‘Kimya, Petrol ve Plastik’ ve ‘Orman, Kağıt ve Basım’ sektörlerinde yer alan şirketlerin 

1996-1997 verilerini kapsamaktadır. Yöntem olarak faktör ve regresyon analizinin 

kullanıldığı çalışmada, şirketlerin 6 aylık dönemlerde açıklanan finansal tablolarından elde 

edilen karlılık, faaliyet, finansal kaldıraç, likidite ve borsa performans oranları kullanılarak 

firmaların hisse senedi getirileri açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, hisse 

senedi getirilerini açıklayan finansal oranlar sektörlere göre değişiklik göstermektedir. 

Likidite oranları sadece Orman, Kağıt ve Basım sektöründe hisse senedi getirilerini 

açıklayabilirken, finansal kaldıraç oranları ilgili yıllarda hiçbir ilişki tespit edilememiştir. 

Bunun yanı sıra, karlılık, faaliyet ve borsa performans oranları her üç sektörün hisse senedi 

getirilerini açıklayabilmektedir. 
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Şamiloğlu (2005) çalışmasında, İMKB’de hisseleri işlem gören ve Deri ve 

Gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisse başına getirileri ve hisse senedi fiyatları 

ile kazançları, nakit akımları, hisse başına karları ve hisse başına defter değeri arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. 1999-2002 dönemini kapsayan çalışmada 58 firmanın verileri üzerinde 

çoklu regresyon yöntemi kullanılmıştır. Yöntemde, her yıl için ve bütün yılların toplamı 

için ayrı ayrı modeller oluşturulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre, firmaların hisse 

getirileri ile faaliyet kazançları, faaliyet kazançlarındaki değişim, faaliyet nakit akımı, 

faaliyetlerden nakit akımındaki değişim, yıllık büyüme ve yıllık büyümedeki değişim 

arasında düşük seviyede bir ilişki saptanırken, hisse fiyatları ile HBK ve hisse başına defter 

değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.   

Yalçıner vd. (2005) çalışmalarında, Aralık 2000-Haziran 2003 dönemini 

kapsayan İMKB 100 Endeksi firmalarının hisse senetleri ile ilgili dönemin finansal oranları 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada bankacılık, sigortacılık, gayrimenkul yatırım 

ortaklıkları ve holdinglere ait hisse senetleri ve eksik dönem verisi olan hisse senetleri 

kapsam dışına çıkartılmış ve toplam 52 hisse senedi üzerinde analiz yapılmıştır. Söz 

konusu hisse senetleri ile finansal oranlar arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla Veri 

Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV) analizi 

uygulanmıştır. VZA sonuçlarına göre, etkin olan şirketlerle onların hisse senedi getirileri 

arasındaki ilişki, ekonomik istikrarın sağlandığı dönemlerde yüksek derecededir. 

Şirketlerin etkinliğinin zaman içerisinde ne yönde değiştiğini ortaya koyan TFV analizinde, 

etkinlik artışına karşın zayıf oranda bir pozitif ilişki bulunmasına rağmen, bir önceki 

döneme göre etkinliği artan şirketlerin hisse senedi getirilerinin de arttığı yönünde güçlü 

bir bulguya rastlanmamıştır. 
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Yılgör (2005) yaptığı çalışmada, işletmelerin finansal yapılarındaki 

değişikliklerin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini ve bu değişimlerin yatırımcılar 

tarafından nasıl algılandığını incelemiştir. Çalışmada, 1996-2000 döneminde İMKB’ye 

kayıtlı 116 firmaya ait Toplam Borçlar/Aktif Toplamı (TB/AT) oranı kullanılmıştır. Her yıl 

bir öncekinden daha yüksek TB/AT oranına sahip olan firmalar bütünsel portföy olarak 

değerlendirilmiş, TB/AT oranları ortalamadan düşük ve yüksek olan firmalar portföyler 

içerisinde değerlendirilmiştir. Oluşturulan portföylerin, borç kullanma düzeyindeki artış 

ilanından itibaren, 1, 2 ve 3 yıllık elde bulundurma dönemlerinde kümülatif aşırı kazanç 

(Cumulative Abnormal Return-CAR) elde edip etmedikleri ve bu anormal getirilerin 

ortalamadan daha düşük borç kullanma oranına sahip olan firmalarda daha fazla olup 

olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, TB/AT oranı ortalamadan 

düşük ve yüksek olan işletmelerden oluşturulan portföylerden elde edilen CAR değerleri 

arasındaki fark sadece 2000 yılı inceleme döneminde istatistiksel olarak pozitif anlamlı 

sonuç vermiştir. Borç kullanım düzeyindeki artışın yatırımcılar tarafından, negatif CAR 

elde edilen dönemlerde işletmenin hisse senedi değerlerini azaltıcı, pozitif CAR elde edilen 

dönemlerde ise hisse senedi değerini artırıcı bir faktör olarak algılandığı yargısına 

varılmıştır. TB/AT değerinden düşük borçlanma düzeyine sahip olan işletmeleri, ortalama 

değere yaklaştıran artışların hisse senedi değerini artıran bir faktör olduğu sonucuna 

varılmıştır.     

Canbaş vd. (2007) çalışmalarında, şirketlere özgü çeşitli faktörlerin hisse 

senedi getirileri üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla, Temmuz 1992-Haziran 2005 

döneminde İMKB’de faaliyet gösteren mali sektör şirketleri dışındaki şirketlere ait verileri 

incelemişlerdir. Çalışmada şirketlere özgü faktörler olarak; şirketin piyasa değeri, defter 

değeri/piyasa değeri (DD/PD) oranı, defter değerine göre kaldıraç oranları, piyasa değerine 
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göre kaldıraç oranları ve kazanç/fiyat (K/F) oranlarını kullanmışlardır. Araştırma 

sonuçlarına göre, küçük şirketlerin hisse senetleri büyük şirketlerin hisse senetlerine 

kıyasla daha fazla getiri sağlamakta, yüksek DD/PD oranına sahip şirketlerin hisse senedi 

getirileri düşük DD/PD oranına sahip olanlara kıyasla daha fazla getiri sağlamakta, yüksek 

kaldıraç oranına sahip olan şirketlerin hisse senedi getirileri düşük kaldıraç oranına sahip 

olanlara oranla daha fazla getiri sağlamakta, en düşük K/F oranına sahip olan şirketler 

portföyünün ise en yüksek getiriyi sağlamaktadır. 

Aktaş (2008) çalışmasında, İMKB hisse senedi getirileri ile ilişkili olan 

finansal oranları tespit ederek, yüksek performans gösteren hisse senetlerinin seçimine 

katkı sağlamaya çalışmıştır. Özellikle emeklilik ve sigortacılık gibi finansal kurumların 

sahip oldukları orta ve uzun vadeli fonlar için oluşturulacak yatırım stratejilerine ışık 

tutmak amacıyla hisse senetleri ile finansal oranlar arasındaki ilişki orta vadeli olarak 

araştırılmıştır. Tekli Lojistik Regresyon ve Çoklu Lojistik Regresyon yöntemlerinin 

kullanıldığı çalışmada, 1995-1999 ve 2003-2006 olmak üzere iki ayrı analiz döneminde 

sırasıyla 91 ve 158 şirket verileri ile 20 adet finansal oran arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Analiz sonucunda, 1995-1999 döneminde orta vadede hisse senedi getirileri ile ilişkili olan 

finansal oranlar olarak, asit-test ve faaliyetlerden sağlanan nakit/öz sermaye oranları, 2003-

2006 döneminde ise brüt kar/satış oranı bulunurken, her iki dönemde hisse senetleri ile 

ilişkili ortak bir finansal orana rastlanmamıştır.  

Canbaş vd. (2008) yaptıkları çalışmada, hisse senedi getirileri ile firma 

büyüklüğü ve defter DD/PD oranı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Temmuz 1992–

Haziran 2005 döneminde İMKB’de faaliyet gösteren mali olmayan bütün firmaları ele 

almışlardır. Çalışmada, hisse senedi getirilerinin açıklanması amacıyla dört farklı model 
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kullanılmıştır. Birinci model tek faktörlü bir model olan Sermaye Varlıklarını 

Fiyatlandırma Modeli (CAPM)’dir. İkinci model, pazar faktörü ve firma büyüklüğü 

faktörünü içeren iki faktörlü modeldir. Üçüncü model, pazar faktörü ile DD/PD oranı 

faktörünü birlikte içeren iki faktörlü modeldir. Dördüncü ve son model ise, her üç faktörün 

de birlikte kullanıldığı Fama ve French üç faktör modelidir. Çalışmanın sonucunda, üç 

faktöründe hisse senedi getirilerini etkilediği tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları firma 

büyüklüğüne göre incelendiğinde, küçük firmalar portföyünün büyük firmalar 

portföylerine oranla daha yüksek getiri sağladığı gözlemlenmiştir. DD/PD oranına göre 

inceleme yapıldığında ise, DD/PD oranı yükseldikçe portföy getirisinin de arttığı tespit 

edilmiştir. Hisse senedi getirilerini açıklama noktasında en güçlü modelin Fama ve French 

üç faktörlü modeli olduğu da çalışmanın diğer bir bulgusudur.     

Horasan (2008b) çalışmasında hisse senedi getirileri ile reel sektör performansı 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile 1991-2006 döneminde İMKB’de işlem gören 118 

firmaya ait verileri kullanmıştır. Çalışmanın bağımlı değişkenini hisse senedi getirisi 

oluştururken, bağımsız değişkenlerini ise 5 adet finansal oran grubu altında toplanan 

finansal oranlar ve 3 adet makroekonomik değişken oluşturmaktadır. Panel veri analiz 

yönteminin kullanıldığı çalışmanın sonuçlarına göre, Stok Devir Hızı (SDH), TVO ve 

ROA dışındaki tüm bağımsız değişkenler istatistiksel olarak getiriyi anlamlı bir şekilde 

etkilemektedir. Cari Oran (CO), Alacak Devir Hızı (ADH), Kaldıraç Oranları, F/K Oranı, 

GSMH, enflasyon ve kriz değişkenleri getiriyi negatif yönde, Asit-Test Oranı, ROE ve 

döviz kuru değişkenleri ise getiriyi pozitif yönde etkilemektedir. Sonuç olarak, bağımsız 

değişken olarak ele alınan 5 adet finansal oran grubunun hisse senedi getirilerini tahmin 

etmede anlamlı etkileri olduğu ve bu oranların hisse senedi getirilerindeki değişimleri %17 

oranında açıkladığı tespit edilmiştir. 
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Ege ve Bayrakdaroğlu (2009) yaptıkları çalışmada, İMKB 30 Endeksinde yer 

alan firmaların 2004 yılına ait hisse senedi getirileri ile finansal oranları arasındaki ilişkiyi 

Lojistik Regresyon yöntemi ile incelemişlerdir. Toplam 18 firma verileri üzerinde 

gerçekleştirilen analizde 20 adet finansal oran Likidite Oranları, Faaliyet Oranları, Karlılık 

Oranları, Finansal Yapı Oranları, Borsa Performans Oranları olmak üzere toplam 5 temel 

gruba ayrılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, ilgili dönemde hisse senedi getirilerini 

açıklamakta F/K, Nakit Akım Oranı ve Toplam Varlıkların Devir Hızı Oranı (TVDH) 

önemli birer değişken olarak ortaya çıkarken, ilgili literatürde büyük öneme sahip olan 

PD/DD oranı uygulanan logit modele göre önemli bir bağımsız değişken olmadığı ortaya 

çıkmıştır. 

Horasan (2009) çalışmasında, F/K oranının hisse senedi getirileri üzerindeki 

etkisini incelemiştir. Bu amaçla, 2000-2006 dönemi İMKB – Ulusal 30 Endeksi’nde işlem 

gören firmaların verileri kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, F/K oranı ve hisse senedi 

kapanış fiyatı arasında anlamlı pozitif yönde bir ilişki bulunmakla beraber F/K oranı ile 

hisse senedi getirisi arasında anlamlı negatif yönde bir ilişki söz konusudur.    

Büyükşalvarcı (2010) finansal analizde kullanılan oranlar ile hisse senedi 

getirileri arasında doğrusal bir ilişki olduğu varsayımlarını incelemek ve doğrusal olmayan 

bir ilişkinin söz konusu olması durumunda var olan doğrusal olmayan ilişki modellerini 

belirlemek amacı ile 2009 yılında İMKB imalat sektöründe faaliyet gösteren 143 şirketten 

83’ünün verilerini kullanmıştır. Hisse senedi getirilerinin bağımlı değişken olarak kabul 

edildiği çalışmada, bağımsız değişken olarak seçilen likidite, varlıkların etkin kullanımı, 

finansal yapı, karlılık ve borsa performans durumlarını temsil eden 20 adet finansal oran 

belirlenmiştir. Hisse senedi getirileri ile finansal oranlar arasındaki ilişki tespit edilirken 
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biri doğrusal dokuzu doğrusal olmayan toplam on adet farklı model kullanılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre, hisse senedi getirileri ile finansal oranlar arasında genellikle doğrusal 

olmayan ilişkiler söz konusudur. 

Büyükşalvarcı (2011) yaptığı çalışmada, 2001 ve 2008 ekonomik kriz 

dönemlerinde finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

2001 ve 2008 kriz dönemlerinde İMKB imalat sektöründe faaliyet gösteren 2001 dönemi 

için 163 ve 2008 dönemi için 147 şirkete ait veriler kullanılmıştır. Çalışmada bağımsız 

değişken olarak 5 finansal oran grubu altında toplam 17 adet finansal oran kullanılmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre, 2001 krizi döneminde 6 finansal oran ve 2008 krizi döneminde 4 

finansal oran ile hisse senedi getirileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Ancak karlılık oranlarından ROE oranı ile borsa performans oranlarından 

PD/DD oranı dışındaki hisse senedi getirileri ile ilişkili finansal oranlar dönemler için 

farklılık göstermektedir. Çalışmanın bir diğer sonucu da, 2008 krizi döneminde finansal 

oranların hisse senedi getirilerindeki değişimi açıklama gücünün, 2001 krizi dönemine göre 

daha yüksek olmasıdır.     

Karaca ve Başçı (2011) hisse senedi getirileri ile finansal rasyolar arasındaki 

ilişkiyi incelemek amacıyla İMKB-30 Endeksi’nde yer alan ve 2001-2009 döneminde 

süreklilik arz eden 14 firmanın verilerinden yararlanmıştır. 16 adet finansal oranın 

kullanıldığı çalışma panel veri analiz yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 4 farklı 

model kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Model 1’de; devir hızı rasyolarının, Model 

2’de; karlılık rasyolarının, Model 3’te; kaldıraç rasyolarının, Model 4’te ise; tüm rasyoların 

hisse senedi fiyatlarına etkileri incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre;  
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- Model 1’de yer alan devir hızı rasyolarından hiçbir değişken hisse senedi 

getirilerini istatistiki açıdan anlamlı bir şekilde açıklayamamaktadır,  

- Model 2’de yer alan karlılık rasyolarının %5 ve %10 anlamlılık 

düzeylerinde istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  

- Model 3’te yer alan kaldıraç rasyolarından hiçbiri istatistiki açıdan anlamlı 

bulunmamıştır,   

- Model 4’te yer alan finansal rasyolardan sadece Net Kar Marjı (NKM) ve 

Esas Faaliyet Kar Marjı rasyoları istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif yönde 

açıklama gücüne sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Öz vd. (2011) yaptıkları çalışmada, hisse senedi getirilerinin önceden tahmin 

edilmesinde etkili finansal oranları belirlemek amacıyla İMKB-30 endeksinde yer alan 

şirketlerden 29’unun 3’er aylık bilanço ve gelir tablolarından elde edilen verilerden 

yararlanmışlardır. Bu bağlamda, 2005 ve 2006 yıllarına ait finansal oranlar kullanılarak 

2007 yılı hisse senedi getirileri 1 yıl ve 2 yıl öncesinden tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu 

amaçla 1 yıl öncesi ve 2 yıl öncesi olmak üzere iki farklı model kullanılmıştır. Çalışmada 

dört temel finansal oran grubu kullanılmış, analiz metodu olarak da diskriminant analizi 

yöntemi kullanılmıştır.  Çalışmanın sonuçlarına göre, 1 yıl öncesi modelde faaliyet devir 

hızı ve kaldıraç oranı değişkenlerinin, 2 yıl öncesi modelde ise faaliyet devir hızı, kaldıraç 

oranı ve likidite oranı değişkenlerinin hisse senedi getirilerini önceden tahmin etmede 

istatistiksel olarak anlamlı oldukları tespit edilmiştir. Doğru sınıflandırma yüzdelerinin 

kullanılarak yapılan karşılaştırma da 2 yıl öncesi modelin (%91,7), 1 yıl öncesi modele 

(%75) göre daha yüksek açıklama gücüne sahip olduğu görülmüştür.  

Aydemir vd. (2012) hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan 

finansal oranları inceledikleri çalışmada, İMKB’de işlem gören 73 işletmeye ait 1990-2009 
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yılları arası verileri kullanmışlardır. Çalışmada bağımlı değişken hisse senedi getirileri, 

bağımsız değişken ise dört adet finansal oran grubundan oluşturulmuştur. Panel veri analiz 

yönteminin kullanıldığı çalışmanın sonuçlarına göre, karlılık oranları, likidite oranları ve 

kaldıraç oranları hisse senedi getirileri üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Karlılık oranları 

ve likidite oranlarının söz konusu pozitif etkileri kaldıraç oranlarına oranla daha yüksektir. 

Çalışmada kullanılan oran gruplarından bir diğeri olan faaliyet oranlarının ise hisse senedi 

getirilerini etkilemediği ortaya konulmuştur. 

Büyükşalvarcı ve Uyar (2012) yaptıkları çalışmada, farklı muhasebe 

düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolardan elde edilen finansal oranlar arasında 

farklılıklar olup olmadığının belirlenmesi, söz konusu oranlar ile şirketlerin hisse senedi 

getirileri ve piyasa değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bu ilişkilerin farklılık 

gösterip göstermediğinin tespit edilmesi şeklinde üç amaca ulaşmaya çalışmışlardır. 2004 

yılında İMKB imalat sektöründe yer alan 91 şirkete ait verilerin kullanıldığı çalışmanın 

sonuçlarına göre;  

- Uluslararası Finansal Rapırlama Standartları (UFRS)’na göre 

hazırlanmamış mali tablolardan elde edilen finansal oranlar ile 

UFRS’ye göre hazırlanmış mali tablolardan elde edilen finansal oranlar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. 

- UFRS’ye göre hazırlanmamış mali tablolardan elde edilen finansal 

oranların, UFRS’ye göre hazırlanmış mali tablolardan elde edilen 

finansal oranlara göre şirketlerin hisse senedi getirilerini ve piyasa 

değerlerini açıklamada daha üstün olduğu ortaya konulmuştur. 
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- UFRS’ye göre hazırlanmamış mali tablolardan elde edilen finansal 

oranlardan; Cari Oran, Asit-Test Oranı, Alacak Devir Hızı ve Aktif 

Devir Hızı ile şirketlerin hisse senedi getirileri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

- UFRS’ye göre hazırlanmış mali tablolardan elde edilen finansal 

oranlardan; Cari Oran, Nakit Oranı, Uzun Vadeli Borç/Toplam Aktif 

Oranı ve Kısa Vadeli Borç/Yabancı Kaynak Oranı ile şirketlerin hisse 

senedi getirileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişti tespit 

edilmiştir.  

Zeytinoğlu vd. (2012) çalışmalarında hisse senedi getirileri ile finansal oranlar 

arasındaki ilişkiyi analiz etmek amacıyla 2000-2009 döneminde hisse senetleri İMKB’de 

işlem gören 6 sigorta şirketinin 3 aylık verilerinden faydalanmışlardır. Panel veri analizi 

yöntemi ile gerçekleştirilen incelemede bağımlı değişken olarak hisse senedi getirisi, 

bağımsız değişken olarak ise finansal oranları temsilen HBK, F/K ve PD/DD oranları 

kullanılmıştır. Finansal oranların şuan ki hisse senedi getirileri ve bir sonraki dönem hisse 

senedi getirileri üzerine etkileri ayrı ayrı incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, ele 

alınan bağımsız değişkenler hem şu an ki hisse senedi getirilerindeki hem de bir sonraki 

dönem hisse senedi getirilerindeki değişimleri açıklama gücüne sahiptirler. HBK, F/K ve 

PD/DD oranları şu an ki hisse senedi getirilerindeki değişimlerin %6’lık bir kısmını 

açıklayabilirken, bir sonraki dönem hisse senedi getirilerini %63 oranında 

açıklayabilmektedirler.    

Zor ve Karakuş (2014) çalışmalarında Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) ve 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na göre düzenlenen mali tablolardan 

elde edilen finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi karşılaştırmalı 
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olarak panel veri analiz yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmada, Eylül 1999-Haziran 2011 

dönemi dikkate alınmış ve mali tablolarını TDHP’na göre düzenleyen 141 ve UFRS’ye 

göre düzenleyen 182 işletmenin verilerinden faydalanılmıştır. Çalışmada finansal oranlar 5 

oran grubunda değerlendirilmiştir. Sonuç olarak TDHP’na göre mali tabloların düzenlediği 

dönemlerde finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur. Asit-test oranı ve finansal kaldıraç oranı ile hisse senedi getirileri 

arasında pozitif yönlü, uzun vadeli yabancı kaynak/toplam yabancı kaynak oranı, duran 

varlık/devamlı sermaye oranı ve aktif devir dızı (AKDH) ile hisse senedi getirileri arasında 

ise istatistiksel olarak negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. UFRS’ye göre hazırlanan mali 

tablolardan elde edilen finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasında ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Güngör ve Kaygın (2015) yaptıkları çalışmada, dinamik panel veri yöntemi ile 

hisse senedi fiyatının gelecekteki yönünü etkileyen faktörleri hem mikroekonomik hem de 

makroekonomik açıdan ele almışlardır. Çalışmanın örneklemini 2005-2011 döneminde 

BİST’de işlem gören 57 imalat sanayi şirketi oluşturmaktadır. Çalışmanın bağımlı 

değişkenini hisse senedi fiyatı, bağımsız değişkenlerini ise mikroekonomik faktörleri 

temsilen finansal oranlar (likidite, karlılık, faaliyet, kaldıraç ve borsa performans oranları) 

ve makroekonomik faktörler (döviz kuru, enflasyon oranı, para arzı, faiz oranı, GSYİH, 

altın fiyatları, petrol fiyatları, dış ticaret dengesi ve sanayi üretim endeksi) oluşturmaktadır. 

Çalışmanın bulgularına göre; hisse senedi fiyatı ile finansal oranlar arasında anlamlı bir 

ilişki tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda; cari oran, net kâr/toplam aktifler oranı, net 

kâr/net satışlar oranı, PD/DD oranı, temettü verimi bağımsız değişkenleri ile hisse senedi 

fiyatı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Asit-test oranı, kısa vadeli 

yabancı kaynaklar/toplam kaynaklar oranı, maddi duran varlıklar/öz kaynak oranı, net 
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kâr/öz kaynak oranı ve F/K oranı ile hisse senedi fiyatı arasında pozitif yönlü bir ilişki 

tespit edilmiştir. ADH ve SDH, toplam borçların/toplam aktiflere oranı (TBO) ve kısa 

vadeli yabancı kaynaklar/toplam kaynaklar oranı ile hisse senedi fiyatı arasında ise negatif 

yönlü bir ilişki saptanmıştır. Çalışmada ele alınan makroekonomik faktörlerden döviz kuru, 

para arzı, petrol fiyatları ve sanayi üretim endeksi ile hisse senedi fiyatı arasında pozitif 

yönlü bir ilişki bulunmuştur. Enflasyon oranı, faiz oranı, GSYİH, altın fiyatları ve dış 

ticaret dengesi ile hisse senedi fiyatı arasında ise negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

Ozen vd. (2015) çalışmalarında, şirketlerin finansal performansları ve finansal 

oranları ile borsa getirileri arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla TOPSIS çok kriterli karar 

verme yöntemini kullanmışlardır. Çalışma için, BİST Gıda Endeksi’nde yer alan seçilmiş 

dört işletme ve bu işletmelerin 2000:4-2014:3 dönemlerine ait yirmi finansal oran 

kullanılmıştır. Çalışmada ilişkiler korelasyon analizi yardımıyla araştırılmıştır. Yapılan 

korelasyon analizinde TOPSIS performans skorları ile hisse senedi getirileri arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasındaki 

korelasyon ilişkisine bakıldığında ise, üç işletmede değişkenler arasında genel bir ilişki 

bulunamamış, sadece bir işletmenin karlılık oranları ile piyasa getirileri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişkiler gözlemlenmiştir.   

Çevik (2016) yaptığı çalışmada, finansal oranlar aracılığıyla hisse senedi 

getirilerinin öngörülebilirliğini test etmek ve hisse senedi getirileri üzerinde etkiye sahip 

olan finansal oranları tespit etmek amacıyla BİST’de işlem gören ve imalat sektöründe 

faaliyet gösteren 96 işletmenin 2005-2012 dönemi verilerini kullanmışlardır. Çalışmada 

bağımlı değişken olarak hisse senedi getirileri, bağımsız değişken olarak ise 5 finansal oran 

grubu altında toplanan 27 finansal oran kullanılmıştır. Panel logit regresyon yöntemi ile 
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yapılan ekonometrik analizin sonuçlarına göre, kaldıraç oranı, fiyat/satışlar oranı, aktif 

devir hızı oranı ve toplam aktif karlılığı hisse senedi getirilerini açıklayan önemli 

değişkenler olarak belirlenmiştir.  

Sakarya ve Yıldırım (2016) yaptıkları çalışmada, 2010-2014 döneminde 

BİST’de işlem gören 14 enerji firmasının finansal performansları ile hisse senedi getirileri 

arasındaki ilişkiyi panel veri analiz yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmada, bağımlı 

değişken hisse senedi getirilerinden, bağımsız değişkenler ise finansal performas göstergesi 

olarak on adet finansal orandan oluşmaktadır. Çalışmada, ilk olarak finansal oranlar 

TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile firmaların finansal performanslarını gösteren 

TOPSIS skorlarına dönüştürülmüş, ardından elde edilen TOPSIS skorları ile hisse senedi 

getirileri arasındaki ilişki panel veri analiz yöntemi ile test edilmiştir. Analiz sonuçlarına 

göre, TOPSIS skorları ile hisse senedi getiriler arasında kısa dönemli bir eş-bütünleşme 

olmasına rağmen, iki değişken arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisine 

rastlanılmamıştır.      
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III. BÖLÜM 

PANEL VERİ METODOLOJİSİ 

Çalışmanın bu bölümünde, hisse senedi getirileri üzerinde etkili olan finansal 

oranlar tespit edilirken kullanılanyöntem olan panel veri analiz yöntemi anlatılmıştır. Panel 

veri analiz yöntemi anlatılırken, panel veri analizinde sınanması gereken çeşitli 

varsayımlar, temel modeller ve bu temel modeller arasında tercih yapılırken uygulanan 

testlere değinilmiştir.   

III.1. Panel Veri Analizi 

Ekonomik ilişkileri ölçmek üzere ekonometrik analizlerde kullanılan veriler, 

çalışmaların konularına göre ve kullanılacak modele göre değişebilmektedir. Bu noktada, 

ekonometrik analizlerde kullanılan üç farklı veri türünden bahsetmek gerekir. Bunlar; 

zaman serisi veriler, yatay kesit veriler ve panel verilerdir (Tatoğlu, 2013: 1). 

Zaman serisi verileri, değişkenlere ait değerlerde birbirini izleyen dönemler 

(gün, ay, mevsim, yıl gibi) boyunca meydana gelen değişimleri ölçen verilerdir (Düzer, 

2008: 62).  

Yatay kesit verileri, belirli bir değişkeni zamanın belirli bir noktasında, farklı 

birimler itibariyle ölçen verilerdir (Tatoğlu, 2005: 13). Burada ‘birim’; birey, hane halkı, 

ülke, firma, sektör, hisse senedi gibi iktisadi birimleri ifade etmek için kullanılmaktadır.  

Kesit birimlerin zaman içinde izlendiği veri türleri ise panel verilerdir 

(Gujarati, 1999; akt. Altunkaynak, 2007: 11). Panel veri; bireyler, ülkeler, firmalar, hane 
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halkları gibi birimlere ait yatay kesit gözlemlerin belirli bir zamanda bir arada kullanılması 

olarak tanımlanabilir (Baltagi, 2012: 1). Yatay kesit veriler, birçok birim için sadece bir 

dönemlik bilgiler içerirken, zaman serisi veriler sadece bir birim için farklı zamanlara ait 

bilgiler içerirler. Hem dönemlere hem de birimlere göre bilgiler elde etmek hedefleniyorsa 

panel veri kullanılması gerekir (Tatoğlu, 2013: 3).  

Zaman boyutuna sahip kesit veriler, diğer bir ifadeyle panel veriler kullanılarak 

oluşturulan panel veri modelleri ile iktisadi ilişkilerin tahmin edilmesi yöntemine panel 

veri analizi denir (Grene, 1997; akt. Baldemir ve Keskiner, 2004: 47). Panel veri analizinde 

yatay kesitte yer alan gözlemlerin yıllar itibariyle tekrarı söz konusudur. Dolayısıyla bu 

açıdan bakıldığında, panel veri analizinin temelinde tekrarlı varyans analizi bulunduğu 

karşımıza çıkmaktadır (Baldemir ve Keskiner, 2004: 47). Çalışılan panel veri setinde, her 

bir birim tüm zamanlar boyunca gözlenebiliyor ise dengeli panel (balanced panel), bazı 

birimler için kayıp zamanlar mevcut ise dengesiz panel (unbalanced panel) söz konusudur 

(Tatoğlu, 2013:5). Panel veri analizinde, veri seti n adet yatay kesit (cross-sectional) 

birimden oluşmakta ve genel olarak yatay kesit birim sayısı (N), dönem sayısı (T)’ndan 

fazla (N˃T) olmaktadır (Yalçın, 2005: 43). i = Firma ve t = Dönem (zaman), i = 1, 2, ..,N 

ve t = 1, 2, …, T olmak üzere; her T dönemde N gözlem gerçekleştiğine göre, toplam 

gözlem sayısı N*T olmaktadır. Yatay kesit ve zaman serisi veriler bir araya getirilerek 

aşağıdaki şekilde panel veri seti oluşturulur (Kök ve Şimşek, 2009: 4). 
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Tablo 1. Panel Veri Setinin Hazırlanışı 

i T          ……      
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…… 

     

Kaynak: http://www.deu.edu.tr/userweb/recep.kok/dosyalar/panel2.pdf, Erişim Tarihi: [03.03.20 16]. 

Panel veriler, sadece yatay kesit veriler ya da sadece zaman serisi verilere 

kıyasla önemli avantajlara sahiptir. Bu avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

- Panel veriler, yatay kesit ve zaman serilerini birleştirdiğinden 

araştırmacılara daha fazla veri ile çalışma imkânı tanırlar. Daha fazla veri, 

daha fazla gözlem sayısı anlamına geleceğinden, araştırılan konu üzerine 

daha fazla aydınlatıcı bilgi elde edilir. Gözlem sayısının fazla olması 

serbestlik derecesini de artırır ve bu durum elde edilecek parametre 

tahminlerinin daha güvenilir olacağını gösterir (Aydın, 2007: 11; Ün, 2007: 

5; Düzer, 2008: 62; Hsiao, 2014: 4). 

- Zaman serisi verilerde birim etkisinin yetersizliği, yatay kesit verilerde ise 

birimlerden kaynaklanan değişikliklerin modelde ifade edilirken zaman 

boyutunun kullanılmaması karşısında panel verilerde birim özellikleri ve 

birimler arası farklılıklar eşanlı ifade edilir. Bu durum da araştırmacıya 

önemli kolaylıklar sağlar (Tatoğlu, 2005: 55-56).  

- Yatay kesit ve zaman serisi verileri heterojenliği tek başlarına kontrol 

edemezken, panel veriler heterojenliği dikkate alır. Panel veri tahmin 

teknikleri, zaman boyunca birimler arasındaki heterojenliği kesite özgü bazı 

değişkenlere izin vererek hesaba katar (Savsar, 2012, 81; Baltagi, 2012: 6). 
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- Panel veriler, sadece yatay kesit verileri veya sadece zaman serisi verileri 

ile cevaplanamayacak olan değişimin analizi ile ilgili soruları yanıtlama 

imkânı verirler (Gujarati, 2004: 638; Yıldız, 2009: 60). 

- Panel veriler, bireylerarası farklılıklar ile bireyler içi farklılıkları bir araya 

getirerek, yatay kesit veya zaman serisi veriler kullanılarak yapılamayacak 

kadar karmaşık davranışsal hipotezlerin sınanmasına izin verir (Hsiao, 

2014: 4). 

- Panel veri yöntemi bireysel farklılıkları kontrol edebilmektedir. Zaman 

serisi ya da yatay kesit verilerinin aksine panel veri modelleri ile hem 

bireylerin bireysel farklılıklarının hem de değişkenlerin özel etkilerinin 

gözlemlenmesi mümkün olduğundan yanlı sonuçların ortaya çıkması söz 

konusu değildir (Artan, 2004: 80).    

- Panel verilerde, açıklayıcı değişkenler arasındaki doğrusal bağlantıların 

azaltılması mümkündür (Savsar, 2012: 81; Aydın, 2007: 12). 

- Yatay kesit veriler veya zaman serisi verilerle yapılan tahminlerde çeşitli 

sapmalar söz konusu olurken, değişkenlerin birim ve zamana bağlı olarak 

değişir niteliğinin olmadığı bir durumda panel veri kullanımı sapmayı 

kontrol altına almaya yardımcı olur (Özer, 2012: 145).  

Avantajlarının yanı sıra panel veriler çeşitli dezavantajlara da sahiptir. Bunlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

- Panel verilerde karşılaşılan en genel sorun, verilerin toplanması ve 

düzenlenmesi sorunudur. Anket tekniği uygulanan çalışmalarda, 

katılımcıların soruları eksik ya da anlamadan yanıtlamaları, yanıltıcı ve 

gizleyici cevaplar vermeleri, anketör hataları gibi sorunların yaşanma 
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ihtimali bulunmaktadır (Metin, 2002: 4). Finansal analizlerde ise, analiz 

edilecek zamanlara ve birimlere ait verilerin eksik olması analiz sırasında 

sorunlar yaşanmasına neden olabilir. 

- Panel veriler ile yapılan araştırmalarda, davranışsal yapıları doğru 

incelemek amacıyla daha karmaşık modeller kullanma durumu ortaya 

çıkmaktadır (Aydın, 2007: 14). 

- Panel veri modellerinde hata terimi önemli sorunlara neden olabilmektedir. 

Panel veri modellerindeki hata terimi; zaman serisi modeline özgü sapmayı, 

yatay kesit veri modeline özgü sapmayı ve panel veri modeline özgü 

sapmayı taşıdığından panel veri modellerinde hata terimi çoğu zaman 

sapmalıdır (Tatoğlu, 2013: 14). 

- Panel verilerde genel olarak yatay kesit boyutu zaman boyutuna oranla çok 

büyüktür. Bu durum sabit etkiler modelinde etkinliği azaltan bir faktördür 

(Artan, 2004: 80; Baltagi, 2012: 7-8). 

Genel olarak tek bir bağımsız değişkenli bir panel veri modeli aşağıdaki gibi 

yazılabilir (Tatoğlu, 2013: 4): 

                                     (3.1) 

Burada;  

  = Bağımlı değişken, 

   = Bağımsız değişkenler, 

   = Sabit parametre, 
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   = Eğim parametreleri ve  

  = Hata terimini ifade etmektedir. 

Modelde i alt indisi yukarıda da belirtildiği gibi birimleri, t alt indisi ise zamanı 

göstermektedir. k alt indisi ise, modelde yer alan K adet bağımsız değişkeni ifade 

etmektedir. Modelde yer alan değişkenlerin, parametrelerin ve hata terimlerinin i ve t alt 

indisini taşımaları panel veri setine sahip olduklarını göstermektedir.  

Doğrusal bir panel veri modeli  

                                                                           (3.2) 

ya da: 

         ∑     
 
                                                                              (3.3) 

şeklinde ifade edilebilir. Burada, formüllerde yer alan ifadeler denklem 

(3.1)’deki ile aynı anlamda kullanılmıştır. 

Panel veri modellerinde katsayılar farklı birimler ve farklı zaman periyotları 

için farklı değerler alabilmektedir. Parametrelerin birim ve zamana göre değer almasına 

bağlı olarak aşağıdaki gibi alternatif modeller oluşturulabilir (Metin, 2002: 7-8; Tatoğlu, 

2013: 37-39). 

i. Hem sabit, hem de eğim parametrelerinin birimlere ve zamana göre sabit 

olduğu, değişimlerin hata teriminde yansıtıldığı modeller: 

       ∑   
 
                         i = 1, 2, …N; t = 1, 2, … T              (3.4) 
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Bu tür modeller ‘Klasik Modeller’ olarak ifade edilmektedir. Bu modeldeki 

hata teriminin, klasik regresyon modelindeki gibi, sıfır ortalama ve    
  varyansla normal 

dağıldığı varsayılır. 

ii. Eğim parametrelerinin sabit kaldığı, sabit parametrelerin birimlere göre 

değiştiği ve zamana göre sabit kaldığı modeller ‘Birim Etkili Modeller’ olarak ifade edilir 

ve aşağıdaki gibi formülize edilir: 

        ∑   
 
                        i = 1, 2, …N; t = 1, 2, … T              (3.5) 

iii. Eğim parametrelerinin sabit kaldığı, sabit parametrelerin ise hem birimlere 

hem de zamana göre değişkenlik gösterdiği modeller:  

         ∑   
 
                       i = 1, 2, …N; t = 1, 2, … T              (3.6) 

Bu tür modeller, hem birim hem de zaman etkisi taşıdığından ‘Birim ve Zaman 

Etkili Modeller’ olarak ifade edilmektedirler. 

iv. Hem eğim hem de sabit parametrelerin birimlere göre değişken, zamana 

göre sabit olduğu durum aşağıdaki gibi formülize edilir: 

         ∑    
 
                       i = 1, 2, …N; t = 1, 2, … T             (3.7) 

v. Hem eğim hem de sabit parametrelerin, hem birim hem de zamana göre 

değişkenlik gösterdiği modeller ise aşağıdaki gibi formülize edilir: 

                                        i = 1, 2, …N; t = 1, 2, … T              (3.3) 

Birim Etkili Modeller (3.5) ve Birim ve Zaman Etkili Modeller (3.6)’de eğim 

katsayısı sabit, sabit katsayı ise değişkendir. Bu modeller panel veri analizlerinde en sık 

kullanılan modellerdir ve ‘sabit katsayısı değişken modeller’ olarak da adlandırılmaktadır. 
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III.2. Panel Veri Analizi Varsayımları ve Testleri  

Daha önce de belirtildiği gibi panel veriler zaman serisi veriler ve yatay kesit 

verilerin birlikte kullanılması ile elde edilen veri türleridir. Dolayısıyla panel veriler ile 

oluşturulan veri setleri ve kurulan modellerde, hem zaman serisi verilerin varsayımları 

hemde yatay kesit verilerin varsayımları geçerli olmaktadır. Bu durumda, panel veri 

analizine geçmeden bazı varsayımların test edilmesi ve oluşturulan veri setinin ve kurulan 

modellerin analize uygunluğunun sınanması gerekir. Panel veri analizine geçmeden 

sınanması gereken temel varsayımlar; 

- Çoklu doğrusal bağlantı (multicolinearity) olmaması varsayımı, 

- Yatay kesit bağımlılığı (cross-sectioal dependence) olmaması varsayımı, 

- Serilerde birim kök olmaması (serilerin durağan olması) varsayımı, 

- Otokorelasyon olmaması varsayımı ve 

- Değişen varyans (heteroskedasite) olmaması varsayımı şeklinde 

sıralanabilir. 

III.2.1. Çoklu Doğrusal Bağlantı 

Regresyon analizlerinde, bağımsız değişkelerin bağımlı değisken üzerinde 

etkisinin olmasının yanı sıra kendileri aralarında da güçlü ilişkilere sahip olmaları 

durumunda çoklu doğrusal bağlantı sorunundan (multicolinearity) söz edilir (Orhunbilge, 

2000: 241). Diğer bir ifadeyle, çoklu duğrusal bağlanlılık, bağımsız değişkenler arası 

yüksek korelasyon ilişkisi olarak ifade edilebilir. Yüksek korelasyon ilişkisine sahip 

bağımsız değişkenlerin aynı modelde kullanılması modelde aşağıdaki gibi bazı sorunların 

ortaya şıkmasına neden olabilir (Orhunbilge, 2000: 240-251; Albayrak, 2005: 109): 
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- Modelde regresyon katsayıları belirsiz ve bu katsayıların standart hataları 

sonsuz olabilmektedir.  

- Modelin regresyon katsayılarına ait varyans ve kovaryanslar artmaktadır. 

- Modeli    değerleri yüksek olmasına rağmen bağımsız değişkenlerden 

çok az bir kısmı anlamlı çıkabilmektedir. 

- Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında çıkan ilişkilerin yönü teori ve 

beklentilerle çelişebilmektedir. 

Çoklu doğrusal bağlantı sorununun tespit edilmesi için bağımsız değişkenler 

arası korelasyon matrisine bakılabilir. ‘p’ korelasyon katsayısı olmak üzere p˃0.75 veya 

p˂-0.75 olan bağımsız değişkenlerin yer aldığı modellerde çoklu doğrusal bağlantı 

sorununun bulunduğu söylenebilir. Böyle bir durumda değişkenlerden biri modelden 

çıkarılabilir (Albayrak, 2005: 109).  

Çoklu doğrusal bağlantının tespit edilmesinde kullanılan diğer bir yöntem de 

varyans arttırıcı faktör (Variance Inflation Factor-VIF) değerlerine bakmaktır. VIF değeri 

bağımsız değişkenlerin kendi aralarında sırayla birinin bağımlı ve diğerlerinin bağımsız 

değişken olduğu regresyon analizlerinden elde edilen    değerleri kullanılarak 1/(1-  ) 

formülü ile hesaplanır. Kimi çalışmalarda VIF değerinin 4’ten yüksek olması çoklu 

doğrusal bağlantı sorununu işaret ederken, kimi çalışmalarda ise 5 veya 10’dan büyük 

değerler kritik değer olarak kullanılmıştır (Açıkgöz vd., 2015: 430). Bu çalışmada söz 

konusu kritik VIF değeri 4 kabul edilmiştir.  

III.2.2. Yatay Kesit Bağımlılığı 

Yatay kesit bağımlılığı kısaca, model de yer alan birimlerin (hane halkı, 

firmalar, ülkeler gibi) kendi aralarında ilişkili olmaları durumudur. Yatay kesit bağımlılığı, 
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çeşitli gözlenemeyen nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar (De Hoyos ve Sarafidis, 2006: 

482-483). Oluşturulan modelde yer alan birimler arasında yatay kesit bağımlılığının olması 

durumunda, ‘birimlerden birinde meydana gelen bir olay, diğer birimleri de etkilemektedir’ 

yorumu yapılır (Göçer, 2013: 5093). Yatay kesit bağımlılığının göz ardı edilmesi modelde 

çeşitli ekonometrik sorunlara neden olabilmektedir.  

Çalışmada yatay kesit bağımlılığının varlığının tespit edilmesi için Pesaran 

(2004) CD (Cross-sectional Dependence) testi kullanılmştır. Dengeli paneller için Pesaran 

(2004) CD testi, 

   √
  

 (   )
(∑ ∑

 
 
  
) 

     
   
                                                                  (3.12) 

şeklinde tahmin edilir (Pesaran, 2004: 5). Test sonucunda elde edilen CD 

değerinin 0.05 kritik değerinden küçük olması durumunda, modelde yatay kesit 

bağımlılığının bulunduğu söylenebilir. Dolayısıyla Pesaran (2004) CD testinde hipotezler 

aşağıdaki gibi kurulur; 

    Yatay kesit bağımlılığı yoktur. 

    Yatay kesit bağımlılığı vardır. 

III.2.3. Durağanlığın Test Edilmesi (Birim Kök Testi) 

Zaman serilerinin kullanıldığı regresyon modellerinde her bir değişkenin 

durağan olması gerekir. Genel anlamıyla bir serinin durağan olması, o seriye ait ortalama, 

varyans ve otovaryansın (kovaryans) hangi düzeyde ölçülürse ölçülsün sabit kalması 

(Gujarati, 2004: 798) ve ilgili seriye ait iki değer arasındaki farkın sadece iki zaman değeri 
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arasındaki farka bağlı olması şeklinde ifade edilebilir (Artan, 2004: 113). Durağan 

serilerde, uzun dönemde dalgalanmalar olsa bile aynı ortalama korunur ve zamana bağlı 

olarak değişmeyen bir sonlu varyans söz konusudur. Durağan olmayan serilerde ise, uzun 

dönemde sabit bir ortalama değer bulunmamakta ve zaman sonsuza gittikçe varyans da 

sonsuz olmakta, sabit kalmamaktadır (Kutlar, 2005: 308). Bu nedenle, ekonometri 

literatüründe durağan olmayan zaman serileri ile yapılan analizler sahte regresyon olarak 

adlandırılmaktadır (Gürkan vd., 2014: 81). Durağan olmayan seriler ile yapılan regresyon 

analizlerinde, değişkenler arasında anlamlı bir ilişki söz konusu değil iken, t ve F istatistiki 

değerleri anlamlı ve    değeri yüksek çıkabilmektedir (Gujarati, 2001; akt. Düzer, 2008: 

60). Dolayısıyla durağan olmayan seriler ile yapılacak regresyon analizleri yanıltıcı 

sonuçlara sebep olabileceğinden gerçekçi olmayacaktır. Sahte regresyon sorunu ile 

karşılaşmamak için her bir değişkenin durağan düzeylerinin denkleme katılması gerekir. 

Bu bağlamda, panel veri analizine geçilmeden önce her bir değişken için birim kök 

testlerinin yapılması gerekmektedir. Birim kök testleri sonucunda düzeyde durağan 

olmadığı tespit edilen serilerin birinci farkları, birinci farkları alındığında da durağanlık 

sağlanamıyorsa ikici farkları alınarak durağan seriler elde edilmeye çalışılır. Modellerde 

düzeyde durağan olan seriler ile birinci veya ikinci dereceden farkları alınarak elde edilen 

durağan seriler birarada kullanılır (Birgili ve Düzer, 2010: 77).   

Panel veri setlerinde durağanlılığı sınanması amacıyla çeşitli birim kök testleri 

geliştirilmiştir. Bu çalışmada, literatürde en sık kullanılan testlerden olan LLC, IPS ve 

ADF birim kök testleri kullanılmıştır. Her üç teste de sınanan hipotezler aşağıdaki gibi 

kurulur: 

  : Seride genel bir birim kök vardır. 
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  : Seride genel bir birim kök yoktur. 

Dolayısıyla, LLC testinde ortak birim kökün varlığına dair boş hipotez test 

edilmekte iken, IPS testinde her bir birim için birim kökün varlığına dair boş hipotez test 

edilmektedir. ADF testinde ise seride panel birim kökün varlığına dair boş hipotez test 

edilir. Her üç test için de, hesaplanan olasılık değeri 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlı 

(p˂0.05) ise serilede birim kök olduğunu ifade eden    hipotezi red, olasılık değeri 

anlamsız (p˃0.05) ise serilede birim kök olduğunu ifade eden    hipotezi kabul edilir. 

III.2.4. Otokorelasyon 

Otokorelasyon, kısaca hata terimleri arasında var olan ilişki olarak 

tanımlanabilir (Güriş vd., 2013: 199). İki değişken arasındaki ilişki olarak bilinen 

korelasyonun özel bir durumu olan otokorelasyon, serisel korelasyon ya da ardışık bağlılık 

olarak da adlandırımaktadır. Regresyon modellerinde, modelin matematiksel kalıbının 

belirlenmesinde yapılan hatalar, modele bazı açıklayıcı değişkenlerin alınmaması, diğer bir 

ifadeyle ihmal edilmiş değişkenlerin olması, verilerde ölçme hatalarının olması ve hata 

teriminin yanlış belirlenmesi gibi durumlar otokorelasyona neden olabilmektedir (Erdemi, 

2015: 76).  

Panel veri modelleriyle ilgili temel varsayımlardan biri hata terimleri arasında 

bir ilişki bulunmamasıdır. Yani panel regresyon modelinde otokorelasyonun olmadığı 

varsayımı vardır. Modelde otokorelasyonun var olması durumunda aşağıdaki gibi bazı 

sonuçlar ortaya çıkar (Güriş vd., 2013: 201). 

- Parametrelerin en küçük kareler tahmincileri sapmasızdır. 

- Parametrelerin en küçük kareler tahmincileri doğrusaldır. 
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- Tahminciler etkin değildir. 

- Tahminciler doğrusal olsalar da etkin olmadıklarından en iyi doğrusal 

sapmasız tahminci değillerdir. 

- Tahminciler tutarlıdır. 

- Hata terimleri varyanslarının tahmincileri sapmasız tahminci değillerdir. 

Bu durum parametre varyanslarının da sapmalı olmalarına neden 

olmaktadır. 

- Hatalı parametre varyansı tahmini, t testlerinin yanlış sonuç vermesine 

neden olur. Belirlilik katsayısı gerçek değerinden farklı, iktisadi zaman 

serileri için gerçek değerinden büyük tahmin edilir. 

- Belirlilik katsayısı ve F testi ilişkili olduğundan F testi de hatalı sonuç 

verir. 

Bu bağlamda, panel veri analizine geçmeden önce, oluşturulan modellerde 

otokorelasyon sorunu varsa tespit edilmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir. 

Otokorelasyonun varlığının tespit edilebilmesi için çeşitli istatistiksel testler 

kullanılmaktadır. Bunlardan yaygın olarak kullanılan testlerden olan Wooldridge testi ve 

Beusch-Godfrey LM testi kurulan modellerde otokorelasyon olup olmadığı incelenmek 

amacıyla kullanılmıştır. 

Wooldridge testi panel veri modellerinde birinci dereceden otokorelasyonu 

sınamak için kullanılan bir testtir. Wooldridge testinin temel amacı, hata terimlerinin kendi 

gecikmeli değerleri ile ilişkisinin incelenmesidir (Açıkgöz, 2012: 169). Wooldridge 

testinde, birinci farklar modelinden elde edilen farklar kullanılmaktadır. Birinci fark almak, 

tek yönlü doğrusal bir panel veri modelinde birim etkileri, sabit parametreyi ve zaman 
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değişkenlerini de modelden düşürmektedir (Drukker, 2003: 169). Birinci farkı alınmış 

genel bir panel veri modeli aşağıdaki gibi yazılabilir (Wooldridge, 2002: 279). 

          (         )   (         )                                              (3.8) 

ya da, 

                                                                            

Burada, Δ birinci derece fark operatörüdür. Denklem (3.8)’de birinci farklar 

modeli tahmin edilerek ve kalıntılar (   ) elde edilir. Daha sonra model (3.8)’den elde 

edilen kalıntıların (   ), kendi gecikmeli değeri (     ) ile regresyonu alınır. Wooldridge 

(2002)’ye göre     değerleri otokorelasyonlu değil ise, Corr(         )   -0.5 olacaktır. 

Dolayısıyla Wooldridge testinde değişkenlerin birinci farkları alınarak kalıntılar elde 

edilmekte ve bu kalıntılar kendi gecikmeli değerleri ile modellenerek gecikmeli kalıntı 

değerlerine ait katsayıların -0.5’e eşitliği sınanmaktadır. ‘p’ korelasyon katsayısını temsil 

etmek üzere, Wooldridge testinde sınanacak hipotezler aşağıdaki gibi kurulur. 

    p   -0.5: Otokorelasyon yoktur, 

    p   -0.5: Otokorelasyon vardır. 

Wooldridge otokorelasyon testi sonucuna göre, F istatistiğinin olasılık değeri 

0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlı (p˂0.05) ise otokorelasyonun olmadığını ifade eden    

hipotezi red, olasılık değeri anlamsız (p˃0.05) ise kabul edilir.   

Breusch-Godfrey LM testi ise, bağımsız değişkenlerin katı dışsal olduğu 

varsayımının ihlalinde yüksek mertebeden otokorelasyonun incelenmesi için kullanılır 
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(Tatoğlu, 2013: 205). Bu testin kullanılabilmesi için orijinal denklemde gecikmeli bağımlı 

değişkenin bağımsız değişkenler arasında yer alması gerekir. Testi uygulayabilmek için, 

orijinal denklemden artıklar (  ) bulunur. Bu artıkların bağımlı değişken olduğu orijinal 

modeldeki bağımsız değişken ile gecikmeli hata teriminin bağımsız değişken olduğu yeni 

bir model oluşturulur. Orijinal modelin yanı sıra oluşturulan yardımcı model aşağıdaki gibi 

ifade edilebilir (Güriş vd., 2013: 224-225). 

                                                           (3.9) 

Burada ‘  ’ p’inci mertebeden otokorelasyonun test edileceği anlamına 

gelmektedir. Oluşturulan yardımcı model tahmin edildikten sonra, modelin bağımsız 

değişkenlerinden olan gecikmeli hata terimlerinin katsayılarının tümünün birlikte 

anlamlılığı F testi ile incelenir. Gözlem sayısı fazla olan büyük örnekler için LM (lagrange 

çarpanı) test istatistiği LM =     olarak da hesaplanabilir. Burada     yardımcı modelin 

belirlilik katsayısıdır. Breusch-Godfrey LM testinde de hipotezler otokorelasyonun 

yokluğu üzerine kurulur. Yani test edilecek hipotezler aşağıdaki gibi kurulur. 

  :      0: Otokorelasyon yoktur. 

  :      0: Otokorelasyon vardır. 

Breusch-Godfret LM otokorelasyon testi sonucuna göre, olasılık değeri 0.05 

anlamlılık düzeyinde anlamlı (p˂0.05) ise otokorelasyonun olmadığını ifade eden    

hipotezi ret, olasılık değeri anlamsız (p˃0.05) ise    hipotezi kabul edilir.   
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III.2.5. Değişen Varyans (Heteroskedasite) 

Panel veri modellerinde hata teriminin birim içerisinde ve birimlere göre sabit 

varyanslı (homokedastik) olduğu varsayımı vardır (Tatoğlu, 2013: 167). Söz konusu sabit 

varyans varsayımının geçerli olmaması durumu ise, değişen varyans (heteroskedastite) 

olarak adlandırılır. Sabit varyans varsayımı, aşağıdaki gibi matematiksel olarak ifade 

edilebilir (Güriş vd., 2013: 255); 

   (  )   [    (  )]
   (  

 )                                                     (3.10) 

Heteroskedasite daha çok yatay kesit verilerle çalışılırken karşılaşılabilecek bir 

durumdur. Bilindiği gibi panel veri, zaman serisi ve yatay kesit serilerin birleşimi sonucu 

oluşur. Dolayısıyla zaman serisi ve yatay kesit verilerin varsayımlarını ve dezavantajlarını 

da içermektedir. Bu durumda, heteroskedasite sorunu panel veri modelleri içinde geçerli 

olmaktadır. Panel veri modellerinde birimler yer aldığından, birimler arası farklılıklar söz 

konusu olmaktadır. Bu durumda, regresyon parametreleri birimlere göre değerlenmekte ve 

böylece her bir birim için farklı varyans (heteroskedasite) söz konusu olmaktadır (Tatoğlu, 

2013: 198).  

Sabit varyans varsayımının sağlanamadığı modeller için aşağıdaki gibi bazı 

sonuçlar meydana gelmektedir (Güriş vd., 2013: 257): 

- Parametre tahmincileri sapmasızdır. Parametre tahmincileri örnek 

gözlemlerinin doğrusal fonksiyonudur. 

- Parametre tahmincileri etkin değildir. Bu nedenle, doğrusal olsalar bile en 

iyi doğrusal sapmasız tahminci değillerdir. 
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- Tahmincilerin etkin olmaması, varyansların tahmininde hatalara sebep 

olur.  

- Tıpkı otokorelasyon sorununda olduğu gibi heteroskedasite sorunun olduğu 

modellerde de t ve F testleri hatalı sonuçlar verebilirler. 

Çalışma kapsamında oluşturulan modellerde, heteroskedasitenin varlığını 

sınamak amacıyla Breusch-Pagan-Godfrey (BPG) testi uygulanmıştır. BPG testi ile test 

edilecek modellerde hata terimi varyansı, 

  
   (              )                                                                (3.11) 

şeklinde hesaplanır. Burada, modelde değişen varyansa sahip olduğu düşünülen 

bağımsız değişkenler Z ile ifade edilmiştir. Testin yapılabilmesi için aşağıdaki adımlar 

izlenir (Gujarati, 2004: 411); 

Adım 1: (3.11) numaralı denklem tahmin edilir ve aralıklar belirlenir 

(          ). 

Adım 2: Test istatiğinin hesaplanabilmesi   
 ’in belirlenmesi gerekir. Fakat 

  
  bilinmediğinden en çok benzerlik tahmincisi 

 
  

 
 ∑  

 
 ⁄  şeklinde tahmin edilir. 

Adım 3: Değişkenler düzenlenerek      
  
 

 
⁄  şeklinde tanımlanır. 

Adım 4:    değeri                        şeklinde regresyona tabi 

tutulur.  
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Adım 5: Tahmin edilen modelde, açıklanan kareler toplamı (Explained Sum of 

Squares-ESS) değeri bulunur ve BPG test istatistiği,     
   

   
  şeklinde hesaplanır. 

Hesaplanan değerin 0.05 anlamlılık düzeyinin üzerinde olması modelde heteroskedasite 

sorununun olmadığı anlamına gelir. 

BPG testinde sınanacak hipotezler ise aşağıdaki gibi ifade edilebilir.  

               : Heteroskedasite yoktur. 

               : Heteroskedasite vardır. 

Modelin genel anlamlılığı için F testi, değisen varyans hipotezinin testi için ise 

BPG test istatistiği hesaplanarak elde edilen değerler χ2 (ki-kare) kritik değeri ile 

karşılaştırılır. Hesaplanan olasılık değeri p˂0.05 ise    red, p˃0.05 ise    kabul edilir. 

III.3. Panel Veri Modelleri 

Panel veri analizi yöntemi ile kurulacak modellerde bireyler arası etkiler, 

zaman etkileri ve eşanlı birim ve zaman etkilerine göre kurulabilecek tahmin yöntemleri 

genel olarak katsayılarının sabit veya rassal varsayılmasına bağlı olarak aşağıdaki gibi üç 

farklı şekilde sınıflandırılabilir (Tatoğlu, 2005: 21; Yıldız, 2009: 62): 

- Havuz Modeli (Klasik Model-Pooled Model) 

- Sabit Etkiler Modeli (Fixed Effects Model) 

- Rassal Etkiler Modeli (Tesadüfi Etkiler Modeli-Random Effects Model) 
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III.3.1. Havuz Modeli (Pooled Model) 

Klasik Model olarak da adlandırılan bu modelde, hem sabit hem de eğim 

parametrelerinin birimlere ve zamana göre değişmediği ve tüm gözlemlerin homojen 

olduğu yani yatay kesit birimleri arasında heterojenlik olmadığı varsayılmaktadır (Tekin, 

2013: 40). Diğer bir ifade ile modelde bütün yatay kesitler için ortak bir sabit terim tahmin 

edilmektedir. Bu da, modelin hata teriminin birimlere ya da birimlere ve zamana göre 

farklılıkları barındırmadığı varsayımına sahip olduğu anlamına gelir. Havuz modelinde her 

bir kesit birim için aynı sabit parametre tahmin edilir ve   ’ın kesit birimler için aynı 

olduğu varsayımı ile hesaplamalar yapılır. β parametrelerinin ise, her bir değişkenin ayrı 

ayrı bütün birimler üzerindeki etkilerini gösterdiği kabul edilir. Dolayısıyla tüm i ve t’ler 

için         ve        eşitlikleri söz konusudur (Yıldız, 2009: 62; Özer, 2012: 147; 

Tekin, 2013: 40). Bu durumda havuz modeli genel olarak; 

       ∑   
 
                                                                                (3.13) 

ya da, 

              

şeklinde gösterilebilir.  

III.3.2. Sabit Etkiler Modeli (Fixed Effects Model) 

Panel veri analiz yönteminin kullanıldığı çalışmalarda, birimler arası 

farklılıklardan doğan veya birimler arasında ve zaman içinde meydana gelen değişimleri 

modele katmak amacı ile bu değişimlerin modelde ele alınan katsayıların tümünde 

değişime yol açtığı varsayımına gitmek gerekir. Yani birimlerin davranışlarındaki 
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farklılıklar sabit terimdeki farklılıklarla açıklanmaya çalışılır (Özer ve Biçerli, 2003: 71-

72). Buradaki sabit nitelemesi, katsayının zamana göre sabit olduğunu fakat birimlere göre 

değişiklik gösterdiğini ifade eder (Greene, 2003, akt. Özer ve Biçerli, 2003: 72). Modelde 

eğim parametreleri ise, yatay kesit birimler için aynı (   =  ) kabul edilir (Tatoğlu, 2005: 

22). Daha basit bir ifadeyle modelin, ülkeler, firmalar, hane halkları ya da bireyler 

arasındaki bireysel farklılıkların sabit terimdeki farklılıklarla açıklanabileceğini varsaydığı 

ve her bir yatay kesit birimi için farklı bir sabit değer oluşturduğu söylenebilir (Özer ve 

Çiftçi, 2009: 42).  

Sabit etkiler modelinde, birimler arası farklılıklar sabit terimdeki farklılıklarla 

açıklanır. Bu nedenle hesaplamalar yapılırken sabit katsayı, sabit bir değişken gibi 

düşünülür. Modelde bağımsız değişkenlerin hata terimi ile korelasyonsuz (Tatoğlu, 2013: 

80), birim etki ile korelasyonlu olduğu, yani bireysel etkilerin açıklayıcı değişkenlerle 

ilişkili olduğu kabul edilir (Greene, 2003, akt. Karaca, 2008: 69).   

Sabit etkiler modeli, bahsedilen bu varsayımlar doğrultusunda her bir birimi 

temsil etmek amacıyla farklı sabit terimler içerir. Bu nedenle modelde N kadar sabit terim 

söz konusu olur. Bu şekilde oluşturulacak bir sabit etkiler modeli aşağıdaki gibi ifade 

edilebilir (Artan, 2004: 82): 

        ∑       
 
                                                                            (3.14) 

Denklem (3.14)’te sadece sabit terim (   ) değişmekte ve kesit bazında 

farklılıklar göstermektedir. Birimler arasındaki farklılıklardan ve birimler arasında ve 

zaman içinde meydana gelen bu değişiklikler, sabit sayıda farklılık yarattığı varsayımı 

altında panel veri modellerine dâhil edildiğinde, ‘Kovaryans Modeli’ ya da ‘Kukla 
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Değişken Modeli’nden söz edilebilir (Ün, 2007: 11).  Denklem (3.14) tarafından temsil 

edilen bir model, kukla değişkenler kullanılarak ortak bir sabit cinsinden aşağıdaki gibi 

ifade edilebilir: 

                                                                  (3.15) 

Denklem (3.15)’te    modelin ortak sabitini göstermekte ve her birimin 

bireysel etkileri   ,   , …,    gibi kukla değişkenler ile temsil edilmektedir. Çoklu 

doğrusal bağlılık sorununun ortaya çıkmaması için modeldeki kukla değişken sayısı (N-1) 

tanedir (Artan, 3004: 82, Yıldız, 2009: 63). Denklem (3.14)’te her birey için farklı bir sabit 

terim söz konusu iken, denklem (3.15)’te sabit terim ortak ve bireysel farklılıklar (N-1) 

adet kukla değişken ile temsil edilmektedir. 

III.3.3. Rassal Etkiler Modeli (Random Effects Model) 

Panel veri analizlerinde, birimlerde, zamanda veya birim ve zamanda meydana 

gelen farklılıklardan kaynaklanan değişimleri incelemek için kullanılan diğer bir model de 

Rassal etkiler modelidir. Bu modelde, birimlere ve zamana göre oluşan farklılıklar tesadüfi 

olarak ele alınmaktadır (Metin, 2002: 22).   

Sabit etkiler modeli, birim etkilerin sabit olduğu ve sabit terimdeki 

farklılıklarla ifade edildiği durumlarda etkindir. Ancak bazen örneklemdeki birimler 

tesadüfi olarak seçilmekte ve bu birimler arası farklılıklarda tesadüfi olmaktadır (Artan, 

2004: 83). Bu model, bireysel farklılıkların hesaplanmasında en iyi yöntemlerden biri 

olmasına karşın, N’in çok büyük olması durumunda her birey için    ’lerin hesaplanması 

ve kukla değişken kullanımına ihtiyaç duyulması modelin serbestlik derecesi üzerinde 

olumsuz bir etki yaratmaktadır (Yıldız, 2009: 64). Rassal etkiler modelinde serbestlik 
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derecesinde meydana gelen bu kaybı önlemek amacıyla, birimlere veya birimlere ve 

zamana göre ortaya çıkan değişiklikler, modele hata teriminin (   ) bir bileşeni olarak 

eklenmektedir (Baltagi, 2012: 15).  

Sabit etkiler modeli, birim etkiler ile bağımsız değişkenler korelasyonlu ise 

kullanılmakta ve katsayıların tahmininde sadece zamanda gerçekleşen değişimleri dikkate 

alınmaktadır. Fakat birim etkiler ile bağımsız değişkenler arasında bir korelasyon söz 

konusu değil ise, yatay kesit boyuttaki değişiklikten kaynaklı tüm bilgiler yok edilmiş olur. 

Diğer bir ifade ile yapılan dönüşümlerle birim etki modelden elemine edilmiş olur 

(Tatoğlu, 2013: 103). Greene (2003)’e göre, birim etkiler ile bağımsız değişkenler arasında 

bir korelasyon söz konusu değil ise, birimlere özgü sabit terimlerin, birimlere göre rassal 

olarak dağıldığının varsayılması ve ona göre modelleme yapılması daha uygun olmaktadır 

(akt. Özer ve Biçerli, 2003: 72).  

Rassal etkiler modeli, sabit etkiler modelinin varsayımlarının çoğunu kabul 

etmekle beraber, birim ve zaman etkilerinin bağımsız değişkenlerle korelasyonlu 

olmadığını varsaymaktadır. Bu varsayım ile,     ’lerin her birey için hesaplanamayacağı 

sonucuna varılır. Bu durum, modele daha yüksek bir serbestlik derecesi kazandırmaktadır. 

Bu modelde önemli olan, birimlere veya birimlere ve zamana özel katsayıların bulunması 

değil, birimlere veya birimlere ve zamana özel hata bileşenlerinin bulunmasıdır. Rassal 

etkiler modelinde, sadece kesit, birimler ve zamana göre meydana gelen farklılıkların etkisi 

değil, model dışı faktörlerin etkileri de dikkate alınmaktadır (Tunay, 2009: 43). Rassal 

etkiler modelinde h1ata terimi sabit etkiler modelindekinden farklı olarak      
 
 şeklinde 

ifade edilir (Tatoğlu, 2005: 32). 
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Bu bilgiler ışığında, birim ve zaman etkili panel veri modeli (denklem (3.6)) 

rassal etkiler varsayımıyla aşağıdaki gibi gösterilebilir (Tatoğlu, 2005: 31): 

                                 
 
                                  (3.16) 

ya da, 

         ∑   
 
        (     

 
)                                                        (3.17)  

Yukarıda da belirtildiği gibi, rassal etkiler modelinde hata terimi (    

 
  
)’den oluşur.     tüm hataları gösterirken,  

 
 birim hatayı temsil etmektedir. Yani  

 
, i 

yatay kesit sabitinin birimini temsil etmektedir. (     
  
) teriminden dolayı,  rassal etkiler 

modeli (3.16 - 3.17) ‘hata bileşenleri modeli’ olarak da adlandırılmaktadır (Tatoğlu, 2013: 

104).  

III.4. Panel Veri Modelleri Arasında Tercihler 

Panel veri analizinde havuz modeli, sabit etkiler modeli ve rassal etkler 

modellerinden hangisinin kullanılması gerektiği, diğer bir ifade ile hangi modelin daha 

tutarlı sonuçlar vereceği bazı testler ile belirlenebilmektedir. Çalışmada panel veri 

modelleri arasında seçim yapmak için F, Hausman ve Breusch-Pagan LM testleri 

kullanılmıştır. Bu testlerden F testi, modelin havuzlanmışlığını test ederek sabit etkiler 

modeli ile havuz modeli arasında bir tercih yapmada kullanılırken, Hausman testi, rassal 

etkiler ve sabit etkiler modelleri arasında bir fark bulunup bulunmadığı ve bu modellerden 

hangisinin kullanılması durumunda tutarlı sonuçlar elde edileceğinin incelenmesi için 

kullanılır. Breusch-Pagan LM testi ise, rassal etkiler modeli ve havuz modeli arasında bir 

tercih yapmak için kullanılır.   
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III.4.1. F Testi 

F testi, panel veri analizi yapılırken, modelin havuzlanmışlığının test edilmesi 

için yapılan bir testtir. F testinde havuz modeli ile sabit etkiler modeli arasında bir seçim 

yapılması söz konusudur. Yani havuz ile sabit etkiler modelleri arasından daha daha tutarlı 

sonuçlar verecek olan modelin belirlenmesi için kullanılır. F testi, klasik modelin 

geçerliliği üzerine yapılır. F testinde genel olarak verilerin, birimlere göre farklılığı test 

edilmektedir. Veri birimlere göre farklılık göstermiyorsa havuz modeli, farklılık 

gösteriyorsa sabit etkiler modeli tercih edilir (Tatoğlu, 2013: 164).  

Test yapılırken kısıtlı ve kısıtsız olmak üzere iki farklı model kullanılır. Kısıtlı 

modelde, birim farkların önemli olmadığı, kısıtsız modelde ise değişkenlere ait verilerin 

birimlere göre değer aldığı varsayımı yapılmaktadır. 

Kısıtlı model;        ve kısıtsız model            şeklinde ifade 

edilir. F testinde kurulan hipotezler ise modelin havuzlanmışlığının kabulü yönündedir.  

    Havuz modeli etkindir. 

    Sabit etkiler modeli etkindir. 

Test sonucunda elde edilen F istatistiği olasılık değeri 0.05 kritik değerinin 

üzerinde çıkması durumunda    kabul edilir. Yani havuz modelinin etkin olduğunu 

yorumu yapılır. 
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III.4.2. Hausman Test 

Birim etkiler ( 
 
) ile bağımsız değişkenler (   ) arasında bir korelasyon 

ilişkisinin olup olmaması, daha önce de belirtildiği gibi sabit etkiler ve rassal etkiler 

modelleri arasındaki en önemli farklardan biridir. Panel veri analizlerinde  
 
 ile     

arasında korelason ilişkisi bulunması durumunda sabit etkiler modeli, korelasyon ilişkisi 

bulunmaması durumunda ise, rassal etkiler modeli etkin kabul edilmektedir.  

Söz konusu korelasyon ilişkisinin olup olmadığı, başka bir ifadeyle sabit etkiler 

modelinin mi, yoksa rassal etkiler modelinin mi kullanılması gerektiği, J. A. Hausman 

tarafından 1978’de ‘Specification Tests in Econometrics’ isimli çalışma ile literatüre 

kazandırılmış olan ve Hausman Test olarak adlandırılan bir hesaplama tekniği ile 

belirlenebilmektedir. Dolayısıyla iki model arasında bir seçim yapacak olursa, k serbestlik 

dereceli ki-kare (  ) dağılımına uyan Hausman testi kullanılabilir (Bayraktutan ve 

Demirtaş, 2011: 9). Hausman testinde temel hipotez rassal etkiler modelinin seçilmesi 

yönünde kurulur. Yani eğer boş hipotez reddedilecek olursa, inceleme için rassal etkiler 

modelinin uygun olmadığı, sabit etkiler modelinin etkin olduğu ve kullanımının daha 

uygun olacağı sonucu ortaya çıkar (Gujarati, 2004: 651). 

Bilindiği gibi, rassal etkiler modeli  
 
 ile     arasındaki korelasyonun sıfır 

olduğunu varsaymaktadır. Başka bir ifadeyle, rassal etkiler modelinde    ( 
 
   )    

varsayımı bulunmaktadır. Bu varsayım, rassal etkiler tahmincileri ile sabit etkiler 

tahmincileri arasında bir fark bulunmadığını ve analizde rassal etkiler modelinin seçilmesi 

gerektiğini ifade eder. Sabit etkiler modelinde ise bu durumun tersine  
 
 ile     arasındaki 

korelasyonun sıfır olmadığı varsayımı yani,    (      )    kabul edilir (Daşdemir, 2008: 
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110). Bu varsayım, rassal etkiler tahmincileri ile sabit etkiler tahmincileri arasında bir fark 

bulunduğunu ve analizde sabit etkiler modelinin seçilmesi gerektiğini ifade eder. 

Dolayısıyla Hausman testi yapılırken kurulacak hipotezler aşağıdaki gibi olmaktadır: 

      (     )    :Rassal etkiler modeli etkindir (Rassal etkiler ve sabit 

etkiler tahmincileri arasında fark yoktur). 

      (     )    : Sabit etkiler modeli etkindir (Rassal etkiler ve sabit 

etkiler tahmincileri arasında fark vardır). 

Hipotezler test edilirken, genelleştirilmiş en küçük kareler tahmincisi ve grup 

içi tahmincinin varyans kovaryans matrislerinin arasındaki farktan yararlanarak, H 

istatistiği hesaplanmaktadır. Hausman testi bu farkın (H), sıfıra eşitliğini test etmektedir. 

Hausman test istatiği aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Tatoğlu, 2013: 180); 

  (
 
 
  

 
 
 
  
)
 

[     (
 
 
  
)       (

 
 
  
)]

  

(
 
 
  

 
 
 
  
)          (3.18) 

Denklem (3.18)’de SE alt indisi sabit etkileri, RE alt indisi rassal etkileri, 

     (
 
 
  
) ve      (

 
 
  
) ise sırasyıla sabit etkiler ve rassal etkiler modellerinin 

tahmininden elde edilen asimptotik varyans kovaryans matrislerini temsil etmektedir. 

Hausman testi sonucunda hesaplanan olasılık değeri p˂0.05 ise    red, p˃0.05 

ise    kabul edilir. 
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III.4.3. Breusch-Pagan LM Testi 

Breusch-Pagan LM testi havuz modeli ile rassal etkiler modeli arasında tercih 

yapmak için kullanılmaktadır. Havuzlanmış en küçük kareler modelinin kalıntılarına 

dayanan Breusch-Pagan LM testi, rassal etkiler modelinin geçerliliği üzerine kurulur. 

Breusch-Pagan LM testi aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Tatoğlu, 2013: 172-173): 

   
  

 (   )
[
∑ (∑    )

 
   

  
   

∑ ∑    
 
   

  
   

  ]
 

                                               (3.19) 

Denklem (3.19)’da ‘u’ havuzşanmış en küçük kareler modelinin tahmininden 

elde edilen kalıntılardır. Test sonucunda elde edilen LM istatistiki değerinin 0.05 kritik 

değerinden küçük olması rassal etkiler modelini tercih edilmesi gerektiği anlamına 

gelmektedir. Breusch-Pagan LM testi hipotezleri aşağıdaki gibi kurulur. 

    Havuz modeli etkindir. 

    Rassal etkiler modeli etkindir. 

Test sonucunda elde edilen olasılık değeri p˂0.05 ise    red, p˃0.05 ise    

kabul edilir.  
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IV. BÖLÜM 

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FİNANSAL ORANLARIN PANEL 

VERİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE TESPİT EDİLMESİ: BİST GIDA FİRMALARI 

ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 

Çalışmanın bu bölümünde, öncelikle araştırmanın amacı ve kapsamı hakkında 

bilgi verilmiş, araştırmada izlenen yöntem ve oluşturulan veri seti tanıtılmıştır. Daha sonra, 

araştırmada kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler hakkında bilgi verilmiş, ardından 

modeller ve her bir modele ilişkin sınanan hipotezler sıralanmıştır. Bölüm sonunda ise, 

panel veri analizi aşamaları tamamlanmış ve analiz sonucunda elde edilen bulgular 

değerlendirilmiştir.    

IV.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Kapsamı 

Finansal oranlar; işletmelerin likidite, finansal yapı, varlıklarının kullanım 

etkinliği, karlılık ve borsa performansları hakkında bilgi verirler. Literatür dikkate 

alındığında önemli sayıda çalışmaya göre, finansal oranların işletmelerin sağladıkları hisse 

senedi getirilerindeki değişmeleri açıklayabildikleri, diğer bir ifadeyle olumlu veya 

olumsuz olarak etkileyebildikleri görülmektedir. Yatırımcıların yatırım kararı alınırken 

yararlandıkları en önemli kaynaklardan olan finansal oranlar, bu yönüyle işletmelerin hisse 

senetlerine olan talebi etkileme özelliğine sahiptirler. Bu bağlamda, hisse senedi 

getirilerine etki eden finansal oranların tespiti önem arz etmektedir.  

Bu çalışma ile yatırımcılara ve işletme yönetimlerine yol gösteren ve finansal 

analizlerde kullanılan oranlar ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin ekonometrik bir 
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analiz yöntemi olan panel veri analiz yöntemi ile incelenmesi hedeflenmektedir. Bu hedef 

doğrultusunda, BİST’de işlem gören ve Kamu Aydınlatma Platformu’nda ‘Gıda, İçki ve 

Tütün Sektörü’ olarak ifade edilen sektörde faaliyet gösteren işletmeler örneklem olarak 

seçilmiştir. Seçilen gıda işletmelerinin finansal oranları ile hisse senedi getirileri arasındaki 

ilişki, 2003:6-2015:12 dönemi, kriz öncesi dönem (2003:6-2007:12) ve kriz sonrası 

döneme (2008:6-2015:12) ait 6 aylık veriler kullanılarak ve her bir dönem için ayrı 

modeller oluşturularak panel veri analiz yöntemi ile incelenmiştir. Bu çalışmada, hisse 

senedi getirileri ile finansal oranlar arasındaki ilişki incelenirken, gıda sektörü 

işletmelerinin örneklem olarak kullanılması, hem birim hem de zaman etkilerin bir arada 

gözlemlenebildiği panel veri analiz yönteminin kullanılması ve sonuçların 2008 krizi 

öncesi ve sonrası olmak üzere karşılaştırılarak yorumlanması açısından literatüre katkı 

sağlanması hedeflenmektedir.  

Çalışma, hisse senetleri BİST’de işlem gören ve gıda sektöründe yer alan 29 

işletmeden 2003:6-2015:12 döneminde borsada süreklilik arz eden ve verilerine düzenli 

olarak ulaşılabilen 19 işletmeyi kapsamaktadır. Araştırmaya hisse senetleri BİST’te işlem 

gören 29 gıda işletmesinin tamamının dâhil edilmesi planlanmış, fakat 10 işletme ilgili 

dönemde süreklilik göstermedikleri ve verilerine düzenli olarak ulaşılamadığı için kapsam 

dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla çalışmanın kapsamı, sadece BİST’te işlem gören gıda 

firmalarından oluşması, sadece 2003:6-2015:12 dönemi verilerinden oluşması ve ilgili 

dönemde süreklilik arz eden ve verilerine düzenli olarak ulaşılabilen 19 işletmenin ele 

alınması açısından sınırlamalara tabidir. Araştırmada, verilerinden faydalanılan 19 gıda 

firmasının listesi Ek 1’de verilmiştir. 
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IV.2. Araştırmanın Yöntemi ve Veri Seti 

Panel veri analiz yönteminin kullanıldığı araştırmanın veri seti, yatay kesit 

verileri ile zaman serisi verilerinin birlikte kullanımı ile oluşturulmuştur. Bu bağlamda, 

araştırmanın yatay kesit verilerini, hisse senetleri BİST’te işlem gören 19 gıda işletmesi, 

zaman serisi verilerini ise, bu işletmelerin 2003:6-2015:12 dönemi 6 aylık verileri 

oluşturmaktadır. Çalışmada firmalara ait 6 ve 12 aylık verilerin tercih edilmesinin sebebi, 

borsada işlem gören firmaların altı aylık ve yıllık finansal tablolarının bağımsız 

denetimden geçmesidir.   

Araştırmanın örneklemi belirlenirken, bankalar ve diğer finansal işletmeler 

bilinçli bir şekilde kapsam dışında bırakılarak, kriz gibi ekonomik sorunlar karşısında diğer 

sektörlere göre daha düşük esneklik gösterdiği varsayılan gıda sektörü işletmelerinden 

faydalanılmıştır. Bilindiği gibi gıda insanların en temel ihtiyacıdır ve insanlar kriz 

dönemlerinde bile gıda harcamalarını çok fazla kısamazlar. Dolayısıyla, gıda işletmelerinin 

kriz gibi ekonomik sorunların baş gösterdiği dönemlerden diğer sektör işletmelerine göre 

daha az etkilendiği varsayımına gidilebilir (Ozen vd. 2015: 488). Çalışmanın zaman serisi 

verilerinin 2003:6-2015:12 dönemini kapsadığı ve bu dönem içerisinde 2008 finansal 

krizinin meydana geldiği göz önüne alınmış ve gıda sektörü firmalarının örneklem için 

uygun bir seçim olacağı düşünülmüştür. Çalışmada 2003:6-2015:12 dönemi için kurulan 

modelin yanı sıra, finansal oranların hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerinin 2008 

finansal krizi öncesi ve sonrası farklılıklarını tespit etmek amacıyla kriz öncesi (2003:6-

2007:12) ve kriz sonrası (2008:6-2015:12) olmak üzere iki model daha kurulmuştur.  

Araştırmanın amacı doğrultusunda, çalışma kapsamındaki işletmelerin ilgili 

dönemdeki finansal oranları, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun resmi internet 
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sitesinden (https://www.kap.gov.tr) ve http://www.finnet.com.tr internet adresinden elde 

edilen bilanço ve gelir tablolarında yer alan çeşitli kalemler kullanılarak hesaplanmıştır. 

Finansal oranlar hesaplanırken kullanılan bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin tamamının 

KAP’tan alıması hedeflenmiş, fakat bazı yıllara ait eksik verilerin bulunmasından dolayı 

http://www.finnet.com.tr internet adresinden yararlanılmıştır. Çalışmanın tek bağımlı 

değişkenini oluşturan gıda işletmelerinin hisse senedi getirileri ise, 

http://finance.yahoo.com/ internet adresinden edinilen ilgili dönemlerdeki hisse senedi 

fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır. 

Çalışmada, hesaplanan finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasında 

herhangi bir ilişkinin olup olmadığı, ilişkinin yönü ve derecesi panel veri analiz yöntemi ile 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Oluşturulan panel veri setleri, herhangi bir birime (firmaya) ya 

da zamana ait verinin eksik olmaması nedeniyle dengeli panel veri setileridir. Panel veri 

analizine geçilmeden önce, çoklu doğrusal bağlantının olup olmadığını sınamak amacıyla 

modellerde yer alan bağımsız değişkenlere ait korelasyon martislerine bakılmış ve VIF 

değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra veri setinde yer alan birimler arası ilişkiyi (yatay kesit 

bağımlılığını) tespit etmek için Pesaran (2004) CD yatay kesit bağımlılığı (cross-sectional 

dependence) testi yapılmıştır. Modellerde yer alan serilerin durağan olup olmadıkları 

Levin, Lin ve Chu (LLC), Im, Pesaran ve Shin (IPS) ve Augmented (Genişletilmiş) 

Dickey-Fuller (ADF) birim kök testleri ile test edilmiştir. Ardından modellerin 

ekonometrik sorunlar taşıyıp taşımadıklarını belirlemek üzere, veri setinde hata terimleri 

arası korelasyon (otokorelasyon) sorunu olup olmadığını tespit etmek için Wooldridge testi 

ve Breusch-Godfrey LM testi, değişen varyans (heteroskedasite) sorununu olup olmadığını 

tespit ermek için ise Breusch-Pagan-Godfrey Heteroskedasticity (BPG) testi yapılmıştır. 

Son olarak, uygulanabilecek en uygun panel veri modelinin belirlenmesi amacıyla F testi, 
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Hausman testi ve Breusch-Pagan LM testi yapılmış ve her üç model için panel veri 

analizleri ve bulgular verilerek yorumlanmıştır.     

IV.3. Araştırmanın Bağımlı ve Bağımsız Değişkenleri 

Araştırmanın amacına uygun olarak, araştırmanın bağımlı değişkeni hisse 

senedi getirileridir. Hisse senetleri BİST’te işlem gören 19 gıda işletmesinin 2003:6-

2015:12 dönemi hisse senedi getirileri http://finance.yahoo.com internet adresinden 

edinilen ilgili dönemlere ait hisse senedi fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır. Finansal 

piyasalarda, getiri dağılımlarının genelde log-normal dağıldığı görülmektedir. Logaritmik 

getiri değişim serileri, herhangi bir gün veya tarihteki fiyat veya getiri seviyesinin bir 

önceki gün veya tarihteki fiyat veya getiri seviyesine olan oranının doğal logaritmasının 

alınması suretiyle oluşturulan zaman serileridir ve aşağıdaki gibi hesaplanabilir (Altıntaş, 

2006: 350). 

  
   

   
   

   

   
   

   

   
        

   

     
                         (4.1) 

Araştırmanın bağımsız değişkenleri ise, finansal analizlerde kullanılan 

oranlardan oluşmaktadır. Hisse senedi getirileri üzerindeki etkileri incelenen bağımsız 

değişkenler; likidite oranları, finansal yapı (kaldıraç) oranları, faaliyet oranları, karlılık 

oranları ve borsa performans oranları başlıkları altında 5 grupta toplanmış 9 adet finansal 

orandan oluşmaktadır. Çalışmaya bağımsız değişken olarak 16 adet finansal oranın 

katılması düşünülmüş, fakat seçilen finansal oranlar arasında yüksek korelasyon ilişkileri 

tespit edilmiş ve oluşturulan panel veri modelinde ekonometrik sorunlara sebebiyet 

vermemek için diğer bağımsız değişkenlerle yüksek korelasyon ilişkisine sahip 7 adet 

finansal oran elenerek modelden çıkarılmıştır. Yüksek korelasyon ilişkisine sahip finansal 
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oranlar arasında eleme yapılırken literatürde daha sık kullanılan oranlar tercih edilerek 

daha az kullanılan oranlar elenmiştir. Finansal oranların elenmesi işleminde kullanılan 

korelasyon tabloları her bir model için Ek 2’de verilmiştir.   

Çalışmada bağımsız değişkenler belirlenirken, hisse senedi getirisi veya hisse 

senedi fiyatının bağımlı değişken ve finansal oranların bağımsız değişken olarak 

kullanıldığı çalışmalardan oluşan literatür dikkate alınmıştır. Hisse senedinin bağımlı ve 

finansal oranların bağımsız değişken olarak kullanıldığı çalışmalar ve çalışmalara ait 

değişken bilgileri Ek 3’te detaylı olarak verilmiştir. Ek 3’te görülebileceği gibi, hisse 

senedi getirileri ile finansal oranlar arasındaki ilişkiyi inceleyen 2000 yılı öncesi 

çalışmalarda daha çok birkaç finansal oran bağımsız değişken olarak kullanılmakta iken, 

2000’li yıllarda yapılan çalışmalarda ise finansal oranlar gruplar halinde çalışmalara dâhil 

edilmiştir. Özellikle Türkiye ekonomisi üzerinde yapılan çalışmalarda, bu çalışma tarzının 

sıklıkla tercih edildiği söylenebilir. 

Çalışmada, hisse senedi getirileri üzerinde etkili olan finansal oranlar bağımsız 

değişken olarak seçilirken, ilgili literatürde çalışmalara en sık dâhil edilen finansal oranlar 

tercih edilmiştir. Finansal oranlar arasında tercih yapılırken Ek 3 ve Ek 4’ten 

faydalanılmıştır. Bağımsız değişken olarak seçilen finansal oranları daha önce 

çalışmalarında kullanan araştırmacılar ise Ek 4’te verilmiştir. Ek 4 oluşturulurken bu 

çalışma kapsamında yapılan literatür araştırmasının yanı sıra Öz vd. (2011: 56)’nin 

çalışmalarında oluşturmuş oldukları tablodan da yararlanılmıştır.  

Çalışmada bağımsız değişken olarak kullanılan finansal oranlar aşağıda kısaca 

açıklanmıştır. 
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Likidite Oranları 

İşletmelerin kısa vadeli borçlarını geri ödeyebilme yeteneğini ölçmek amacıyla 

kullanılan oranlardır. Bu oranlar, işletmelerin nakit elde etme hızı ve beklenmedik 

durumlarda likiditesini koruyabilme yeteneği hakkında bilgi verirler (Aydın vd., 2011: 63). 

Başka bir ifadeyle, likidite açısından işletmenin dönen varlıklarının ne kadar güvenli 

olduklarını gösterirler. Likidite oranları cari oran, asit-test oranı ve nakit oran gibi üç temel 

orandan oluşmaktadır. Bu çalışmada likidite oranlarını temsilen cari oran (CO) 

kullanılmıştır. 

Cari oran (CO), firmaların döner varlıkları ile kısa vadeli borçlarını 

ödeyebilme gücünü ölçen likidite oranıdır (Van Horne ve Wachowicz Jr., 2009: 138).  

Firmaya ait dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi ile elde edilir. Bu oranın 

yüksek olması firmanın kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünün yüksek olduğunu 

gösterir. Fakat bu oranın yüksek olması, işletmede kullanılmayan fonların bulunduğu ve 

dolayısıyla işletme yönetiminin başarısız olduğu anlamına gelmektedir (Ceylan ve 

Korkmaz, 2010: 50). 

Finansal Yapı Oranları (Kaldıraç Oranları) 

Bu oranlar işletmelerin mali kaynak yapısını, ne ölçüde borçla finanse 

edildiklerini ve bu borçların işletme için ne kadar önemli olduğunu ölçmek için kullanılan 

oranlardır (Ceylan ve Korkmaz, 2010: 55). Diğer bir ifadeyle kaldıraç oranları, işletmelerin 

özkaynaklarının yeterliliği, kaynak yapısı içinde yabancı ve özkaynakların dengesi, 

özkaynak olarak yaratılan fonların varlıklar arasında nasıl ağırlıklandırıldığı ve işletmenin 

uzun vadeli borçlarını ödeme yeteneği hakkında bilgi veren oranlardır (Akdoğan ve 
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Tenker, 2007: 652). Finansal yapı oranları toplam borç oranı, toplam borç/özsermaye 

oranı, kısa vadeli borçlar/toplam borçlar, kısa vadeli borçlar/toplam aktifler, uzun vadeli 

borçlar/toplam borçlar, uzun vadeli borçlar/toplam aktifler gibi finansal yapı hakkında bilgi 

veren oranlardan oluşmaktadır. Bu çalışmada, bağımsız değişken olarak finansal yapı 

oranlarını temsilen toplam borç oranı (TBO) kullanılmıştır. 

Toplam borç oranı (TBO), toplam borçların toplam aktiflere bölünmesi 

şeklinde hesaplanır. Bu oranın yüksek olması potansiyel getiri ve yüksek risk anlamı taşır. 

Kredi vericiler düşük borç oranına sahip işletmelerle çalışmayı tercih ederler (Brigham ve 

Gapenski, 1991: 879). Toplam borç oranı firmanın sahip olduğu kaynakların ne kadarının 

kredi vericiler tarafından finanse edildiğini gösterir. Normal şartlarda bu oranın %50’nin 

üstünde olması firma için tehlikeli bir durumun söz konusu olduğu anlamına gelir. Fakat 

gelişmekte olan bazı ülkelerde %50’nin üzerindeki borç oranı olağan kabul edilmektedir 

(Ceylan ve Korkmaz, 2010: 57).  

Faaliyet Oranları  

İşletmelerin varlıklarına ve bu varlıkların sağladığı gelirlere oranla ne kadar 

fazla yatırım yapıldığını ve varlıkların ne derece verimli kullanıldığını değerlendirmek için 

kullanılan oranlardır (Brealey vd., 2001: 474). Bu oranların payında satışlar, paydasında ise 

ilgili hesaplar yer alır. Varlıkların kullanımındaki etkinlik derecesini gösteren faaliyet 

oranları, verimlilik oranları ve devir hızı oranları olarak da adlandırılırlar (Akdoğan ve 

Tenker, 2007: 659). Çalışma kapsamında kullanılan faaliyet oranları; Alacak Devir Hızı 

Oranı (ADH), Stok Devir Hızı Oranı (SDH) ve Aktif Devir Hızı Oranı (AKDH)’dır. 
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Alacak devir hızı oranı (ADH), firmanın alacaklarının paraya dönüşüm hızını 

gösterir. ADH, kredili satışların ticari alacaklara bölünmesi ile hesaplanır. Eğer kredili 

satışlar ilgili finansal tablolarda verilmemiş ise hesaplamada net satışlar kullanılır (Okka, 

2009: 106). ADH’nın zaman içinde artması işletme yönetiminin başarılı, azalması ise 

başarısız olduğu şeklinde yorumlanır.  

Stok devir hızı oranı (SDH), stokların yılda ortalama kaç kez yenilendiğini 

gösterir. Bu oran, stoklar bilançoda maliyet bedelleri ile yer aldığından, satılan malın 

maliyetinin stoklara bölünmesi şeklinde bulunur (Gürsoy, 2007: 106). SDH’nın makul 

ölçülerde olması firmaya likidite açısından olumlu yansır. Fakat aşırı yüksek bir SDH 

firmanın stok yetersizliği içinde bulunduğunu ve stok riskine maruz kaldığını gösterir 

(Okka, 2009: 107).   

Aktif devir hızı oranı (AKDH), işletmenin sahip olduğu tüm varlıkların 

verimliliğinin ölçümünde kullanılır. Net satışların toplam aktiflere bölünmesi ile bulunur. 

AKDH ile varlıkların her bir lirasının yarattığı gelir hesaplanır. Yüksek AKDH, işletmenin 

tam kapasitede çalıştığını gösterir (Akdoğan ve Tenker, 2007: 633). AKDH oranı 

rakiplerine göre daha yüksek olan firmaların aktiflerini daha verimli kullandıkları ve 

AKDH oranı yükseldikçe firmanın karlılığının ve hisse başına karının da arttığı yorumu 

yapılabilir (Okka, 2009: 108). 

Karlılık Oranları 

İşletmelerin faaliyetleri sonucunda elde ettiği başarının ya da karlılığının 

tespitinde kullanılan oranlardır (Ercan ve Ban, 2008: 44). Bu oranlar işletmelerin satışlar, 

kaynaklar ve yatırımlar üzerinden elde ettikleri başarı hakkında bilgi sağlarlar. Karlılık 
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oranları, net kar marjı, özsermaye karlılığı (ROE) ve aktif karlılığı (ROA) gibi üç temel 

orandan oluşmaktadır. Bu çalışmada, karlılık oranlarını temsilen toplam varlıkların karlılığı 

(Return on Assets-ROA) oranı kullanılmıştır. 

Toplam varlıkların karlılığı (ROA), firmanın sahip olduğu varlıklardan ne 

kadar kar elde ettiğini veya varlıklarını verimlendirme derecesini ölçer. ROA net satışların 

toplam aktiflere bölünmesi ile elde edilir (Brigham ve Gapenski, 1991: 882).  

Borsa Performans Oranları 

İşletmelerin performanslarını ölçerken hem muhasebe hem de piyasa 

verilerinin birlikte kullanıldığı oranlardır (Brealey vd. 2001: 478). Bu oranlar işletmelerin 

piyasa içerisindeki konumunu göstermesi açısından özellikle yatırımcılar için önemli 

oranlardır (Ercan ve Ban, 2008: 50). Çalışmada bağımsız değişken olarak borsa performans 

oranlarından; Fiyat/Kazanç Oranı (F/K), Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı (PD/DD) ve 

Hisse Başına Kazanç Oranı (HBK) kullanılmıştır. 

Fiyat/kazanç oranı (F/K), hisse senedi fiyatının hisse başına kara bölünmesi 

ile elde edilir. F/K oranı yatırımcıların hisse başına kar için ne kadar ücret ödemek 

istediklerini gösterir (Diacogiannis, 1993: 108). Yüksek F/K oranının kabul edilebilmesi 

için yatırımcıların firmanın hızlı büyüme potansiyeline inanmaları gerekir (Ceylan ve 

Korkmaz, 2010: 73).   

Piyasa değeri/defter değeri oranı (PD/DD), yatırımcıların işletmenin bir liralık 

defter değerine karşı kaç liralık bir ödeme yapmaya razı olduklarını gösterir. Bu oran, hisse 

senedi fiyatının hisse senedi defter değerine bölünmesi ile elde edilir (Brigham ve 

Gapenski, 1991: 882). 
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Hisse başına kazanç oranı (HBK), firmanın her bir hisse senedinden ne kadar 

kazanç elde ettiğini gösteren borsa performans oranıdır (Ceylan ve Korkmaz, 2010: 75). 

Bu oran, dönem net karının hisse senedi sayısına bölünmesi ile elde edilir. 

Çalışmada bağımsız değişken olarak kullanılan finansal oranlar, oran kodları 

ve hesaplanmalarında kullanılan formüller Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Bağımsız Değişkenler 

Oran 

Grubu 

Oran Kodu Oran Adı Formül 

Likidite 

Oranları 

CO Cari Oran Dönen Varlıklar/KVYK 

Finansal 

Yapı 

Oranları 

TBO Toplam Borç Oranı Toplam Borç/Toplam Aktifler 

Faaliyet 

Oranları 

ADH Alacak Devir Hızı Oranı Net Satışlar/Ticari Alacaklar 

SDH Stok Devir Hızı Oranı Satışların Maliyeti/Stoklar 

AKDH Aktif Devir Hızı Oranı Net Satışlar/Toplam Aktifler 

Karlılık 

Oranları 

ROA Aktifler Karlılığı Oranı Net Kar/Toplam Aktifler 

Borsa 

Performans 

Oranları 

F/K Fiyat/Kazanç Oranı Hisse Senedi Borsa Fiyatı/HBK 

PD/DD Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı 

Hisse Senedi BorsaDeğeri/Hisse Senedi 

Defter Değeri 

HBK Hisse Başına Kazanç Oranı Dönem Net Karı/Hisse Senedi Sayısı 
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IV.4. Araştırmanın Hipotezleri ve Modelleri 

Çalışmada 2003:6-2015:12 dönemi, kriz öncesi dönem (2003:6-2007:12) ve 

kriz sonrası dönem (2008:6-2015:12) için ayrı ayrı modeller oluşturulmuştur (sırasıyla 

Model 1, Model 2 ve Model 3). Çalışmanın temel amacı olan, hisse senedi getirileri ile 

finansal oranlar arasındaki ilişkinin tespit edilmesi için oluşturulan hipotezler aşağıdaki 

gibi ifade edilebilir. 

Model 1’de sınanan hipotezler; 

  : Finansal oranların hisse senedi getirileri üzerinde etkisi yoktur. 

  : Finansal oranların hisse senedi getirileri üzerinde etkisi vardır. 

Model 2’de sınanan hipotezler; 

  : Kriz öncesi dönemde finansal oranların hisse senedi getirileri üzerinde 

etkisi yoktur. 

  : Kriz öncesi dönemde finansal oranların hisse senedi getirileri üzerinde 

etkisi vardır. 

Model 3’te sınanan hipotezler; 

  : Kriz sonrası dönemde finansal oranların hisse senedi getirileri üzerinde 

etkisi yoktur. 

  : Kriz sonrası dönemde finansal oranların hisse senedi getirileri üzerinde 

etkisi vardır. 
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Her üç modelin hipotezlerinin sınanması amacıyla kurulan panel veri regresyon 

modelleri temel olarak aynıdır. Model 1, Model 2 ve Model 3’te yer alan yatay kesit 

birimler (i), bağımlı değişken (getiri) ve bağımsız değişkenler (9 adet finansal oran) 

aynıdır. Bunun dışında, modeller arasındaki farklar sahip oldukları zaman boyutları (t)’dır. 

Model 1’de 2003:6-2015:12 dönemini kapsayan bir zaman boyutu söz konusu iken, Model 

2’de 2003:6-2007:12 ve Model 3’te 2008:6-2015:12 dönemini kapsayan zaman boyutları 

söz konusudur. Modeller için oluşturulan temsili panel veri modeli aşağıdaki gibi ifade 

edilebilir. 

                                                            

                                                                                  (4.2)         

Yukarıdaki modelde, her bir firma ve zaman için hisse senedi getirisi          

ile temsil edilmektedir. Her bir firma ve zaman için finansal oranlar ise Tablo 2’de yer alan 

oran kodlarıyla ve birim (i) ve zaman (t) indisleri ile temsil edilmektedir. Modelde   ,     

ve     önceki denklemlerde olduğu gibi sırasıyla sabit terim, eğim katsayıları ve hata 

terimini ifade etmektedirler. Her bir model için gözlem sayısı modellere ait i ve t 

sayılarının çarpımına eşittir.   

IV.5. Verilerin Analizi ve Bulgular 

Çalışmada, 2003:6-2015:12 dönemi, kriz öncesi dönem ve kriz sonrası 

dönemde hisse senedi getirileri ile finansal oranlar arasındaki ilişkinin tespit edilmesi için 

uygulanan işlemler aşağıdaki gibidir:  
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1. İlk olarak, her model için bağımsız değişkenlere ait korelasyon matrisleri ve 

VIF değerleri verilerek, modellerde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olup 

olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

2. Daha sonra, modellerde yatay kesit bağımlılığının olup olmadığının tespit 

edilmesi için, Pesaran (2004) CD testi uygulanmış ve sonuçları verilerek 

yorumlanmıştır. 

3. Durağanlığın sınanması için, modellerde yer alan değişkenlere ilişkin LLC, 

IPS ve ADF birim kök (durağanlık) testi sonuçları verilmiş ve 

yorumlanmıştır. 

4. Her bir model için hata terimleri arasındaki korelasyonun varlığının 

sınanması için Wooldridge ve Breusch-Godfrey LM otokorelasyon 

testlerinin sonuçları verilerek yorumlanmıştır. 

5. Her bir model için hata terimi varyansının sabitliğini sınamak amacıyla 

Breusch-Pagan-Godfrey (BPG) testi sonuçları verilerek yorumlanmıştır.  

6. Her bir model için, en uygun panel veri analiz yöntemine karar vermek 

amacıyla, F, Hausman ve Breusch-Pagan LM testleri uygulanmış ve 

belirlenen panel veri modeline ilişkin analiz sonuçları verilerek 

yorumlanmıştır.  

IV.5.1. Bağımsız Değişkenlere İlişkin Korelasyon Matrisleri ve VIF Değerleri 

Bağımsız değişkenler arası korelasyon matrislerinin incelenmesinin temel 

amacı, çoklu doğrusal bağlantı sorunun varlığını tespit etmektir. Çoklu doğrusal bağlantı 

kısaca, bağımsız değişkenler arası yüksek korelasyon ilişkisi olarak ifade edilebilir. 

Yüksek korelasyon ilişkisine sahip bağımsız değişkenlerin aynı modelde kullanılması 
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modelin hatalı tanımlanmasına, otokorelasyon ve değişen varyans gibi sorunlara yol 

açabilmektedir. ‘p’ korelasyon katsayısı olmak üzere p˃0.75 veya p˂-0.75 olan bağımsız 

değişkenlerin yer aldığı modellerde çoklu doğrusal bağlantı sorunu ile 

karşılaşılabilmektedir (Albayrak, 2005: 109). Modellere ilişkin korelasyon matrisleri 

aşağıdaki gibidir. 

Tablo 3. Model 1’de Yer Alan Bağımsız Değişkenlere İlişkin Korelasyon Matrisi 

 
CO TBO ADH SDH AKDH ROA F/K PD/DD HBK 

CO 1.00000 
        

TBO -0.25358 1.00000 
       

ADH -0.01338 -0.01942 1.00000 
      

SDH -0.01500 0.076622 0.038171 1.00000 
     

AKDH -0.09428 0.204517 -0.00696 0.425825 1.00000 
    

ROA -0.01001 0.117528 0.006592 0.194365 0.2416 1.00000 
   

F/K -0.00813 -0.05072 -0.01195 0.001144 -0.04387 0.0009928 1.00000 
  

PD/DD 0.020302 -0.00965 0.003182 0.009305 0.00864 0.0367658 -0.010013 1.00000 
 

HBK 0.052926 0.002979 -0.03959 -0.01169 0.022259 0.2735161 0.0048591 0.0038998 1.00000 

Tablo 3 incelendiğinde, Model 1’de yer alan bağımsız değişkenler arasında 

%75’ten yüksek bir korelasyon ilişkisinin bulunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla Model 

1’de çoklu bağlantı sorunu ile karşılaşılmayacağı söylenebilir. 

Tablo 4. Model 2’de Yer Alan Bağımsız Değişkenlere İlişkin Korelasyon Matrisi 

 
CO TBO ADH SDH AKDH ROA F/K PD/DD HBK 

CO 1.00000 
        

TBO -0.33117 1.00000 
       

ADH -0.02668 -0.06699 1.00000 
      

SDH 0.154979 -0.2544 0.078238 1.00000 
     

AKDH -0.0248 0.092502 -0.04812 0.315489 1.00000 
    

ROA -0.04084 0.0414 0.017953 0.148619 0.191513 1.00000 
   

F/K -0.03085 -0.05448 -0.0062 0.012478 -0.04155 -0.00431 1.00000 
  

PD/DD 0.041711 -0.01559 0.008445 -0.00707 0.001842 0.144078 0.138516 1.00000 
 

HBK 0.03973 0.076261 -0.10286 -0.21625 0.024415 0.309423 -0.02099 0.018052 1.00000 
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Tablo 4 incelendiğinde, Model 2’de yer alan bağımsız değişkenler arasında 

%75’ten yüksek bir korelasyon ilişkisinin bulunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla Model 

2’de çoklu bağlantı sorunu ile karşılaşılmayacağı söylenebilir. 

Tablo 5. Model 3’te Yer Alan Bağımsız Değişkenlere İlişkin Korelasyon Matrisi 

 
CO TBO ADH SDH AKDH ROA F/K PD/DD HBK 

CO 1.00000 
        

TBO -0.23098 1.00000 
       

ADH -0.01582 0.229815 1.00000 
      

SDH -0.07849 0.205512 0.154167 1.00000 
     

AKDH -0.12004 0.247576 0.30901 0.488331 1.00000 
    

ROA -0.00568 0.132914 0.024087 0.219174 0.266796 1.00000 
   

F/K 0.002506 -0.05104 -0.16632 -0.00654 -0.04597 0.002514 1.00000 
  

PD/DD 0.006074 -0.01031 0.022819 0.040072 0.043454 -0.0028 -0.53595 1.00000 
 

HBK 0.056664 -0.01751 -0.00916 0.068877 0.019224 0.274709 0.017301 -0.00669 1.00000 

Tablo 5 incelendiğinde, Model 3’te yer alan bağımsız değişkenler arasında 

%75’ten yüksek bir korelasyon ilişkisinin bulunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla Model 

3’te çoklu bağlantı sorunu ile karşılaşılmayacağı söylenebilir. 

Tablo 6. Çalışmada Kullanılan Bağımsız Değişkenlere İlişkin VIF Değerleri  

 Model 1 Model 2 Model 3 

Değişkenler R2 VIF Değeri R2 VIF Değeri R2 VIF Değeri 

CO 0.071 1.076426 0.135 1.156069 0.065 1.069519 

TBO 0.105 1.117318 0.184 1.22549 0.147 1.172333 

ADH 0.005 1.005025 0.025 1.025641 0.156 1.184834 

SDH 0.195 1.242236 0.264 1.358696 0.257 1.345895 

AKDH 0.236 1.308901 0.157 1.18624 0.337 1.508296 

ROA 0.149 1.175088 0.188 1.231527 0.161 1.191895 

F/K 0.005 1.005025 0.028 1.028807 0.314 1.457726 

PD/DD 0.002 1.002004 0.046 1.048218 0.296 1.420455 

HBK 0.084 1.091703 0.186 1.228501 0.084 1.091703 
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Not: Varyans Arttırıcı Faktör (Variation Inflation Factor = VIF) değeri, çalışmada kurulan modelin bağımsız 

değişkenlerin her biri için, bu değişkenlerin kendi aralarında sırayla birinin bağımlı ve diğerlerinin bağımsız 

değişkenler şeklinde yer aldığı regresyon modellerinin tahmininden elde edilen R2 değerleri kullanılarak, 1/(1- 

R2) formülü ile hesaplanmıştır. VIF değerinin 4’e eşit veya 4’den büyük olması durumunda bu regresyon 

modellerinde yer alan bağımlı değişkene ilişkin anlamlı çoklu doğrusal bağlantı sorunundan söz edilir. “4” olan 

sınır değeri bazı araştırmacılar için “5” veya “10” kabul edilmektedir. 

 

Tablo 6’da yer alan VIF değerlerine bakıldığında 4’ün üzerinde VIF değeri 

olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla modellerde çoklu doğrusal bağlantı sorununun 

olmadığı söylenebilir. 

IV.5.2. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları 

Modellere ilişkin yatay kesit bağımlılığını test etmek için uygulanan Pesaran 

(2004) CD testi sonuçları aşağıdaki gibidir.  

Tablo 7. Modellere İlişkin Pesaran CD Testi 

 Pesaran (2004) CD 

Model 1 

Statistic 15.42347 

Prob. 0.0000 

Model 2 

Statistic 3.787109 

Prob. 0.0002 

Model 3 

Statistic 20.23702 

Prob. 0.0000 

Pesaran CD testi sonuçlarına göre, Model 1 için olasılık değeri 0.0000˂0.05, 

Model 2 için 0.0002˂0.05 ve Model 3 için 0.0000˂0.05 çıkmıştır. Dolayısıyla, üç model 

için de yatay kesit bağımlılığının bulunduğunu ifade eden    hipotezi kabul edilmiştir. 

Diğer bir ifadeyle, Model 1, Model 2 ve Model 3’ün yatay kesit bağımlılığı sorununa sahip 

olduğu söylenebilir. Bu durumda, her üç model için de yapılacak panel veri analizinde 
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yatay kesit bağımlılığına dirençli tahmincilerin kullanılması gerekmektedir. Çalışmada 

Model 1, Model 2 ve Model 3 için yatay kesit bağımlılığına dirençli tahminciler olarak, 

modellerin yatay kesit ve zaman boyutları dikkate alınarak Eviews 9.0’da Cross-section 

SUR, Period SUR ve Cross-section Weights ifadeleri ile yer alan ağırlıklandırılmış 

tahminciler ve katsayı düzeltme modelleri kullanılmıştır  

IV.5.3. Birim Kök Testleri Sonuçları 

Bu çalışmada LLC, IPS ve ADF birim kök testleri kullanılmıştır. Ortak birim 

kök süreçleri LLC testi, her bir birim (firma) için birim kök süreci IPS testi ve birimlerden 

bağımsız olarak serilerde durağanlık ise ADF–Fisher Chi Square testi ile incelenmiştir. 

Birim kök testlerinde gecikme uzunluğu olarak Schwarz bilgi kriteri seçilmiştir. Birim kök 

testlerinin uygulanmasında Eviews 9.0 paket programından faydalanılmıştır. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda, kurulan her üç modelin değişkenleri ayrı ayrı 

birim kök testlerine tabi tutulmuştur. Model 1, Model 2 ve Model 3’te yer alan 

değişkenlerin birim kök testi sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Tablo 8, Tablo 

9 ve Tablo 10’da düzeyde durağan olmayan ve birinci farklarında durağan olan değişkenler 

başlarında ‘D’ işareti ile (D(CO) gibi) gösterilmiştir.       
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Tablo 8. Model 1’de Yer Alan Değişkenlere İlişkin Birim Kök Testi Sonuçları 

Model 1 

  
Birim Kök Seviyesi 

  
Sabitli Sabitli ve Trendli 

Değişkenler 
İstatistik 

Olasılık 

Levin, Lin 

& Chu t 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat 

ADF - 

Fisher Ki-

Kare 

Levin, Lin 

& Chu t 

Im, Pesaran 

and Shin 

W-stat 

ADF - 

Fisher Ki-

Kare 

GETIRI 
İstatistik -19.4235 -18.2750 316.355 -16.8161 -16.2600 258.238 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(CO) 
İstatistik -21.7012 -22.1264 367.330 -14.4142 -17.1656 307.205 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(TBO) 
İstatistik -12.2715 -15.4221 269.583 -4.39532 -11.7678 198.754 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(ADH) 
İstatistik -64.8453 -51.2873 388.553 -60.3551 -52.0755 1573.79 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(SDH) 
İstatistik -21.8357 -25.1375 251.254 -10.1661 -23.7441 1146.74 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(AKDH) 
İstatistik -64.3597 -43.9750 230.276 -106.627 -80.6205 2208.33 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

ROA 
İstatistik -7.42216 -9.58637 167.405 -7.47564 -9.06378 143.589 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

F/K 
İstatistik -2.50069 -9.92472 188.588 -6.21662 -9.33220 168.847 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(PD/DD) 
İstatistik -24.9374 -32.9501 489.339 -17.0944 -30.3222 800.770 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.000*** 0.0000*** 

HBK 
İstatistik -4.04100 -4.75854 105.632 -4.75529 -5.39875 105.007 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

        Testlerdeki gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Kriteri’ne (Schwarz Info Criterion) göre 

belirlenmiştir. ‘D’ işareti değişkenlere ait serilerin birinci fark düzeyinde olduklarını göstermektedir. *** 

işareti %1, ** işareti %5 ve * işareti %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 8’de Model 1’de yer alan değişkenlere ait LLC, IPS, ADF birim kök 

testleri yer almaktadır. Tablo 8 incelendiğinde, Getiri, ROA, F/K, HBK değişkenlerinin 

düzeyde durağan oldukları, CO, TBO, ADH, SDH, AKDH ve PD/DD değişkenlerinin ise 

birinci farklarında durağan oldukları görülmektedir. Düzeyde durağan olan ve birinci 

farklarında durağan olan değişkenler birlikte yorumlanacak olursa, tüm değişkenlere ait 

olasılık değerlerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde anlamlı olduğu söylenebilir. 

Bu durumda Model 1 için serilerin birim kök içermediklerini (durağan olmaduklarını) ifade 

eden    hipotezi kabul edilmiştir.  
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Tablo 9. Model 2’de Yer Alan Değişkenlere İlişkin Birim Kök Testi Sonuçları 

Model 2 

  
Birim Kök Seviyesi 

  
Sabitli Sabitli ve Trendli 

Değişkenler 
İstatistik 

Olasılık 

Levin, Lin 

& Chu t 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat 

ADF - 

Fisher Ki-

Kare 

Levin, Lin 

& Chu t 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat 

ADF - 

Fisher Ki-

Kare 

GETIRI 
İstatistik -12.6381 -7.28338 126.290 -13.8861 -3.20151 101.513 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(CO) 
İstatistik -16.4863 -8.51118 144.458 -15.8363 -2.49824 93.8041 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

TBO 
İstatistik -10.3848 -4.29653 84.0177 -21.3311 -3.33591 79.9634 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0004*** 0.0001*** 

D(ADH) 
İstatistik -51.0514 -22.0108 220.080 -48.1171 -10.7051 192.658 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(SDH) 
İstatistik -53.0730 -29.2124 333.916 -46.7792 -13.0084 258.084 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(AKDH) 
İstatistik -99.8337 -51.3247 324.354 -82.7084 -25.3913 278.668 

Olasılık 0.0360**** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

ROA 
İstatistik -4.64526 -2.59058 64.2585 -8.54476 -1.65649 68.0678 

Olasılık 0.0000*** 0.0048*** 0.0048*** 0.000*** 0.0488** 0.0019*** 

F/K 
İstatistik -15.1487 -6.77028 112.643 -25.7505 -3.78895 84.9689 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0001*** 0.0000*** 

PD/DD 
İstatistik -19.9446 -6.39248 102.720 -80.6646 -12.5950 123.819 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(HBK) 
İstatistik -10.8609 -5.83435 112.459 -14.6453 -2.44888 88.8233 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0072*** 0.0000*** 

        Testlerdeki gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Kriteri’ne (Schwarz Info Criterion) göre belirlenmiştir. 

‘D’ işareti değişkenlere ait serilerin birinci fark düzeyinde olduklarını göstermektedir. *** işareti %1, ** 

işareti %5 ve * işareti %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 9’da Model 2’de yer alan değişkenlere ait LLC, IPS, ADF birim kök 

testleri yer almaktadır. Tablo 9 incelendiğinde, Getiri, TBO, ROA, F/K ve PD/DD 

değişkenlerinin düzeyde durağan oldukları, CO, ADH, SDH, AKDH ve HBK 

değişkenlerinin ise birinci farklarında durağan oldukları görülmektedir. Düzeyde durağan 

olan ve birinci farklarında durağan olan değişkenler birlikte yorumlanacak olursa, tüm 

değişkenlere ait olasılık değerlerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde anlamlı 

olduğu söylenebilir. Bu durumda Model 1 için serilerin birim kök içermediklerini (durağan 

olmaduklarını) ifade eden    hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 10. Model 3’te Yer Alan Değişkenlere İlişkin Birim Kök Testi Sonuçları 

Model 3 

  
Birim Kök Seviyesi 

  
Sabitli Sabitli ve Trendli 

Değişkenler 
İstatistik 

Olasılık 

Levin, Lin 

& Chu t 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat 

ADF - 

Fisher Ki-

Kare 

Levin, Lin 

& Chu t 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat 

ADF - 

Fisher Ki-

Kare 

GETIRI 
İstatistik -14.5962 -11.9547 181.420 -13.0013 -9.72971 138.158 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(CO) 
İstatistik -11.3366 -13.7704 218.131 -7.13782 -10.7255 164.315 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(TBO) 
İstatistik -15.2209 -14.6420 227.817 -12.3815 -12.8618 186.112 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(ADH) 
İstatistik -84.2269 -66.0221 305.053 -95.7099 -76.7481 309.091 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(SDH) 
İstatistik -58.0782 -40.6190 288.103 -52.2789 -38.2018 252.649 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

D(AKDH) 
İstatistik -79.4959 -53.9160 242.110 -91.0942 -67.1734 250.602 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

ROA 
İstatistik -8.49478 -5.67723 100.874 -12.2697 -8.08691 133.122 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

F/K 
İstatistik -6.84053 -5.95372 121.287 -7.44937 -5.34723 103.268 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

PD/DD 
İstatistik -39.5538 -29.7289 305.925 -19.9200 -18.0038 227.754 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

HBK 
İstatistik -7.36916 -5.86303 110.879 -8.17302 -5.63205 102.018 

Olasılık 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

        Testlerdeki gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Kriteri’ne (Schwarz Info Criterion) göre belirlenmiştir. 

‘D’ işareti değişkenlere ait serilerin birinci fark düzeyinde olduklarını göstermektedir. *** işareti %1, ** 

işareti %5 ve * işareti %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 10’da Model 3’te yer alan değişkenlere ait LLC, IPS, ADF birim kök 

testleri yer almaktadır. Tablo 10 incelendiğinde, Getiri, ROA, F/K, PD/DD ve HBK 

değişkenlerinin düzeyde durağan oldukları, CO, TBO, ADH, SDH ve AKDH 

değişkenlerinin ise birinci farklarında durağan oldukları görülmektedir. Düzeyde durağan 

olan ve birinci farklarında durağan olan değişkenler birlikte yorumlanacak olursa, tüm 

değişkenlere ait olasılık değerlerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde anlamlı 

olduğu söylenebilir. Bu durumda Model 1 için serilerin birim kök içermediklerini (durağan 

olmaduklarını) ifade eden    hipotezi kabul edilmiştir..  
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Tablo 8, Tablo 9 ve Tablo 10’dan hareketle, tüm modeller için; LLC testi 

sonuçlarına göre serilerde ortak birim kök sürecinin bulunmadığı, IPS testi sonuçlarına 

göre her bir birim için birim kök sürecinin bulunmadığı ve ADF testi sonuçlarına göre ise 

bağımsız serilerde birim kök bulunmadığı yorumu yapılabilir. 

IV.5.4. Otokorelasyon Testleri Sonuçları 

Panel veri analizine geçilmeden önce test edilmesi gereken varsayımlardan bir 

diğeri de otokorelasyonun olmaması varsayımıdır. Modellerde otokorelasyon sorunun 

varlığı Wooldridge ve Breusch-Godfrey testleri ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Her üç 

modele ait Wooldridge testi ve Breusch-Godfrey LM testi sonuçları aşağıdaki tablolarda 

verilmiştir.  

Tablo 11. Modellere İlişkin Wooldridge Testi ve Breusch-Godfrey LM Testi Sonuçları 

 Wooldridge Testi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

Model 1 

F (1, 18) 1.233 F-statistic 0.013242 Prob. F(1, 483) 0.9084 

Prob˃F 0.2814 Obs*R-squared 0.013543 Prob. Chi-Square (1) 0.9074 

Model 2 

F (1, 18) 1.332 F-statistic 0.311271 Prob. F(1, 176) 0.5776 

Prob˃F 0.2635 Obs*R-squared 0.329826 Prob. Chi-Square (1) 0.5658 

Model 3 

F (1, 18) 2.933 F-statistic 0.018763 Prob. F(1, 293) 0.8911 

Prob˃F 0.1040 Obs*R-squared 0.019466 Prob. Chi-Square (1) 0.8890 

Tablo 11’de yer alan otokorelasyon testlerinin sonuçlarına göre, Model 1 için 

Wooldridge test istatistiği sonucunda olasılık değeri 0.2814˃0.05 çıkmıştır. Breusch-

Godfrey LM testi istatistiği sonuçlarına bakıldığında ise, F-istatistiği 0.013242, olasılık 

değeri 0.9084˃0.05 ve Obs*R-Square (gözlem sayısı ile determinasyon katsayısı çarpımı) 
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0.013543, Ki-kare olasılık değeri 0.9074˃0.05 çıkmıştır. Dolayısıyla, %5 anlamlılık 

düzeyinde Model 1’de otokorelasyon olmadığını ifade eden    hipotezi kabul edilmiştir. 

Model 2 için Wooldridge test istatistiği sonucunda olasılık değeri 0.2635˃0.05 

çıkmıştır. Breusch-Godfrey LM test istatistiği sonuçlarına bakıldığında ise, F-istatistiği 

0.311271, olasılık değeri 0.5776˃0.05 ve Obs*R-Square 0.329826, Ki-kare olasılık değeri 

0.5658˃0.05 çıkmıştır. Dolayısıyla, %5 anlamlılık düzeyinde Model 2’de otokorelasyon 

olmadığını ifade eden    hipotezi kabul edilmiştir. 

Model 3 için Wooldridge test istatistiği sonucunda olasılık değeri 0.1040˃0.05 

çıkmıştır. Breusch-Godfrey LM test istatistiği sonuçlarına bakıldığında ise, F-istatistiği 

0.018763, olasılık değeri 0.8911˃0.05 ve Obs*R-Square 0.019466, Ki-kare olasılık değeri 

0.8890˃0.05 çıkmıştır. Dolayısıyla, %5 anlamlılık düzeyinde Model 3’te otokorelasyon 

olmadığını ifade eden    hipotezi kabul edilmiştir. 

IV.5.5. Heteroskedasite (Değişken Varyans) Testi 

Modellerde değişen varyans sorununun varlığının test edilmesi amacıyla 

uygulanan Breusch-Pagan-Godfrey testi sonuçları aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 12. Modellere Ait Breusch-Pagan-Godfrey Heteroskedasite Testi Sonuçları 

 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

Model 1 

F-statistic 0.132839 Prob. F(10, 484) 0.9988 

Obs*R-squared 1.217247 Prob. Chi-Square(9) 0.9988 

Scaled explained SS 46.00940 Prob. Chi-Square(9) 0.0000 

Model 2 

F-statistic 0.188254 Prob. F(10,179) 0.9952 

Obs*R-squared 1.771740 Prob. Chi-Square(17) 0.9946 

Scaled explained SS 53.98260 Prob. Chi-Square(17) 0.0000 

Model 3 

F-statistic 0.313427 Prob. F(10, 293) 0.9703 

Obs*R-squared 2.889068 Prob. Chi-Square(10) 0.9685 

Scaled explained SS 3.918106 Prob. Chi-Square(10) 0.9167 

Tablo 12 incelendiğinde, BPG heteroskedasite testi sonucunda, Model 1 için 

Ki-kare olasılık değeri 0.9988˃0.05, Model 2 için 0.9946˃0.05 ve Model 3 için 

0.9685˃0.05 çıkmıştır. Dolayısıyla her üç modelde de heteroskedasite sorunu olmadığı, 

sabit varyans varsayımının geçerli olduğunu ifade eden    kabul edilmiştir. 

IV.5.6. Panel Veri Analizi Sonuçları 

Panel veri analizi yapılırken öncelikle havuz, sabit etkiler ve rassal etkiler 

modellerinden hangisinin kullanılmasının daha uygun olacağını test etmek amacıyla F, 

Hausman ve Breusch-Pagan LM testleri uygulanmıştır.  

Modellere ilişkin F, Hausman ve Breusch-Pagan LM testi sonuçları Tablo 13’te 

verilmiştir. 
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Tablo 13. F, Hausman ve Breusch-Pagan LM Testleri Sonuçları 

 
F Test 

Prob. Value 

Hausman Test 

Prob. Value 

Breusch-Pagan LM Test 

Prob. Value 

Model 1 0.5062 0.2332 0.6561 

Model 2 0.1521 0.8957 0.7254 

Model 3 0.7661 0.5389 0.2282 

Tablo 13’te yer alan F testi olasılık değerlerine bakıldığında ise, Model 1 için 

0.5062˃0.05, Model 2 için 0.1521˃0.05 ve Model 3 için 0.7661˃0.05 olasılık değerleri elde 

edilmiştir. Her üç model için de olasılık değerleri 0.05’ten büyük olduğundan, modeller 

için panel veri analizinde havuz modelinin ve buna ilişkin tahmincilerin, sabit etkiler ve 

buna ilişkin tahmincilere kıyasla daha tutarlı sonuçlar vereceğini ifade eden    hipotezi 

kabul edilmiştir.  

Hausman testi sonuçları incelendiğinde, Model 1 için 0.2332˃0.05, Model 2 

için 0.8957˃0.05 ve Model 3 için 0.5389˃0.05 olasılık değerleri elde edilmiştir. Her üç 

modele ait olasılık değerleri 0.05’ten büyük olduğundan, modeller için panel veri 

analizinde rassal etkiler modeli ve buna ilişkin tahmincilerin sabit etkiler modeli ve buna 

ilişkin tahmincilere kıyasla daha tutarlı sonuçlar vereceğini ifade eden    hipotezi kabul 

edilmiştir.  

Breusch-Pagan LM olasılık değerlerine bakıldığında ise, Model 1 için 

0.6561˃0.05, Model 2 için 0.7254˃0.05 ve Model 3 için 0.2288˃0.05 olasılık değerleri elde 

edilmiştir. Her üç model için de olasılık değerleri 0.05’ten büyük olduğundan, modeller 

için panel veri analizinde havuz modelinin ve buna ilişkin tahmincilerin, rassal etkiler ve 
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buna ilişkin tahmincilere kıyasla daha tutarlı sonuçlar vereceğini ifade eden    hipotezi 

kabul edilmiştir. 

Tablo 13’te yer alan modeller arası tercih testleri sonuçlarına göre, her üç 

modelin analizinde de havuz modelinin en uygun model olacağı ve daha tutarlı sonuçlar 

vereceği belirlenmiştir. Dolayısıyla üç model için de havuz modeli ve buna ilişkin 

tahminciler kullanılmıştır. 

Model 1, Model 2 ve Model 3’e ilişkin panel veri analizi sonuçları Tablo 14, 

Tablo 15 ve Tablo 16’da verilmiştir. 

Tablo 14. Model 1’e İlişkin Panel Veri Analizi Sonuçları (2003-2015 Dönemi) 

Dependent Variable: GETIRI 

Method: Panel EGLS (Cross-section SUR) 

Date: 06/22/16   Time: 17:05 

Sample (adjusted): 12/01/2003 12/01/2015 

Periods included: 25 

Cross-sections included: 19 

Total panel (balanced) observations: 475 

Linear estimation after one-step weighting matrix 

Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)    

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(CO) 0.012135 0.002695 4.502277 0.0000*** 

D(TBO) -0.052286 0.034691 -1.507191 0.1324 

D(ADH) 0.0000546 0.0000589 0.926409 0.3547 

D(SDH) -0.004052 0.002523 -1.605878 0.1090 

D(AKDH) 0.008802 0.026572 0.331260 0.7406 

ROA -0.056154 0.036642 -1.532503 0.1261 

F/K 0.000148 0.0000330 4.489640 0.0000*** 

D(PD/DD) -0.0000344 0.0000759 -0.453301 0.6505 

HBK 0.018120 0.004651 3.896316 0.0001*** 

C 0.011284 0.017758 0.635446 0.5255 

Weighted Statistics 

R-squared 0.127220 Mean dependent var 0.064876 

Adjusted R-squared 0.110327 S.D. dependent var 1.050724 

S.E. of regression 0.992430 Sum squared resid 457.9865 

F-statistic 7.531132 Durbin-Watson stat 2.045867 

Prob(F-statistic) 0.000000***    

*** işareti %1, ** işareti %5, *%10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 
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Tablo 14’deki istatistiklere göre, Model 1 için uygulanan panel veri analizi 

sonucunda    değeri 0.127220 çıkmıştır.    değeri, modelde bağımlı değişkenin bağımsız 

değişkenler tarafından açıklanma oranını ifade etmektedir.    değerine göre, Model 1 için 

finansal oranlar %12.7220 oranında hisse senedi getirisini açıklayabilmektedir. Fakat bu 

yorumu yapabilmek için   ’nin anlamlı olması gerekir.   ’nin anlamlılığı F istatistiği ile 

incelenebilir. Model 1 için 4 serbestlik dereceli F istatistik testi sonucu 7.531132˃4 

(anlamlı) çıkmıştır. Bu durumda hesaplanan    değeri de anlamlı olmaktadır. Dolayısıyla, 

2003:6-2015:12 dönemi için finansal oranların hisse senedi getirisi üzerinde etkili 

olmadıklarını ifade eden    hipotezi reddedilmiş, finansal oranların hisse senedi getirisi 

üzerinde etkili olduklarını ifade eden    hipotezi ise kabul edilmiştir. Tablo 15 

incelendiğinde, Model 1’e ilişkin F olasılık değerinin 0.000000˂0.05 (anlamlı) olduğu 

görülmektedir. Yani modelin ekonometrik olarak anlamlı bir model olduğu ve değişkenlere 

ilişkin olasılık ve katsayı değerlerinin yorumlanabileceği anlaşılmıştır. 

2003:6-2015:12 dönemi için elde edilen sonuçlara göre, CO, F/K ve HBK 

oranları hisse senedi getirileri üzerinde etkili olan finansal oranlar olarak tespit 

edilmişlerdir. Tahmin sonuçlarına göre, CO oranına ait olasılık değeri 0.0000˂0.05, katsayı 

ise 0.012135 çıkmıştır. Dolayısıyla, 2003:6-2015:12 dönemi için CO oranında meydana 

gelen %1’lik bir artışın/azalışın hisse senedi getirilerinde %1.2135’lik bir artışa/azalışa 

sebep olacağı görülmektedir. F/K oranına ait olasılık değeri 0.0000˂0.05, katsayı ise 

0.000148 çıkmıştır. Dolayısıyla, 2003:6-2015:12 dönemi için F/K oranında meydana gelen 

%1’lik bir artışın/azalışın hisse senedi getirilerinde %0.0148’lik bir artışa/azalışa sebep 

olacağı görülmektedir. HBK oranına ait olasılık değeri 0.0001˂0.05, katsayı ise 0.018120 

çıkmıştır. Dolayısıyla 2003:6-2015:12 dönemi için HBK oranında meydana gelen %1’lik 

bir artışın/azalışın hisse senedi getirilerinde %1.8120’lik bir artışa/azalışa sebep olacağı 
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görülmektedir. İlgili dönem için TBO, ADH, SDH, AKDH, ROA ve PD/DD oranları ile 

hisse senedi getirisi arasında ise, anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  

Tablo 15. Model 2’ye İlişkin Panel Veri Analizi Sonuçları (2003-2007 Dönemi) 

Dependent Variable: GETIRI 

Method: Panel EGLS (Period SUR) 

Date: 06/22/16   Time: 17:16 

Sample (adjusted): 12/01/2003 12/01/2007 

Periods included: 9 

Cross-sections included: 19 

Total panel (balanced) observations: 171 

Linear estimation after one-step weighting matrix 

Period SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)    

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(CO) 0.064052 0.022734 2.817445 0.0054*** 

TBO -0.020505 0.026971 -0.760259 0.4482 

D(ADH) 0.0000715 0.000122 0.584701 0.5596 

D(SDH) -0.009060 0.010695 -0.847148 0.3982 

D(AKDH) 0.000583 0.069675 0.008368 0.9933 

ROA 0.144285 0.149638 0.964229 0.3364 

F/K -0.000169 0.0000704 -2.399407 0.0176** 

PD/DD -0.0000647 0.000159 -0.408108 0.6837 

D(HBK) 0.005105 0.017605 0.289965 0.7722 

C 0.046649 0.29517 1.580445 0.1160 

Weighted Statistics 

R-squared 0.093007 Mean dependent var 0.138325 

Adjusted R-squared 0.042306 S.D. dependent var 1.026014 

S.E. of regression 1.008256 Sum squared resid 163.6694 

F-statistic 1.834408 Durbin-Watson stat 1.975284 

Prob(F-statistic) 0.065764*    

*** işareti %1, ** işareti %5, *%10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Tablo 15’teki istatistiklere göre, Model 2 için uygulanan panel veri analizi 

sonucunda    0.093007 çıkmıştır.    değerine göre, Model 2 için finansal oranlar 

%9.3007 oranında hisse senedi getirisini açıklayabilmektedir.   ’nin anlamlılığını ifade 

eden F istatistiği değeri ise 1.834408˂4 (anlamsız) çıkmıştır. Yani finansal oranlar ile hisse 

senedi getirileri arasında genel olarak anlamlı bir ilişkiden bahsedilemez. Dolayısıyla, 

2003:6-2007:12 dönemi için finansal oranların hisse senedi getirileri üzerinde etkili 

olmadıklarını ifade eden    hipotezi kabul edilmiş, finansal oranların hisse senedi getirileri 

üzerinde etkili olduklarını ifade eden    hipotezi ise reddedilmiştir.  
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Modelin ekonometrik olarak anlamlı olup olmadığını ifade eden F olasılık 

değeri, 0.05˂0.065764˂0.10 çıkmıştır. Dolayısıyla Model 2’nin %95 güven aralığında 

anlamsız %90 olduğu, fakat %90 güven aralığında anlamlı olduğu söylenebilir. Bu 

durumda modelde yer alan bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişki her 

bir finansal oran için ayrı ayrı yorumlanabilir. Modelde yer alan değişkenlere ait olasılık 

değerleri incelendiğinde, 2003:6-2007:12 dönemi için, CO ve F/K oranlarının hisse senedi 

getirilerini açıklayabilen finansal oranlar oldukları görülmektedir. Tahmin sonuçlarına 

göre, CO oranına ait olasılık değeri 0.0054˂0.05, katsayı ise 0.064052 çıkmıştır. 

Dolayısıyla, 2003:6-2017:12 dönemi için CO oranında meydana gelen %1’lik bir 

artışın/azalışın hisse senedi getirilerinde %6.4052’lik bir artışa/azalışa sebep olacağı 

görülmektedir. F/K oranına ait olasılık değeri 0.0176˂0.05, katsayı ise -0.000169 çıkmıştır. 

Dolayısıyla, 2003:6-2007:12 dönemi için F/K oranında meydana gelen %1’lik bir 

artışın/azalışın hisse senedi getirilerinde %0.0169’luk bir azalışa/artışa sebep olacağı 

görülmektedir. 2003:6-2007:12 dönem için TBO, ADH, SDH, AKDH, ROA, PD/DD ve 

HBK oranları ile hisse senedi getirisi arasında ise, anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  
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Tablo 16. Model 3’e İlişkin Panel Veri Analizi Sonuçları 3 (2008-2015 Dönemi) 

Dependent Variable: GETIRI 

Method: Panel EGLS (Cross-section weights) 

Date: 06/27/16   Time: 11:15 

Sample (adjusted): 12/01/2008 12/01/2015 

Periods included: 15 

Cross-sections included: 19 

Total panel (balanced) observations: 285 

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(CO) 0.018048 0.004302 4.194906 0.0000*** 

D(TBO) -0.057367 0.070662 -0.811852 0.4176 

D(ADH) -0.002156 0.001664 -1.295974 0.1961 

D(SDH) -0.003166 0.002996 -1.056611 0.2916 

D(AKDH) -0.122944 0.078147 -1.573241 0.1168 

ROA -0.019289 0.076980 -0.250569 0.8023 

F/K 0.000283 0.000114 2.486588 0.0135** 

PDDD -0.001567 0.001381 -1.134856 0.2574 

HBK 0.015367 0.006926 2.218737 0.0273** 

C 0.072393 0.039608 1.827750 0.0687 

Weighted Statistics 

R-squared 0.168988 Mean dependent var 0.081073 

Adjusted R-squared 0.141791 S.D. dependent var 0.344534 

S.E. of regression 0.317730 Sum squared resid 27.76185 

F-statistic 6.213528 Durbin-Watson stat 2.020493 

Prob(F-statistic) 0.000000***    

*** işareti %1, ** işareti %5, *%10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Tablo 16’deki istatistiklere göre, Model 3 için uygulanan panel veri analizi 

sonuçlarına göre,    değeri 0.168988 çıkmıştır.    değerine göre, Model 3 için finansal 

oranlar %16.8988 oranında hisse senedi getirilerini açıklayabilmektedir.   ’nin 

anlamlılığını ifade eden F istatistiği 6.213528˃4 (anlamlı) çıkmıştır. Yani finansal oranlar 

ile hisse senedi getirileri arasında genel olarak anlamlı bir ilişkiden söz edilebilir. 

Dolayısıyla, 2008:6-20015:12 dönemi için finansal oranların hisse senedi getirileri üzerine 

etkili olmadıklarını ifade eden    hipotezi reddedilmiş, finansal oranların hisse senedi 

getirileri üzerinde etkili olduklarını ifade eden    hipotezi ise kabul edilmiştir.  

Modelin anlamlılığını ifade eden F olasılık değeri, 0.000000˂0.05 (anlamlı) 

çıkmıştır. Bu durumda modelde yer alan bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken 
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arasındaki ilişki her bir finansal oran için ayrı ayrı yorumlanabilir. Model 3’te yer alan 

bağımsız değişkenlere ait olasılık değerleri incelendiğinde, 2008:6-2015:12 dönemi için, 

CO, F/K ve HBK oranları hisse senedi getirileri üzerinde etkili olan finansal oranlar olarak 

tespit edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre, CO oranına ait olasılık değeri 0.0000˂0.05, 

katsayı ise 0.018048 çıkmıştır. Dolayısıyla 2008:6-2015:12 dönemi için CO oranında 

meydana gelen %1’lik bir artışın/azalışın hisse senedi getirilerinde %1.8048’lik bir 

artışa/azalışa sebep olacağı görülmektedir. F/K oranına ait olasılık değeri 0.0135˂0.05, 

katsayı ise 0.000283 çıkmıştır. Dolayısıyla 2008:6-2015:12 dönemi için F/K oranında 

meydana gelen %1’lik bir artışın/azalışın hisse senedi getirilerinde %0.0283’lik bir 

artışa/azalışa sebep olacağı görülmektedir. HBK oranına ait olasılık değeri 0.0273˂0.05, 

katsayı ise 0.015367 çıkmıştır. Dolayısıyla 2008:6-2015:12 dönemi için HBK oranında 

meydana gelen %1’lik bir artışın/azalışın hisse senedi getirilerinde %1.5367’lik bir 

artışa/azalışa sebep olacağı görülmektedir. 2008:6-2015:12 dönem için TBO, ADH, SDH, 

AKDH, ROA ve PD/DD oranları ile hisse senedi getirisi arasında ise, anlamlı bir ilişki 

tespit edilememiştir.  
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Tablo 17. Değişkenlere İlişkin Sonuçlar 

 

Model 1 Model 2 Model 3 

Hisse Senedi 

Getirisi İle 

İlişkisi 

İlişkinin 

Yönü 

Hisse Senedi 

Getirisi İle 

İlişkisi 

İlişkinin 

Yönü 

Hisse Senedi 

Getirisi İle 

İlişkisi 

İlişkinin 

Yönü 

CO 
Anlamlı Pozitif 

Anlamlı 
Pozitif Anlamlı Pozitif 

TBO Anlamsız 
- 

Anlamsız 
- 

Anlamsız 
- 

ADH Anlamsız 
- 

Anlamsız 
- 

Anlamsız 
- 

SDH Anlamsız 
- 

Anlamsız 
- 

Anlamsız 
- 

AKDH Anlamsız 
- 

Anlamsız 
- 

Anlamsız 
- 

ROA Anlamsız 
- 

Anlamsız 
- 

Anlamsız 
- 

F/K 
Anlamlı Pozitif 

Anlamlı 
Negatif Anlamlı Pozitif 

PD/DD 
Anlamsız - 

Anlamsız 
- Anlamsız - 

HBK 
Anlamlı Pozitif 

Anlamsız 
- Anlamlı Pozitif 

2008 krizi öncesi dönem için oluşturulan Model 2 ve 2008 krizi sonrası dönem 

için oluşturulan Model 3’e ait panel veri analizi sonuçlarını karşılaştıracak olursak; kriz 

öncesi dönemde finansal oranların hisse senedi getirilerindeki değişimleri açıklamakta 

yetersiz kaldıkları, kriz sonrası dönemde ise %16.9’luk bir açıklama gücüne sahip oldukları 

görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, iki dönem arasında ciddi bir farkın olduğu 

söylenebilir. Bu yorum yapılırken finansal oranlar bir bütün olarak ele alınmıştır. Daha 

spesifik bir yorum yapmak gerekirse, 2008 krizi öncesi dönem için, hisse senedi 

getirilerindeki değişimleri açıklayabilen oranlar olarak, CO ve F/K oranları, 2008 krizi 

sonrası dönem için ise, CO ve F/K oranlarına ek olarak, HBK oranının da açıklayıcı 

niteliklere sahip olduğu görülmektedir.   

Analiz sonuçlarına bakıldığında, 2008 finansal krizi öncesi dönemde finansal 

oranlar yatırım tercihlerinde etkili kriterler değil iken, kriz sonrası dönemde ise, finansal 

oranlar yatırım tercihlerinde etkili kriterler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu durumda, 
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2008 finansal krizi öncesi ve sonrası yatırım tercihi kriterlerinin değiştiği söylenebilir. 

Dolayısıyla, BİST gıda sektörü özelinde, 2008 finansal krizi sonrasında finansal oranlar ile 

hisse senedi getirileri arasındaki ilişkilerin önemli bir değişim gösterdiği yorumu 

yapılabilir. Çalışmanın sonuçları, 2008 finansal krizi sonrasında özellikle işletme 

yönetimleri, sermayedarlar ve yatırımcıların açısından hisse senedi piyasasında yatırım 

yaparken göz önünde bulundurulan kriterlerde ciddi bir değişimin söz konusu olduğuna 

işaret etmektedir. 

Konu ile ilgili literatürde, hisse senedi getirileri ile arasında anlamlı ve 

anlamsız ilişki tespit edilen finansal oranlar Ek 5’te verilmiştir. Çalışmanın sonuçlarının 

literatüre uygunluğu ile ilgili yorum yapılabilmesi için Tablo 17 ve Ek 5 birlikte 

değerlendirilmiştir. Buna göre, literatüre uygunluk açısından finansal oranlar aşağıdaki gibi 

yorumlanabilir.  

- Tablo 17’de görüleceği gibi, CO oranı her üç modelde de anlamlı sonuçlar 

vermiştir. CO oranı özelinde elde edilen sonuçların, Kalaycı ve Karataş (2005), Yalçıner 

vd. (2005), Horasan (2008b), Büyükşalvarcı (2010), Aydemir vd. (2012), ve Sakarya ve 

Yıldırım (2016)’nın çalışmalarında elde edilen sonuçlara uygunluk gösterdiği söylenebilir. 

Analiz sonuçlarına göre CO ile hisse senedi getirileri arasında her üç dönem için de pozitif 

bir ilişki söz konusudur. 

- Analiz sonuçlarına göre, TBO her üç modelde de anlamsız sonuçlar 

vermiştir. TBO özelinde elde edilen sonuçların, Lam (2002), Cooper (2003), Kalaycı ve 

Karataş (2005), Aktaş (2008), Ege ve Bayrakdaroğlu (2009), Büyükşalvarcı (2010), Karaca 

ve Başçı (2011) ve Ozen vd. (2015)’in çalışmalarında elde edilen saonuçlara uygunluk 

gösterdiği söylenebilir. 
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- Analiz sonuçlarına göre, ADH her üç modelde de anlamsız sonuçlar 

vermiştir. ADH özelinde elde edilen sonuçların, Horrigan (1966), Ege ve Bayrakdaroğlu 

(2009), Büyükşalvarcı (2010), Büyükşalvarcı (2011), Karaca ve Başçı (2011), Aydemir vd. 

(2012),  Büyükşalvarcı ve Uyar (2012), Zor ve Karakuş (2014) ve Ozen vd. (2015)’in 

çalışmalarında elde edilen saonuçlara uygunluk gösterdiği söylenebilir. 

- Analiz sonuçlarına göre, SDH her üç modelde de anlamsız sonuçlar 

vermiştir. SDH özelinde elde edilen sonuçların, Horasan (2008b), Ege ve Bayrakdaroğlu 

(2009), Büyükşalvarcı (2011), Karaca ve Başçı (2011), Öz vd. (2011), Aydemir vd. (2012), 

Zor ve Karakuş (2014), Ozen vd. (2015)’in çalışmalarında elde edilen saonuçlara uygunluk 

gösterdiği söylenebilir. 

- Analiz sonuçlarına göre, AKDH her üç modelde de anlamsız sonuçlar 

vermiştir. AKDH özelinde elde edilen sonuçların, Horasan (2008b), Aydemir vd. 

(2012)’nin çalışmasında elde edilen saonuçlara uygunluk gösterdiği söylenebilir. 

- Analiz sonuçlarına göre, ROA her üç modelde de anlamsız sonuçlar 

vermiştir. ROA özelinde elde edilen sonuçların, Demir (2001), Horasan (2008b), Ege ve 

Bayrakdaroğlu (2009), Büyükşalvarcı (2011), Öz vd. (2011) ve Güngör ve Kaygın 

(2015)’in çalışmalarında elde edilen saonuçlara uygunluk gösterdiği söylenebilir. 

- Analiz sonuçlarına göre, F/K oranı her üç modelde de anlamlı sonuçlar 

vermiştir. F/K oranı özelinde elde edilen sonuçların, Basu (1977), Banz (1981), Basu 

(1983), Fama ve French (1992), Lakonishok vd. (1994), Park (1996), Bartholdy (1998), 

Shen (2000), Demir (2001), Lam (2002), Lau vd. (2002), Çıtak (2004), Lewellen (2004), 

Kalaycı ve Karataş (2005), Canbaş vd. (2007), Horasan (2008b), Ege ve Bayrakdaroğlu 

(2009), Horasan (2009), Büyükşalvarcı (2010), Zeytinoğlu vd. (2012) ve Güngör ve 

Kaygın (2015)’in çalışmalarında elde edilen sonuçlara uygunluk gösterdiği söylenebilir. 
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Analiz sonuçlarına göre F/K ile hisse senedi getirileri arasında 2003-2015 ve 2008-2015 

dönemleri için pozitif, 2003-2007 dönemi için ise negatif bir ilişki söz konusudur. 

- Analiz sonuçlarına göre, PD/DD her üç modelde de anlamsız sonuçlar 

vermiştir. PD/DD özelinde elde edilen sonuçların, Cooper vd. (2003), Charitou ve 

Constantinidis (2004), Horasan (2008b), Ege ve Bayrakdaroğlu (2009), Büyükşalvarcı 

(2010) ve Güngör ve Kaygın (2015).’in çalışmalarında elde edilen saonuçlara uygunluk 

gösterdiği söylenebilir. 

- Analiz sonuçlarına göre, HBK oranı 2003-2015 ve 2008-2015 dönemlerini 

temsil eden Model 1 ve Model 3 için anlamlı, 2003-2007 dönemini temsil eden Model 2 

için ise anlamsız sonuçlar vermiştir. HBK oranı özelinde Model 1 ve Model 3 için elde 

edilen sonuçların, Basu (1977), Şamiloğlu (2005), Kalaycı ve Karataş (2005), Dehuan ve 

Jin (2008) ve Zeytinoğlu vd. (2012)’nin çalışmalarında elde edilen sonuçlara, Model 2 için 

elde edilen sonuçların ise Cooper vd. (2003), Aktaş (2008), Büyükşalvarcı (2010) ve 

Büyükşalvarcı (2011)’in çalışmalarında elde edilen sonuçlara uygunluk gösterdiği 

söylenebilir. Analiz sonuçlarına göre HBK ile hisse senedi getirileri arasında 2003-2015 ve 

2008-2015 dönemleri için pozitif bir ilişki söz konusu iken, 2003-2007 dönemi için anlamlı 

bir ilişki söz konusu değildir.  

Tüm bağımsız değişkenler bir arada değerlendirilecek olursa, genel anlamda 

literatüre uygun sonuçlar elde edildiği söylenebilir. Analiz sonuçları incelendiğinde teorik 

olarak hisse senedi getirilerini etkilemesi beklenen bazı oranların da anlamsız sonuçlar 

verdiği gözlenmiştir. Bunun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Çalışmada örneklem olarak 

kullanılan gıda sektörüne ait yüksek borçluluk oranlarıyla çalışma, düzensiz kar payı 

dağıtımı, düşük ve bazı dönemlerde negatif değerlere sahip karlılık oranları ve üretilen 
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ürünlerin farklı özelliklere sahip olaması gibi sektörel faktörler ve ele alınan dönemde 

meydana gelen finansal krizin yarattığı etkiler bu nedenler arasında gösterilebilir.   
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SONUÇ 

İşletme yönetimleri, aldıkları kararlarla finansal oranlarını arzu edilen 

seviyelere getirerek hem işletme sahiplerini memnun etmeye, hem de hisse senedi 

piyasasında işletmenin hisse senetlerine olan talebi yükselterek hisse senedi getirilerini 

maksimize etmeye çalışırlar. Yatırımcılar ise, işletmelerin finansal oranlar yoluyla verdiği 

sinyalleri doğru okuyarak, hisse senedi piyasasında minimum risk seviyesinde maksimum 

kar elde etmeye çalışırlar. Başka bir ifadeyle, finansal oranlar yatırımcıların yatırım 

yaparken faydalandıkları göstergelerdir. Bu bağlamda, hisse senedi getirilerini etkileyen 

finansal oranlar hakkında üretilecek her bilimsel temele dayalı bilgi önemlidir.  

Bu çalışmada, hisse senedi getirilerine etki eden finansal oranlar, panel veri 

analiz yöntemi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemi, BİST’te faaliyet 

gösteren 19 gıda işletmesine ait 2003-2015 dönemi altı aylık verilerinden oluşmaktadır. 

Çalışmanın bağımlı değişkeni hisse senedi getirileri, bağımsız değişkenleri ise, ilgili 

dönemde işletmelere ait altı aylık finansal tablolardan hesaplanan 9 adet finansal orandır. 

Çalışmada, hisse senedi getirileri ile finansal oranlar arasındaki ilişkinin incelenmesi için 

2003:6-2015:12 dönemini kapsayan (Model 1), 2003:6:-2007:12 dönemini kapsayan (kriz 

öncesi - Model 2) ve 2008:6-2015:12 dönemini kapsayan (kriz sonrası – Model 3) 3 model 

kurulmuştur.  

Modellere ilişkin analizlerde izlenen adımlar aşağıdaki gibidir: 

- Modellerde yer alan bağımsız değişkenler arası korelasyon ilişkilerine ve 

bağımsız değişlenlere ait VIF değerlerine bakılarak, modellerde çoklu doğrusal bağlantı 
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sorununun bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Bu işlem sonucunda; her üç model için de 

çoklu doğrusal bağlantı sorununun bulunmadığı tespit edilmiştir.  

- Modellerde yatay kesit bağımlılık sorununun bulunup bulunmadığının tespit 

edilmesi için Pesaran (2004) CD teti uygulanmış ve üç modelinde yatay kesit bağımlılık 

sorununa sahip oldukları anlaşılmıştır. Bu nedenle yatay kesit bağımlılığı varsayımı altında 

tutarlı analiz yapabilen dirençli tahminciler kullanılmıştır.  

- Modellerde yer alan serilerde durağanlığın sınanması amacıyla LLC, IPS ve 

ADF birim kök testleri yapılmış ve serilerin bazılarının düzeyde, bazılarının ise birinci 

farklarında durağan oldukları anlaşılmıştır.  

- Daha sonra, modellerin ekonometrik sorunlar taşıyıp taşımadığını test etmek 

amacıyla, Wooldridge ve Breusch-Godgrey LM otokorelasyon testleri ve Breusch-Pagan-

Godfrey değişen varyans testi yapılmış ve üç modelinde otokorelasyon ve değişen varyans 

sorunlarını taşımadıkları anlaşılmıştır. 

- Hangi panel veri modelinin kullanılması durumunda daha tutarlı sonuçlar 

elde edileceğinin araştırılması için, F, Hausman ve Breusch-Pagan LM tesleri yapılmıştır. 

Yapılan testler sonucunda, her üç modelin de havuz modeli ile analiz edilmesinin daha 

uygun olacağı belirlenmiştir. 

Model 1’e ilişkin panel veri analizi sonuçları detaylıca incelendiğinde;      

2003-2015 yıllarını kapsayan dönemde %1 anlamlılık düzeyinde, hisse senedi getirileri 

üzerinde sırasıyla, %1,812 oranında pozitif yönlü etkisiyle Hisse Başına Karlılık (HBK) 

Oranı, %1,213 oranında pozitif yönlü etkisiyle Cari Oran (CO) ve %0,0148 oranında 

pozitif yönlü etkisiyle Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı anlamlı finansal oranlar olarak tespit 

edilmiştir. Elde edilen bu analiz sonuçlarına göre, analize dâhil edilen şirketlerin hisse 

başına karlılıklarında meydana gelen ortalama 1 birimlik değişimin aynı yönlü olarak hisse 
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senedi getirilerinde ortalama 0,018 birimlik bir değişim meydana getirdiği söylenebilir. 

Analiz sonuçlarına göre analize dâhil edilen şirketlerin cari oranlarında meydana gelen 

ortalama 1 birimlik değişimin aynı yönlü olarak hisse senedi getirilerinde ortalama 0,012 

birimlik bir değişim meydana getirdiği söylenebilir. Aynı şekilde şirketlerin hisse senedi 

piyasa fiyatlarının kazançlara oranında meydana gelen ortalama 1 birimlik bir değişimin 

aynı yönlü olarak hisse senedi getirilerinde ortalama 0.00014 birimlik bir değişim meydana 

getirdiği yorumu yapılabilir.  

2008 krizi öncesi dönem ile sonrası dönem arasında faklılıkların tespit edilmesi 

amacıyla Model 1’deki değişkenler dikkate alınarak 2003-2007 dönemi ve 2008-2015 

dönemlerini kapsayan Model 2 ve Model 3 şeklinde oluşturulan iki alt modele ilişkin 

analizlerden elde edilen sonuçların yorumları aşağıdaki şekildedir. 

2003-2007 dönemini kapsayan Model 2’ye ilişkin elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde; hisse senedi getirileri üzerinde, %1 anlamlılık düzeyinde CO’nun %6,40 

oranında pozitif yönlü bir etkiye, %5 anlamlılık düzeyinde F/K’nın %0,0169 oranında 

negatif yönlü bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu sonuçlar, Model 1’de elde edilenden 

farklı bir sonuçtur. Bu dönem için HBK’nın hisse senedi getirileri üzerinde bir etkisinin 

olmadığı görülmektedir. 

2008-2015 dönemini kapsayan Model 3’e ilişkin elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde; hisse senedi getirileri üzerinde, %1 anlamlılık düzeyinde CO’nun %1,80, 

%5 anlamlılık düzeyinde ise HBK’nın %1,53 ve F/K’nın %0,028 oranlarında pozitif yönlü 

etkilere sahip oldukları söylenebilir. 
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Model 2 ve Model 3’e ilişkin analiz sonuçları bu iki dönem arasındaki 

farklılıkların ortaya konulması açısından önemlidir. Bu iki döneme ilişkin elde edilen 

sonuçlar arasındaki farklılıklar ve bunlara ilişkin yorumlar şu şekildedir; 

- Model 2 ve Model 3’ün F anlamlılık düzeyleri arasında farklılıklar vardır. 

Model 2, %10 anlamlılık düzeyinde geçerli bir model iken, Model 3, %1 anlamlılık 

düzeyinde geçerli bir modeldir. Diğer bir ifadeyle bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişkeni açıklayabilmeleri ve bağımlı değişkenle aralarındaki ilişkilerin düzeyi 

bakımından Model 2 ve Model 3 arasında önemli bir istatistiki farklılık vardır. Bu durum 

modellere ilişkin elde edilen    değerlerinin güvenilirliğini etkilemektedir. %1 düzeyinde 

anlamlı olan Model 3’e ilişkin    değerleri %10 düzeyinde anlamlı olan Model 2’ye ilişkin 

   değerlerinden daha sapmasız ve güvenilirdir. 

- Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklayabilme gücünü gösteren 

   değeri açısından Model 2 ve Model 3 arasında anlamlı farklılıklar vardır. Model 2’deki 

bağımsız değişkenler %9,3 oranında bağımlı değişkeni açıklayabilirken ve bu sonuç %10 

anlamlılık düzeyinde güvenilir iken Model 3’deki bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişkeni açıklama güçleri ise %16,8’dir ve bu sonuç %1 anlamlılık düzeyinde 

güvenilirdir. 

- Model 2’deki sonuçlara göre, CO hisse senedi getirisini %6,4 oranında 

pozitif yönlü etkilerken, bu etkinin yönü Model 3’te de aynı olmakla beraber düzeyi 

%1,8’e düşmüştür. Bu ve benzer şekilde, bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken 

arasında ilişkilerin var olup olmaması, varsa bu ilişkilerin yönü ve etki düzeyleri arasında 

her iki model için ortaya çıkan farklılıkların nedeni, Model 2 ve Model 3’e ilişkin 

dönemlerin birbirinden farklı karakteristiklere sahip iki kriz sonrası dönem olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Model 2’ye ilişkin dönem (2003-2007) Türkiye’nin iç dinamiklerinden 
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kaynaklı bir iç kriz sonrası dönem, Model 3’e ilişkin dönem (2008-2015) ise tamamen dış 

nedenlerden kaynaklı bir küresel kriz sonrası dönemi kapsamaktadır. Ülke içinde ortaya 

çıkan 2001 Şubat krizi Türkiye ekonomisini tümüyle etkilerken, ABD kaynaklı 2008 

küresel finansal krizi ise Türkiye ekonomisini ihracat ağırlıklı etkiler dışında çok da 

etkilememiştir. Dolayısıyla bu iki krizin ekonomi, şirket bilançoları, hisse senedi fiyat ve 

getirileri ile yatırımcı davranışları üzerinde farklı etkileri olmuştur. 2001 krizi yurtiçi 

kaynaklı olduğu için piyasalardaki güveni dip noktalara indirmiş ve çoğunlukla portföy 

yatırımı şeklinde yabancı sermaye çeken Türkiye’den, bu sermayenin hızlı bir şekilde 

kaçmasına neden olmuştur. Bu dönemde zaman zaman spekülatörlere kısa süreli 

fırsatlardan yararlanma imkânı doğmuş ve piyasalarda buna bağlı kısa süreli iyileşmeler 

olsa da sermayenin yurtdışına kaçmasına engel olunamamıştır. Kaybolan güven ortamının 

sağlanması uzun sürmüş ve hisse senedi piyasalarındaki hareketler kısa süreli kar elde 

etmeye yönelik bir karakteristiğe bürünmüştür. 

- Model 2 sonuçlarına göre, elde edilen CO ile hisse senedi getirileri 

arasındaki ilişki Model 3’tekine göre daha yüksektir. Diğer bir ifadeyle bu dönemde hisse 

senedi yatırımcılarının ellerinde daha fazla nakit bulunduran şirketleri tercih ettikleri 

söylenebilir. Özellikle analizin gıda sektörü üzerine yapıldığı ve bu sektördeki şirketlerin 

genelde ellerinde fazla nakit bulundurmadıkları dikkate alındığında, nakitten yoksun bir 

durumun, iç kaynaklı ve tüm ekonomiyi etkileyen bir kriz döneminde şirketler, onların 

hisse senetleri ve bu hisse senetlerine yatırım yapanlar açısından dış kaynaklı ve ekonomiyi 

çok da etkilemeyen bir kriz dönemine göre ne denli önemli olduğu aşikârdır. 

- Yine her iki modelin kapsadığı dönemlerin karakteristik özelliklerinden 

kaynaklanan farklılıklara dayalı olarak F/K oranlarının hisse senedi getirileri üzerindeki 

negatif ve pozitif yönlü etkileri açıklanabilir. İç kaynaklı bir kriz sonrası dönemi kapsayan 
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Model 2’deki negatif ilişki, hisse senetlerinin krizden çok fazla etkilendiğini ve 

yatırımcıların F/K oranında çok az bir artışı karı nakde dönüştürme fırsatı olarak 

gördüklerini göstermektedir. Böyle bir dönemde, yatırımcıların hisse senetlerine uzun 

dönemli olarak yatırım yapmadıkları, kısa süreli fiyat hareketlerinden kar elde etme amaçlı 

hisse senedi satın aldıkları söylenebilir.   

- Aynı dönemde benzer nedenlerden dolayı HBK ile hisse senedi getirileri 

arasında herhangi bir ilişki ortaya çıkmamıştır. Bunun en önemli nedeni, genellikle 

piyasada işlem yapan yatırımcıların dikkate aldığı bir unsur olan düzenli kar payı 

dağıtımına, Model 2 döneminde hemen hemen hiçbir gıda şirketinde rastlanmamasıdır. 

Dolayısıyla, kar payı dağıtımı ile hisse senedi yatırımları arasından bu açıdan bağ 

kurulamadığı için, diğer bir ifadeyle elde edilen karlar şirketler tarafından dağıtılmadığı 

için bu dönemde şirketlerin kar elde etmeleri ile onların hisse senedine olan talep arasında 

anlamlı bir ilişkinin var olmadığı söylenebilir. Bu durum Model 3 döneminde değişerek 

Model 1 dönemindeki gibi şekillenmiştir. 

Teorik olarak hisse senedi getirileri üzerinde etkili olması beklenen, fakat bu 

çalışmada hisse senedi getirileri ile aralarında herhangi bir ilişki tespit edilemeyen finansal 

oranlar olan TBO, ADH, SDH, AKDH, ROA ve PD/DD oranlarına ait anlamsız değerler, 

ele alınan örneklemin ve dönemin karakteristik özellikleri ile açıklanabilir. Örneklem 

olarak seçilen gıda firmalarına ait veriler incelendiğinde; firmaların büyük çoğunluğuna ait 

karlılık ve hisse başına kazanç gibi önemli değerlerin negatif olduğu ve firmaların birçok 

dönemde zararına çalıştıkları, firmaların büyük ölçeklikli firmalar olmadıkları, firmaların 

finansal büyüklüklerine oranla yüksek borçlanma oranları ile çalıştıkları gibi durumlarla 

karşılaşılmaktadır. Bu tür karakteristik özelliklere sahip sektörlerde yer alan firmalara 

yapılan yatırımlar, genellikle firmalara ait finansal değerlerdeki dalgalanmalardan 
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faydalanarak kısa dönemde yüksek kar elde etme ve sonrasında hisse senedini elden 

çıkarma şeklinde olmaktadır.        

Çalışmada, önceki çalışmalardan farklı olarak finansal oranların hisse senedi 

getirileri üzerindeki 2008 finansal krizinden önce ve sonraki etkileri karşılaştırılmış ve iki 

dönem arasında yatırım tercihleri kriterlerinde ciddi değişimlerin meydana geldiği tespit 

edilmiştir. Çalışma sonucunda, işletme yönetimleri, sermayedarlar, hisse senedi 

yatırımcıları, aracı kuruluşlar, derecelendirme kuruluşları ve araştırmacıların 

faydalanabileceği sonuçlar elde edilmiştir. Gelecekte yapılacak benzer çalışmalarda, farklı 

örneklemler için daha uzun dönemler ve daha farklı bağımsız değişkenlerin seçilmesi ve 

farklı boyutlara sahip firmaların yer aldığı grupların karşılaştırıması literatüre katkı 

sağlayacaktır.         
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EKLER 

Ek 1: Araştırmada Verilerinden Yararlanılan Gıda, İçki ve Tütün İşletmeleri 

NO BORSA KODU FİRMA ADI 

1 AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş. 

2 BANVT BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş. 

3 DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. 

4 ERSU ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 

5 FRIGO FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 

6 KENT KENT GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 

7 KERVT KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

8 KNFRT KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

9 KRSTL KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. TİC. A.Ş. 

10 MERKO MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

11 PENGD PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 

12 PETUN PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 

13 PINSU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

14 PINSUT PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 

15 SELGD SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 

16 TATGD TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 

17 TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

18 TUBORG TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. 

19 ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 



 

Ek 2. Değişkenleri Elemek İçin Kullanılan Korelasyon Tabloları  

Model 1’e İlişkin Değişken Eleme Öncesi Korelasyon Matrisi 

 

 

Değişkenler CO ATO NO TBO BO UVTA ADH SDH AKDH OZDH NKM ROA ROE FK PDDD HBK 

CO 1 
               

ATO 0.7520153 1 

              
NO 0.4740887 0.6320135 1 

             
TBO -0.2535839 -0.2697791 -0.1479959 1 

            
BO 0.0139071 0.0119382 0.0185313 -0.0749598 1 

           
UVTA -0.162918 -0.1952047 -0.1126199 0.5921427 -0.1233946 1 

          
ADH -0.0133845 -0.0465056 -0.0132062 -0.0194161 0.0112329 -0.0228798 1 

         
SDH -0.0149977 0.173297 0.1403964 0.0766224 0.0124843 -0.085872 0.0381705 1 

        
AKDH -0.0942806 -0.1556306 -0.0572623 0.2045165 -0.0564783 0.1556717 -0.0069563 0.4258249 1 

       
OZDH 0.0165511 0.014651 0.0223932 -0.0808461 0.9596361 -0.1330148 0.013095 0.0649389 -0.0045308 1 

      
NKM 0.025665 0.043411 0.0330475 -0.0371433 -0.0183779 0.0400226 0.0208196 0.174638 0.183577 0.0026699 1 

     
ROA -0.0100062 -0.0013541 -0.0012657 0.1175279 -2.96E-05 0.1350115 0.0065922 0.1943652 0.2415996 0.0015492 0.7064754 1 

    
ROE -0.0101185 -0.0025814 0.0017423 -0.0030092 -0.8292265 -0.0247961 -0.0006598 0.0368617 0.0014922 -0.7950933 -0.0297537 -0.0467109 1 

   
FK -0.0081253 0.0028341 -0.013579 -0.0507185 0.0243285 -0.070646 -0.0119466 0.0011438 -0.0438706 0.0228669 0.0067387 0.0009928 -0.0047384 1 

  
PDDD 0.0203016 0.0214951 0.0171836 -0.0096498 0.7060984 0.022094 0.0031823 0.0093052 0.0086397 0.7198784 0.0717123 0.0367658 -0.8975359 -0.0100133 1 

 
HBK 0.0529257 0.0798927 0.0461614 0.0029789 -0.0208729 0.0696352 -0.0395886 -0.0116936 0.0222589 -0.0197408 0.2904331 0.2735161 0.0036209 0.0048591 0.0038998 1 



 

Model 2’ye İlişkin Değişken Eleme Öncesi Korelasyon Matrisi 

Değişkenler CO ATO NO TBO BO UVTA ADH SDH AKDH OZDH NKM ROA ROE FK PDDD HBK 

CO 1 

               
ATO 0.8628243 1 

              
NO 0.8850387 0.87091 1 

             
TBO -0.331173 -0.2711035 -0.2318747 1 

            
BO 0.0413684 0.0238703 0.0213685 -0.0810927 1 

           
UVTA -0.2256533 -0.1925013 -0.1700404 0.9637405 -0.0486907 1 

          
ADH -0.026675 -0.0511798 -0.0287494 -0.0669915 0.01681 -0.0635369 1 

         
SDH 0.1549787 0.3079384 0.2204311 -0.2544046 -0.0073125 -0.2255534 0.0782384 1 

        
AKDH -0.0248041 -0.1018824 -0.0713001 0.0925017 -0.0330262 0.0862586 -0.0481248 0.3154885 1 

       
OZDH 0.0437256 0.0245626 0.0235264 -0.0863718 0.9944245 -0.0532555 0.0160527 0.0177618 -0.0008409 1 

      
NKM -0.0163963 -0.0179734 -0.0342049 -0.0251211 0.0713754 0.0672738 0.0238977 0.1269722 0.1424173 0.0767388 1 

     
ROA -0.0408434 -0.038553 -0.0613198 0.0413996 0.1000176 0.1355669 0.0179528 0.1486187 0.1915127 0.0980851 0.8819921 1 

    
ROE -0.0478911 -0.0235584 -0.0165874 0.0053131 -0.978463 -0.0506654 -0.0089515 0.0345814 -0.0060314 -0.9665471 -0.1046567 -0.1491246 1 

   
FK -0.0308486 -0.012535 -0.0220425 -0.0544813 0.0234516 -0.0755881 -0.0062015 0.0124783 -0.0415511 0.023668 0.0030092 -0.0043064 -0.011284 1 

  
PDDD 0.0417114 0.0266747 0.0157821 -0.0155901 0.9590705 0.0393244 0.0084448 -0.007072 0.0018418 0.9515703 0.1064338 0.1440776 -0.9729867 0.1385156 1 

 
HBK 0.0397296 0.0278444 0.0195383 0.0762605 -0.0036571 0.1044121 -0.1028589 -0.2162546 0.0244147 0.000687 0.2479334 0.3094234 -0.0250415 -0.0209918 0.0180524 1 

 

 

 



 

Model 3’ye İlişkin Değişken Eleme Öncesi Korelasyon Matrisi 

Değişkenler CO ATO NO TBO BO UVTA ADH SDH AKDH OZDH NKM ROA ROE FK PDDD HBK 

CO 1 

               
ATO 0.7402169 1 

              
NO 0.2901054 0.3058054 1 

             
TBO -0.2309807 -0.2833013 -0.1473819 1 

            
BO -0.001967 -0.0031418 0.026077 -0.0804583 1 

           
UVTA -0.1565836 -0.2028207 -0.0459023 0.4444987 -0.248995 1 

          
ADH -0.0158204 -0.1770695 -0.0363041 0.2298149 0.0247558 0.0985314 1 

         
SDH -0.0784928 0.0831119 0.1315644 0.2055124 0.0257095 0.0863972 0.1541671 1 

        
AKDH -0.1200436 -0.1924159 -0.085058 0.2475761 -0.078963 0.2361478 0.3090099 0.4883306 1 

       
OZDH 0.0007793 0.0021016 0.0315669 -0.0888406 0.9062873 -0.2784198 0.0569463 0.1103747 -0.0072717 1 

      
NKM 0.0470957 0.0978656 0.2036285 -0.0447629 -0.1165743 -0.0030814 0.0405043 0.2137475 0.2105487 -0.0817628 1 

     
ROA -0.005684 0.0084929 0.0421275 0.1329142 -0.0341214 0.1937453 0.0240868 0.2191742 0.266796 -0.032332 0.7658108 1 

    
ROE 0.0428944 0.0681809 0.0922343 -0.0212974 -0.5681986 0.0103946 0.0246399 0.1024955 0.0106257 -0.3822705 0.1602421 -0.0297147 1 

   
FK 0.002506 0.0161021 0.0023591 -0.0510357 0.0257322 -0.0703771 -0.1663153 -0.0065412 -0.0459729 0.0225377 0.009946 0.002514 0.0120949 1 

  
PDDD 0.0060739 0.0130042 0.0927753 -0.0103131 -0.0683838 0.002301 0.0228189 0.0400724 0.0434542 -0.0224869 0.0205766 -0.0028015 0.0050025 -0.535951 1 

 
HBK 0.0566636 0.1131361 0.1034885 -0.0175144 -0.0325503 0.0413885 -0.0091565 0.0688768 0.0192243 -0.0349806 0.3241164 0.2747089 0.041127 0.0173009 -0.0066948 1 



 

Ek 3: Hisse Senedi Getirisi ve Finansal Oranların Bağımlı ve Bağımsız Değişken Olarak Kullanıldıkları Akademik Çalışmalar 

No Yazar Yıl Eser adı Bağımlı değişkenler Bağımsız değişkenler 

1 Horrigan 1966 The Determination of Long-Term Credit Standing 

with Financial Ratios 

-Hisse senedi 

getirileri 

1. Kısa dönem likidite oranları 

-Asit-Test oranı 

-Nakit oranı 

-Cari oran 

2. Uzun dönem geri ödeme oranları 

-Net değer/toplam borç 

-Net değer/uzun vadeli yabancı kaynaklar 

-Net değer/duran varlıklar 

Net işlem karı/faiz oranı 

3. Kısa dönem sermaye devir hızı oranları 

-Satışlar/ticari alacaklar 

-Satışlar/Stoklar 

-Satışlar/Çalışma sermayesi 

4. Uzun dönem sermaye devir hızı oranları 

-Satışlar/duran varlıklar 

-Satışlar/toplam varlıklar 

-Satışlar/net değer 

5. Kar marjı oranları 

-Net işlem karı/satışlar 

-Net kar/satışlar 

6. Yatırımlardan getiri oranları 

-Net işlem karı/toplam varlıklar 

-Net kar/net değer 

2 S. Basu 1977 Investment Performance of Common Stocks in 

Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of 

The Efficient Market Hypothesis 

-Hisse senedi 

getirisi 

-F/K oranı 

3 R. W. Banz 1981 The Relationship Between Return and Maket Value 

of Common Stocks 

-Hisse senedi 

getirisi 

-F/K oranı 

4 S. Basu 1983 The Relationship Between Earnings’ Yield, Market 

Value and Return for NYSE Common Stocks: 

-Hisse senedi 

getirisi 

-F/K oranı 

-Firma büyüklüğü 



 

Evidence 

5 L.C. Bhandari 1988 Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock 

Returns: Empirical Evidence 

-Hisse senedi 

getirisi 

-Kaldıraç oranı 

6 T. Martikainen 1989 Modelling Stock Price Behaviour by Financial 

Ratios 

-Hisse senedi fiyatı 

-Hisse senedi 

getirisi 

-Sermaye piyasası 

riski 

-Karlılık oranları (3 adet) 

-Finansal kaldıraç oranları (3adet) 

-Faaliyet kaldıraç oranları (3 adet) 

-Büyüme oranları (3 adet) 

7 L. K. C. Chan, Y. 

Hamao ve J. 

Lakonishok 

1991 Fundamentals and Stock Returns in Japan -Hisse senedi 

getirisi  

-F/K oranı 

-PD/DD oranı 

-NA/F oranı 

8 E.F. Fama 

ve 

K.R. French 

1992 The Cross-Section of Expected Stock Returns -Hisse senedi 

getirisi 

-F/K oranı 

-PD/DD oranı 

-Pazar betası (β) 

-Firma büyüklüğü 

9 J. Lakonishok, A. 

Shleifer ve R.W. 

Vishny 

1994 Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk -Hisse senedi 

getirisi 

-F/K oranı 

-PD/DD oranı 

-NA/F oranı 

10 E.F. Fama 

ve 

K.R. French 

1995 Size and Book-to-Market Factors in Earnings and 

Returns 

-Hisse senedi 

getirisi 

-İşletme Karlılığı 

-PD/DD oranı 

-Firma büyüklüğü 

11 T. Park 1996 The use of multiple accounting variables in 

predicting stock returns 

-Hisse senedi 

getirisi 

-PD/DD 

-F/K 

-NA/F 

12 C. W. A. Chui ve 

K. C. J. Wei 

1998 Book-to-Market, Firm Size, and the Turn-of-the-

Year Effect: Evidence from Pasific-Basin Emerging 

Markets 

-Hisse senedi 

getirisi 

-β 

-PD/DD 

13 J. Bartholdy 1998 Changes in Earnings-Price Ratios and Excess 

Returns: A Case of Investor Over-Reaction 

-Hisse senedi 

getirisi 

-F/K oranı 

14 M.S. Dhatt, 

Y.H. Kim 

ve 

S. Mukherji 

1999 Relations Between Stock Returns and Fundamental 

Variables: Evidence from a Segmented Market 

-Hisse senedi 

getirisi 

-PD/DD oranı 

-S/F oranı 

-Borç/Öz sermaye oranı 

-Özsermayenin piyasa değeri 

15 R.M. Hull 1999 Leverage Ratios, Industry Norms, and Stock Price 

Reaction: An Empirical Investigatioof nS tock-for-

-Hisse senedi 

getirisi 

-Kaldıraç oranları, 

-Endüstri ortalama kaldıraç oranı 



 

Debt Transactions 

16 P. Shen 2000 The P/E Ratio and Stock Market Performance -Hisse senedi fiyatı -F/K oranı 

17 Y. Demir 2001 Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen İşletme Düzeyindeki 

Faktörler Ve Mali Sektör Üzerine İMKB’de Bir 

Uygulama 

-Hisse senedi 

fiyatları 

-Kaldıraç oranı 

-Öz sermaye karlılığı 

-Aktif Karlılığı 

-Temettü ödeme oranı 

-F/K oranı 

-PD/DD oranı 

-İşlem görme oranı 

-Hisse başına kar 

-Net kar artış hızı 

-Özsermaye artış hızı 

18 K.S.K. Lam 2002 The relationship between size, book-to-market 

equity ratio, earnings–price ratio, and return for the 

Hong Kong 

-Hisse senedi 

getirisi 

- β 

-Firma büyüklüğü 

-Kaldıraç oranı 

-PD/DD oranı 

-F/K oranı 

19 S.T. Lau, 

C.T. Lee 

ve 

T.H. McInish 

2002 Stock returns and beta, firms size, E/P, CF/P, book-

to-market, and sales growth: evidence from 

Singapore and Malaysia 

-Hisse senedi 

getirisi 

- β 

-Firma büyüklüğü 

-F/K oranı 

-Nakit akımı/Fiyat oranı 

-PD/DD oranı 

-Satışlardaki büyüme oranı 

20 M.J. Cooper, W.E. 

Jackson ve 

G.A. Patterson 

2003 Evidence of predictability in the cross-section of 

bank stock returns 

-Beklenen hisse 

senedi getirisi 

-PD/DD 

-Hisse başına kazanç 

-Krediler/Toplam aktifler oranı 

-Kredi kaybı rezervleri/Toplam krediler 

-Faiz dışı gelir/Net gelir 

-Kullanılmayan kredi taahhütleri/Toplam 

krediler 

-Faiz oranı swapları/Toplam varlıklar 

-Yedek akreditif/Toplam krediler 

-Öz kaynak defter değeri/Toplam Varlıklar 

21 A. Charitou ve 

E.Constantinidis 

2004 Size and Book-to-Market Factors in Earnings and 

Stock Returns: Empirical Evidence for Japan 

-Beklenen hisse 

senedi getirisi 

-PD/DD oranı 

-Firma büyüklüğü 



 

 

22 I. Welch 2004 Capital Structure and Stock Returns -Hisse senedi 

getirisi 

Kaldıraç oranları 

-Gerçek kurumsal borç oranı 

-Dolaylı borç oranı 

-Yayınlanan net toplam borç etkinliği 

-Yayınlanan net öz sermaye 

23 J. Lewellen 2004 Predicting returns with financial ratios -Hisse senedi 

getirisi 

-PD/DD oranı 

-F/K oranı 

24 L. Çıtak 2004 F/K Oranları İle İMKB 100 Endeksi Getirileri 

Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma 

-İMKB 100 Endeksi 

getirileri 

-F/K oranı 

25 U. Çeliker 2004 Cross-Sectional Determinants of Turkish Stock 

Market Returns 

-Hisse senedi 

getirisi 

-Firma büyüklüğü 

-PD/DD oranı 

-F/K oranı 

-Net satışlar/Fiyat oranı 

-Finansal kaldıraç oranları 

- β 

-Önceki dönem getirisi 

26 F. Şamiloğlu 2005 Hisse Getirileri ve Fiyatlarıyla, Kazanç ve Nakit 

Akımları Arasındaki İlişki: Deri ve Gıda 

Şirketlerinde Ampirik Bir İnceleme 

-Hisse başına getiri 

-Hisse senedi fiyatı 

-Kazançlar 

-Nakit akımları 

-Hisse başına karlar 

-Hisse başına defter değerleri 

27 K. Yalçıner, 

M. Atan 

ve 

D. Boztosun 

2005 Finansal Oranlarla Hisse Senedi Getirileri 

Arasındaki İlişki 

-Hisse senedi 

getirisi 

-Hisse başına kar 

-Net kar marjı 

-Aktif karlılığı 

-Cari oran 

-Likidite oranı 

-Nakit oran 

-Borçlanma katsayısı 

-Kısa vadeli borçlar/Top. borçlar 

-Kaldıraç oranı 

-Finansal borçlar/Öz sermaye 

-Alacak devir hızı 

-Öz sermaye devir hızı 

-Dönen varlıklar devir hızı 

-İşletme sermayesi devir hızı 

-F/K oranı 

-PD/DD oranı 

28 Ş. Kalaycı 2005 Hisse Senedi Getirileri ve Finansal Oranlar İlişkisi: -Hisse senedi 1.Karlılık Oranları  



 

ve 

A. Karataş 

IMKB’de Bir Temel Amaliz Araştırması getirisi -Net Kar / Toplam Aktifler  

-Brüt kar/Net satışlar  

-Vergi öncesi kar/Öz kaynaklar 

-Faaliyet kar marjı 

-Net kar/Net satışlar 

2.Finansal Kaldıraç Oranları 

-Top. borçlar/Top. Varlıklar  

-Top. borçlar/Top. öz kaynaklar 

-Kısa vadeli borç/Top. varlıklar 

3.Borsa Performans Oranları 

-F/K oranı 

-PD/DD oranı 

-Pay başına kar oranı 

4.Faaliyet Oranları 

-Net satışlar/Top. öz kaynaklar 

-Net satışlar/Duran varlıklar 

-Net satışlar/Top. varlıklar 

5.Likidite Oranları 

-Cari oran 

-Asit- Test oranı 

-Nakit oranı 

29 V. Dimitrov 

ve 

P.C. Jain 

2006 The Value Relevance of Changes in Financial 

Leverage 

-Hisse senedi 

getirisi 

-Toplam borç/Toplam Aktifler 

30 S. Canbaş, 

S.Y. Kandır 

ve 

A. Erişmiş 

2007 Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket 

Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi 

-Hisse senedi 

getirisi 

-Piyasa değeri 

-Defter değeri/Piyasa değeri 

-Defter değerine göre kaldıraç oranları 

-Piyasa değerine göre kaldıraç oranları 

-Kazanç/Fiyat oranı 

31 J. Dehuan 

ve 

Z. Jin 

2008 Firm Performance and Stock Returns: An Empırical 

Study of The Top Performing Stocks Listed on 

Shanghai Stock Exchange 

-Hisse senedi 

getirisi 

-Toplam varlık devir hızı oranı 

-Hisse başına kazançtaki değişim oranı 

-Kar marjı 

-Aktif karlılığı (ROA) 

-Özsermaye karlılığı (ROE) 

-Satışlardaki değişim oranı 



 

32 L. Ching ve L. W. 

Hong 

2008 Can Financial Ratios Predict the Makasian Stock 

Return? 

-Hisse senedi 

getirisi 

-TVO oranı 

-F/K oranı 

33 M. Aktaş 2008 İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Hisse Senedi 

Getirileri ile İlişkili Olan Finansal Oranların 

Araştırılması 

-Hisse senedi 

getirisi 

-Cari oran 

-Asit-Test oranı 

-Borç/Öz sermaye oranı 

-Top. finansal borç/Top. aktif 

-Kısa vadeli finansal borç/Satış 

-Kısa vadeli finansal borç/ Top. aktif 

-(Vergi öncesi kar+amortisman)/Faiz 

-Faaliyetlerden nakit akımı/Faiz 

-Top. nakit açığı-fazlası/Top. kısa vadeli 

finansal borç 

-Faaliyet döngüsü 

-Alacak tahsil süresi 

-Stok elde kalma süresi 

-Pay başına kar 

-Brüt kar/Satış 

-Esas faaliyet karı/Satış 

-Net kar/Satış 

-Faaliyetlerden nakit akımı/Öz sermaye 

-Top. nakit açığı-fazlası/Öz -sermaye 

-Esas faaliyet karı/Öz sermaye 

-Net kar/Öz sermaye 

34 M. Horasan 2008 Hisse Senedi Getirileri ve Reel Sektör 

Performansları Arasındaki İlişkiler 

-Hisse senedi 

getirisi 

Firmaya Özgü Değişkenler 

1.Likidite Rasyoları 

-Cari rasyo 

-Asit Test rasyosu 

2.Faaliyet Rasyoları 

-Stok devir hızı rasyosu 

-Alacak devir hızı rasyosu 

3.Kaldıraç Rasyoları 

-Toplam borçların/Toplam aktiflere oranı 

-Toplam borçların/Öz sermayeye oranı 

4.Kârlılık Rasyoları 

-Toplam aktiflerin verim oranı 



 

-Öz sermayenin verim oranı 

5.Borsa Performans Rasyoları 

-F/K oranı 

-PD/DD oranı 

6.Temettü 

 

Makroekonomik Değişkenler 

-Kriz 

-Gayri Safi Milli Hâsıla 

-Enflasyon 

35 S. Canbaş, 

S.Y. Kandır 

ve 

A. Erişmiş 

2008 İMKB Şirketlerinde Büyüklük ve Defter 

Değeri/Piyasa Değeri Oranının Hisse Senedi 

Getirilerine Etkisinin Analizi 

-Hisse senedi 

getirisi 

-Firma büyüklüğü 

-Defter değeri/Piyasa değeri (DD/PD)  

36 İ. Ege 

ve A. 

Bayrakdaroğlu 

2009 İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının 

Lojistik Regresyon Tekniği ile Analizi 

-Hisse senedi 

getirisi 

1.Likidite Oranları 

-Cari oran 

-Likidite oranı 

-Nakit oran 

2.Faaliyet Oranları 

-Alacak devir hızı 

-Stok devir hızı 

-Dönen varlık devir hızı 

-Toplam varlık devir hızı 

-Öz sermaye Devir Hızı 

3.Karlılık Oranları 

-Aktif karlılığı 

-Brüt kâr marjı 

-Net kâr marjı 

-Esas faaliyet kâr marjı 

-Vergi öncesi kâr/Öz sermaye 

4.Finansal Yapı Oranları 

-Öz sermaye/Aktif toplamı 

-Toplam borç/Toplam aktif 

-Kısa vadeli borç/Toplam borç 

-Devamlı sermaye payı 



 

-Uzun vadeli borç/Toplam borç 

5.Borsa Performans Oranları 

-F/K oranı 

-PD/DD oranı 

37 M. Horasan 2009 Fiyat/Kazanç Oranının Hisse Senedi Getirilerine 

Etkisi: İMKB 30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama 

-Hisse senedi 

getirisi 

-Bir sonraki yılın 

kapanış fiyatı 

-F/K oranı 

38 A. Büyükşalvarcı 2010 Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getirileri 

Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü 

Üzerine Bir Araştırma 

-Hisse senedi 

getirisi 

1.Likidite Oranları 

-Cari oran 

-Asit-Test oranı 

-Nakit oranı 

2.Faaliyet Oranları 

-Stok devir hızı 

-Alacak devir hızı 

-Dönen varlık devir hızı 

-Duran varlık devir hızı 

-Aktif devir hızı 

-Öz kaynak devir hızı 

3.Mali Yapı Oranları 

-Kaldıraç oranı 

-Borçlanma oranı 

-Kısa vadeli borç/Toplam aktif 

-Uzun vadeli borç/Toplam aktif 

4.Karlılık Oranları 

-Brüt kâr marjı 

-Net kâr marjı 

-Öz sermaye kârlılık oranı 

-Aktif kârlılık oranı 

5.Borsa Performans Oranları 

-Hisse başına kâr oranı 

-PD/DD oranı 

-F/K oranı 

39 A. Büyükşalvarcı 2011 Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Hisse 

Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: Ekonomik Kriz 

-Hisse senedi 

getirisi 

1.Likidite Oranları 

-Cari oran 



 

Dönemleri İçin İMKB İmalat Sanayi Şirketleri 

Üzerine Ampirik Bir Uygulama 

-Asit-Test oranı 

-Nakit oranı 

2.Faaliyet Oranları 

-Stok devir hızı 

-Alacak devir hızı 

-Aktif devir hızı 

-Öz kaynak devir hızı 

3.Mali Yapı Oranları 

-Kaldıraç oranı 

-Kısa vadeli borç/Toplam aktif 

-Uzun vadeli borç/Toplam aktif 

4.Karlılık Oranları 

-Brüt kâr marjı 

-Net kâr marjı 

-Öz sermaye kârlılık oranı 

-Aktif kârlılık oranı 

-FVÖK oranı 

5.Borsa Performans Oranları 

-Hisse başına kâr oranı 

-PD/DD oranı 

40 B. Öz, 

Y. Ayrıçay 

ve 

G. Kalkan 

2011 Finansal Oranlarla Hisse Senedi Getirilerinin 

Tahmini: İMKB 30 Endeksi Hisse Senetleri Üzerine 

Diskriminant Analizi ile Bir Uygulama 

-Hisse senedi 

getirisi 

1.Likidite Oranları 

-Cari oran 

-Likidite oranı 

-Nakit oranı 

2.Faaliyet Devir Hızı Oranları 

-Stok devir hızı 

-Alacak devir hızı 

-Öz kaynak devir hızı 

-Duran varlık devir hızı 

-Toplam varlık devir hızı 

3.Karlılık Oranları 

-Brüt kâr marjı 

-Net kâr marjı 

-Öz sermaye kârlılık oranı 

-Toplam varlıkların karlılığı 



 

4.Kaldıraç Oranları 

-Borç oranı 

-Borç/Öz sermaye oranı 

-Uzun vadeli borç/Özsermaye oranı 

-Kısa vadeli borç/Top. borç 

41 S.S. Karaca 

ve 

E.S. Başçı 

2011 Hisse Senedi Performansını Etkileyen Rasyolar ve 

İMKB 30 Endeksinde 2001-2009 Dönemi Panel Veri 

Analizi 

-Hisse senedi 

getirisi 

-Alacak devir hızı 

-Borçlanma oranı 

-Cari oran 

-Dönen varlık devir hızı 

-Duran varlık devir hızı 

-Esas faaliyet kar marjı 

-Kaldıraç oranı 

-Kısa vadeli borç oranı 

-Likidite oranı 

-Nakit oranı 

-Net kar marjı 

-ROA 

-ROE 

-Öz kaynak devir hızı 

-Stok devir hızı 

-Uzun vadeli borç oranı 

42 A. Büyükşalvarcı 

ve 

S. Uyar 

2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerine Göre Hazırlanan 

Mali Tablolardan Elde Edilen Finansal Oranlar İle 

Şirketlerin Hisse Senedi Getirileri ve Piyasa 

Değerleri Arasındaki İlişki 

-Hisse senedi 

getirisi 

1.Likidite Oranları 

-Cari oran 

-Likidite oranı 

-Nakit oranı 

-Stok bağımlılık oranı 

2.Faaliyet Oranları 

-Stok devir hızı 

-Alacak devir hızı 

-Dönen varlık devir hızı 

-Duran varlık devir hızı 

-Aktif devir hızı 

-Öz kaynak devir hızı 

3.Mali Yapı Oranları 

-Kaldıraç oranı 



 

-Borçlanma oranı 

-Kısa vadeli borç/Toplam aktif 

-Uzun vadeli borç/Toplam aktif 

-Kısa vadeli borç/Yabancı kaynaklar 

4.Karlılık Oranları 

-Öz sermaye kârlılık oranı 

-Aktif kârlılık oranı 

43 E. Zeytinoğlu, Y.D. 

Akarim 

ve 

S. Çelik 

2012 The Impact of Market-Based Ratios on Stock 

Returns: The Evidence from Insurance Sector in 

Turkey 

-Hisse senedi 

getirisi 

-Hisse başına kar (HBK) oranı 

-F/K oranı 

-PD/DD oranı 

44 O. Aydemir, 

S. Ögel 

ve 

G. Demirtaş 

2012 Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde 

Finansal Oranların Rolü 

-Hisse senedi 

getirisi 

1.Karlılık Oranları 

-Aktif Karlılık 

-Net Kar Marjı 

-Öz sermaye Karlılığı 

-Esas Faaliyet Kar Marjı 

2.Likidite Oranları 

-Cari oran 

-Likidite oranı 

-Nakit oran 

-Dönen varlıklar/Aktif toplamı 

3.Borçluluk Oranları 

-Kaldıraç oranı 

-Kısa vadeli borç/Top. borç 

4.Faaliyet Oranları 

-Stok devir hızı 

-Alacak devir hızı 

-Aktif devir hızı 

-Net satış büyümesi 

45 L. Chin 

ve 

L.W. Hong 

2014 Can Financial Ratios Predict The Malaysian Stock 

Return? 

-Hisse senedi 

getirisi 

-Temettü verimi 

-F/K oranı 

46 İ. Zor 

ve 

R. Karakuş 

2014 Tek Düzen Hesap Planı Ve UFRS’ye Göre Elde 

Edilen Finansal Oranların Hisse Getirileri İle 

İlişkisinin Karşılaştırmalı İncelenmesi: BİST’te Bir 

-Hisse senedi 

getirisi 

1.Likidite Oranları 

-Cari oran 

-Likidite oranı 



 

Uygulama -Nakit oranı 

-Devamlı sermayenin bağımlılığı oranı 

2.Mali Yapı Oranları 

-Finansal kaldıraç oranı 

-Öz kaynakların aktif toplama oranı 

-Borçların maddi öz varlığa oranı 

-Kısa vadeli yabancı kaynak/Öz kaynak 

-Uzun vadeli yabancı kaynak/Öz kaynak 

-Duran varlıklar/Öz kaynak   

-Duran varlıklar/Devamlı sermaye 

3.Faaliyet Oranları 

-Stok devir hızı 

-Alacak devir hızı 

-Dönen varlık devir hızı 

-Duran varlık devir hızı 

-Aktif devir hızı 

-Öz kaynak devir hızı 

4.Karlılık Oranları 

-Brüt satış karı/Net satışlar 

-Faaliyet karı/Net satışlar 

-Dönem net karı/Net satışlar 

-Öz kaynak karlılığı (ROE) 

-Aktif karlılığı (ROA) 

47 B. Güngör 

ve 

C.Y. Kaygın 

2015 Dinamik Panel Veri Analizi İle Hisse Senedi Fiyatını 

Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 

-Hisse senedi fiyatı Mikroekonomik faktörler 

1.Likidite Oranları 

-Cari oran 

-Asit-Test oranı 

2.Finansal Yapı Oranları 

-Yabancı kaynak top./Aktif top. oranı 

-Kısa vadeli yabancı Kaynak/Pasif top. oranı 

-Maddi duran varlıklar/Öz kaynak oranı 

3.Faaliyet Oranları 

-Alacak devir hızı 

-Stok devir hızı 

4.Karlılık Oranları 



 

-Net kâr/Öz kaynak oranı 

-Net kâr/Top. aktifler oranı 

-Net kâr/Net satışlar oranı 

5.Borsa Performans Oranları 

-F/K oranı 

-PD/DD oranı 

-Temettü verimi 

Makroekonomik faktörler 

-Döviz kuru 

-Enflasyon oranı 

-Para arzı 

-Faiz oranı 

-GSYİH 

-Altın fiyatları 

-Petrol fiyatları 

-Dış ticaret dengesi 

-Sanayi üretim endeksi 

48 E. Ozen, 

E. Yeşildag 

ve 

M. Soba 

2015 Topsis Performance Evaluation Measures and 

Relation Between Financial Ratios and Stock 

Returns 

-Hisse senedi 

getirisi 

Finansal Performans 

Finansal Oranlar 

1.Likidite Oranları 

-Cari oran 

-Asit-Test oranı 

-Nakit oran 

2.Mali Yapı Oranları 

-Kaldıraç oranı 

-Kısa vadeli yabancı kaynak oranı 

-Öz kaynak oranı 

-Duran varlıklar/Öz kaynak oranı 

-Duran varlıklar/Toplam aktifler oranı 

-Top. banka krediler/Top. aktifler oranı 

3.Faaliyet Oranları 

- Alacak devir hızı 

-Stok devir hızı 

-Aktif devir hızı 

4.Karlılık Oranları 



 

-Net kar marjı 

-Öz kaynak karlılık oranı 

-Aktif karlılık oranı 

-Ödenmiş sermaye karlılık oranı 

-Brüt satış karı oranı 

-Faaliyet karı oranı 

-Olağan kar oranı 

-Faaliyet giderleri/Net satışlar oranı 

49 N. K. Çevik 2016 Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren imalat 

şirketlerinin hisse senedi performansları ile finansal 

oranları arasındaki ilişki: Panel logit regresyon 

tahminleri. 

-Hisse senedi 

getirisi 

1. Likidite Oranları 

-Cari Oran 

-Likidite Oranı 

-Nakit Oran 

2. Borçluluk Oranları 

-Kaldıraç Oranı 

-Toplam Borç/Özkaynaklar Oranı 

-Borç Yapısı Oranı 

3. Faaliyet Oranları 

-Stok Devir Hızı 

-Alacak Devir Hızı 

-Aktif Devir Hızı 

-İşletme Sermayesi Devir Hızı 

-Dönen Varlıklar Devir Hızı 

-Özkaynaklar Devir Hızı 

4. Karlılık Oranları 

-Faaliyet Kar Marjı 

-Vergi Öncesi Kar Marjı 

-Net Kar Marjı 

-Özkaynaklar Kar Marjı 

-Brüt Kar Marjı 

-Net Esas Faaliyet Kar Marjı 

-Toplam Aktif Karlılığı 

5. Piyasa Beğerini Ölçen Oranlar 

-Piyasa Değeri (Hisse Piyasa Fiyatı) 

-Defter Değeri 

-Hisse Başına Gelir 



 

-Hisse Başına Kazanç (Kar) 

-Fiyat Kazanç Oranı 

-Piyasa Değeri/Defter Değeri 

-Fiyat/Satışlar Oranı 

-Piyasa Değeri (Firma Büyüklüğü) 

50 S. Sakarya v e H. 

H. Yıldırım 

2016 Borsa İstanbul’da İşlem Gören Enerji Şirketlerinin 

Finansal Performansları İle Hisse Senedi Getirileri 

Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi İle 

Belirlenmesi  

-Hisse senedi 

getirisi 

-Cari oran 

-Finansal kaldıraç oranı 

-Özkaynaklar/pasifler (aktifler) 

-Finansaman oranı 

-KVYK/toplam pasifler 

-Duran varlıklar/devamlı sermaye 

-Aktif devir hızı 

-Özkaynak devir hızı 

-Öz sermaye karlılığı 

-Aktif karlılığı 

 



 

Ek 4: Bağımsız Değişken Olarak Seçilen Finansal Oranları Çalışmalarında Kullanan 

Araştırmacılar 

Oran 

Kodu 

Oranı Çalışmaların Kullanan Araştırmacılar 

CO 

Beaver (1966), Horrigan (1966), Deakin (1972), Ohlson (1980), Lennox (1999), Kalaycı ve 

Karataş (2005), Yalçıner vd. (2005), Aktaş (2008), Gallizo vd. (2008), Horasan (2008b), Ege ve 

Bayrakdaroğlu (2009), Büyükşalvarcı (2010), Büyükşalvarcı (2011), Karaca ve Başçı (2011), Öz 

vd. (2011), Aydemir vd. (2012), Büyükşalvarcı ve Uyar (2012),  Zor ve Karakuş (2014), Güngör 

ve Kaygın (2015), Ozen vd. (2015) ve Çevik (2016), Sakarya ve Yıldırım (2016). 

TBO 

Bhandari (1988), Hull (1999), Demir (2001), Lam (2002), Cooper (2003), Çeliker (2004), Welch 

(2004), Kalaycı ve Karataş (2005), Yalçıner vd. (2005), Dimitrov ve Jain (2006), Aktaş (2008), 

Horasan (2008b), Ege ve Bayrakdaroğlu (2009), Büyükşalvarcı (2010), Büyükşalvarcı (2011), 

Karaca ve Başçı (2011), Öz vd. (2011), Aydemir vd. (2012), Büyükşalvarcı ve Uyar (2012), Zor 

ve Karakuş (2014), Güngör ve Kaygın (2015), Ozen vd. (2015) ve Çevik (2016), Sakarya ve 

Yıldırım (2016). 

ADH 

Horrigan (1966), Chen ve Shimerda (1981), Nam ve Jin (2000), Olson ve Mossman (2003), 

Yalçıner (2005), Horasan (2008b), Ege ve Bayrakdaroğlu (2009), Jordan vd. (2009), 

Büyükşalvarcı (2010), Büyükşalvarcı (2011), Karaca ve Başçı (2011), Öz vd. (2011), 

Büyükşalvarcı ve Uyar (2012), Aydemir vd. (2012), Zor ve Karakuş (2014), Güngör ve Kaygın 

(2015), Ozen vd. (2015) ve Çevik (2016). 

SDH 

Horrigan (1966), Chen ve Shimerda (1981), Ou ve Penman (1989), Müslümov ve Karataş 

(2001), Olson ve Mossman (2003), Horasan (2008b), Ege ve Bayrakdaroğlu (2009), 

Büyükşalvarcı (2010), Büyükşalvarcı (2011), Karaca ve Başçı (2011), Öz vd. (2011), Aydemir 

vd. (2012), Büyükşalvarcı ve Uyar (2012), Zor ve Karakuş (2014), Güngör ve Kaygın (2015), 

Ozen vd. (2015) ve Çevik (2016). 

AKDH 

Horrigan (1966), Büyükşalvarcı (2010), Büyükşalvarcı (2011), Aydemir vd. (2012), 

Büyükşalvarcı ve Uyar (2012), Zor ve Karakuş (2014), Ozen vd. (2015) ve Çevik (2016), 

Sakarya ve Yıldırım (2016). 

ROA Horrigan (1966), Beaver (1966), Deakin (1972), Libbiy (1975), Altman ve Narayanan (1977), 



 

Ohlson (1980), Altman (1993),  Lennox (1999), Demir (2001), Kalaycı ve Karataş (2005), 

Dehuan ve Jin (2008), Gallizo vd. (2008), Horasan (2008b), Ege ve Bayrakdaroğlu (2009), 

Büyükşalvarcı (2010), Büyükşalvarcı (2011), Karaca ve Başçı (2011), Öz vd. (2011), Aydemir 

vd. (2012), Büyükşalvarcı ve Uyar (2012), Zor ve Karakuş (2014), Güngör ve Kaygın (2015), 

Ozen vd. (2015) ve Çevik (2016), Sakarya ve Yıldırım (2016). 

F/K 

Basu (1977), Banz (1981), Basu (1983), Chan vd. (1991), Fama ve French (1992), Lakonishok 

vd. (1994), Park (1996), Bartholdy (1998), Dhatt vd. (1999), Shen (2000), Demir (2001), Lam 

(2002), Lau vd. (2002), Çeliker (2004), Çıtak (2004), Lewellen (2004), Kalaycı ve Karataş 

(2005), Yalçıner vd. (2005), Canbaş vd. (2007), Chin ve Hong (2008), Horasan (2008b), Ege ve 

Bayrakdaroğlu (2009), Horasan (2009), Büyükşalvarcı (2010), Zeytinoğlu vd. (2012), Güngör ve 

Kaygın (2015) ve Çevik (2016). 

PD/DD 

Chan vd. (1991), Fama ve French (1992), Lakonishok vd. (1994), Fama ve French (1995), Park 

(1996), Chui ve Wei (1998), Demir (2001), Lam (2002), Lau vd. (2002), Cooper vd. (2003), 

Çeliker (2004), Charitou ve Constantinidis (2004), Lewellen (2004), Kalaycı ve Karataş (2005), 

Yalçıner vd. (2005), Canbaş vd. (2007), Canbaş (2008),  Horasan (2008b), Ege ve 

Bayrakdaroğlu (2009), Büyükşalvarcı (2010), Büyükşalvarcı (2011), Zeytinoğlu vd. (2012), 

Güngör ve Kaygın (2015) ve Çevik (2016). 

HBK 

Cooper vd. (2003), Şamiloğlu (2005), Kalaycı ve Karataş (2005), Aktaş (2008), Dehuan ve Jin 

(2008), Büyükşalvarcı (2010), Büyükşalvarcı (2011),  Zeytinoğlu vd. (2012) ve Çevik (2016). 

Kaynak: Bu çalışmada yapılan literatür araştırmasının yanı sıra Öz vd., 2011: 56’da yer alan tablodan 

yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 



 

Ek 5: Hisse Senedi Getirileri İle Finansal Oranlar Arasında Anlamlı ve Anlamsız 

İlişki Elde Edilen Çalışmalar 

 Anlamlı Sonuç Elde Edilen Çalışmalar Anlamsız Sonuç Elde Edilen Çalışmalar 

CO 

Kalaycı ve Karataş (2005), Yalçıner vd. (2005), 

Horasan (2008b), Büyükşalvarcı (2010), Aydemir vd. 

(2012), ve Sakarya ve Yıldırım (2016). 

Horrigan (1966), Aktaş (2008), Ege ve 

Bayrakdaroğlu (2009), Büyükşalvarcı (2011), 

Büyükşalvarcı ve Uyar (2012), Karaca ve Başçı 

(2011), Öz vd. (2011), Zor ve Karakuş (2014), 

Güngör ve Kaygın (2015) ve Ozen vd. (2015). 

TBO 

Bhandari (1988), Hull (1999), Demir (2001), Çeliker 

(2004), Welch (2004), Yalçıner vd. (2005), Dimitrov 

ve Jain (2006), Horasan (2008b), Büyükşalvarcı 

(2011), Öz vd. (2011), Aydemir vd. (2012), 

Büyükşalvarcı ve Uyar (2012), Zor ve Karakuş 

(2014), Güngör ve Kaygın (2015), Çevik (2016) ve 

Sakarya ve Yıldırım (2016). 

Lam (2002), Cooper (2003), Kalaycı ve Karataş 

(2005), Aktaş (2008), Ege ve Bayrakdaroğlu (2009), 

Büyükşalvarcı (2010), Karaca ve Başçı (2011) ve 

Ozen vd. (2015). 

ADH 

Yalçıner vd. (2005), Horasan (2008b), Öz vd. (2011) 

ve Güngör ve Kaygın (2015). 

Horrigan (1966), Ege ve Bayrakdaroğlu (2009), 

Büyükşalvarcı (2010), Büyükşalvarcı (2011), Karaca 

ve Başçı (2011), Aydemir vd. (2012),  

Büyükşalvarcı ve Uyar (2012), Zor ve Karakuş 

(2014) ve Ozen vd. (2015). 

SDH 

Büyükşalvarcı (2010), Büyükşalvarcı ve Uyar (2012) 

ve Güngör ve Kaygın (2015). 

Horasan (2008b), Ege ve Bayrakdaroğlu (2009), 

Büyükşalvarcı (2011), Karaca ve Başçı (2011), Öz 

vd. (2011), Aydemir vd. (2012), Zor ve Karakuş 

(2014) ve Ozen vd. (2015). 

AKDH 

Horrigan (1966), Büyükşalvarcı (2010), 

Büyükşalvarcı (2011), Büyükşalvarcı ve Uyar (2012), 

Zor ve Karakuş (2014), Ozen vd. (2015), Çevik 

(2016) ve Sakarya ve Yıldırım (2016). 

Aydemir vd. (2012).  

ROA 

Kalaycı ve Karataş (2005), Dehuan ve Jin (2008), 

Büyükşalvarcı (2010), Karaca ve Başçı (2011), 

Aydemir vd. (2012), Büyükşalvarcı ve Uyar (2012), 

Zor ve Karakuş (2014), Ozen vd. (2015), Çevik 

Demir (2001), Horasan (2008b), Ege ve 

Bayrakdaroğlu (2009), Büyükşalvarcı (2011), Öz vd. 

(2011) ve Güngör ve Kaygın (2015). 



 

(2016) ve Sakarya ve Yıldırım (2016). 

 

F/K 

Basu (1977), Banz (1981), Basu (1983), Fama ve 

French (1992), Lakonishok vd. (1994), Park (1996), 

Bartholdy (1998), Shen (2000), Demir (2001), Lam 

(2002), Lau vd. (2002), Çıtak (2004), Lewellen 

(2004), Kalaycı ve Karataş (2005), Canbaş vd. 

(2007), Horasan (2008b), Ege ve Bayrakdaroğlu 

(2009), Horasan (2009), Büyükşalvarcı (2010), 

Zeytinoğlu vd. (2012) ve Güngör ve Kaygın (2015). 

Chan vd. (1991), Çeliker (2004) ve Chin ve Hong 

(2008). 

 

PD/DD 

Chan vd. (1991), Fama ve French (1992), 

Lakonishok vd. (1994), Fama ve French (1995), Park 

(1996), Chui ve Wei (1998), Dhatt vd. (1999), Demir 

(2001), Lam (2002), Lau vd. (2002), Çeliker (2004), 

Lewellen (2004), Kalaycı ve Karataş (2005), Canbaş 

vd. (2007), Canbaş vd. (2008), Büyükşalvarcı (2011) 

ve Zeytinoğlu vd. (2012). 

Cooper vd. (2003), Charitou ve Constantinidis 

(2004), Horasan (2008b), Ege ve Bayrakdaroğlu 

(2009), Büyükşalvarcı (2010) ve Güngör ve Kaygın 

(2015). 

HBK 

Şamiloğlu (2005), Kalaycı ve Karataş (2005), 

Dehuan ve Jin (2008) ve Zeytinoğlu vd. (2012). 

Cooper vd. (2003), Aktaş (2008), Büyükşalvarcı 

(2010), Büyükşalvarcı (2011). 

 

 


