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Özet
Bu çalışma İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin halka açıklık oranlarının
piyasa performanslarına olan etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada
kullanılan veri seti İMKB’de 2007 yılında işlem gören 199 hisse senedini
kapsamaktadır. Kullanılan regresyon modelleri ile bağımlı değişkenler
ortalama günlük kapanış fiyatı, fiyat oynaklığı ve günlük ortalama işlem
miktarı ile halka açıklık oranı arasındaki ilişki ölçülmüştür. Bulgular
piyasanın yüksek halka açıklık oranını ödüllendirdiğini, başka bir deyişle,
halka açıklık oranı yüksek hisse senetlerinde ortalama kapanış fiyatlarının ve
işlem miktarının belirgin bir biçimde daha fazla olduğunu göstermektedir.
Bununla birlikte, fiyat oynaklığı ya da hisse senedinin riski halka açıklık oranı
arttıkça artmaktadır. Son olarak, halka açıklık oranının bahse konu bağımlı
değişkenler üzerindeki etkisi şirket büyüklükleri çoklu değişkenli regresyon
modelleri kullanılarak ölçülmüştür. Buna göre, halka açıklık oranının etkisinin
şirket büyüklüğü arttıkça veya azaldıkça artıp azalmadığı gözlemlenmiştir.

Abstract
This study aims to examine the effects of free float ratios (i.e. the quantity of
shares available to public) on market performance of stocks in Turkey. The
data contains 199 listed firms on Istanbul Stock Exchange for the year 2007.
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The relationship between free float ratio and the dependent variables average
daily closing price, price volatility and average daily trading activity is
measured by regression models. Findings suggest that the market rewards
higher floating ratio, that is, average daily closing price and trading activity is
significantly higher for stocks with higher free float ratio. However, the price
volatility or risk of a stock increases with free float ratio. Finally, the effect of
free float ratio on these variables is measured by controlling size of firms
through a multi variable regression model. According to regression results
effects of floating ratio do not increase or decrease as the firm size increase or
decrease.

I. Giriş
Hukuk ve finans çalışmaları hukuk sistemi şirket ortaklarını etkin bir şekilde
koruduğu zaman ülkelerin milli gelirlerine göre daha büyük hisse senedi
piyasalarının olabileceğini göstermektedir. Söz konusu çalışmaların bulgularına
göre ortak hukuk (common law) geleneği sermaye piyasalarını desteklerken, Kıta
Avrupası hukuk sistemi (civil law) sermaye piyasalarının gelişimini
desteklemekte başarısız olmaktadır. Ortak hukuk sistemindeki ülkelerdeki
şirketlerde, yöneticilerle şirket ortakları arasında yaşanan “vekillik sorununa”
(agency problem) neden olan dağınık ortaklık yapısı belirginken, Kıta Avrupası
ülkelerindeki şirketlerde görülen konsantre ortaklık yapıları hakim ortaklarla
azınlık ortaklar arasında bir “sömürü sorununa” (expropriation problem) neden
olmaktadır. Dolayısıyla, bir ortaklık yapısı çalışması içinde bulunduğu bağlamda
değerlendirilmelidir.
Araştırmacılar için ortaklık yapısı ile şirket performansı arasındaki ilişki
rağbet edilen bir araştırma konusu olagelmiştir. Ortaklık yapısı çalışmaları
genellikle muhasebe kârı veya şirketlerin mali tabloları ile ilgili diğer
değişkenler gibi şirket performansı ölçütlerine odaklanmaktadır. Öte yandan,
halka açıklık oranı çalışmaları temel olarak hisse senetlerinin getiri veya likidite
gibi piyasa performansları üzerinde durmaktadır. Halka açıklık oranı bir şirketin
ortaklık yapısı hakkında kestirme bilgi sunmaktadır. Düşük halka açıklık oranı
konsantre ortaklık yapısını ve sığ bir piyasayı işaret etmektedir. Dolayısıyla,
halka açıklık oranının iki tür olası etkisi vardır: ilki, ortaklık yapısı konsantre ise
(veya halka açıklık oranı düşük ise) yatırımcılar o hisse senedini tercih
etmeyeceklerdir çünkü zayıf kurumsal yapı istismara açık olacaktır; ikincisi,
düşük halka açıklık oranı piyasada daha az miktarda hisse senedinin işlem
görüyor olması demek olduğundan o hisse senedinin piyasasının likit
olmamasına neden olabilecektir. Yatırımcılar likit olmayan piyasaları sevmezler.
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Sonuçta, düşük halka açıklık oranının, yatırımcılardan yetersiz talep gelmesi
nedeniyle, hisse senedi üzerinde değer düşürücü etki yaratması beklenir.
Türkiye, tipik bir Kıta Avrupası ülkesidir ve daha az gelişmiş bir sermaye
piyasasında ortaklık yapısının etkilerini incelemek bakımından uygun bir veri
setine sahiptir. Türk sermaye piyasasında aile şirketlerinin veya holdinglerin
oluşturduğu yüksek yoğunlukta ortaklık yapısı ve görece yatırımcının daha az
korunması söz konusudur. Şirketlerin başlangıçtaki sahipleri kontrolü
kaybetmemek için daha fazla hisse senedini halka arz etmekte isteksiz
davranmaktadırlar. Bu durum piyasada işlem gören (halka açık) hisse senedi
miktarını azaltmaktadır. Diğer Kıta Avrupası ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de
de borsada işlem gören hisse senetlerinin halka açıklık oranları düşüktür ve bu
durum yatırımcının yeterince korunmadığının işareti olarak görülebilir.
Ortaklık yapısı ile şirket performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen çok
sayıda araştırma yapılmışken, halka açıklık oranının etkilerini doğrudan
inceleyen akademik çalışma sayısı, yatırımcıların bu konuya ilgisi bilinmesine
rağmen, çok sınırlıdır. Bildiğimiz kadarıyla, bu çalışma halka açıklık oranlarının
hisse senetlerinin piyasa performansı üzerine etkisini ortaya çıkaran ve
Türkiye’de yayımlanan ilk çalışmadır. Bu çerçevede, makalenin kalanı şu şekilde
düzenlenmiştir: İkinci bölüm ilgili literatür taramasından oluşmakta, üçüncü
bölümde kuracağımız modelin hipotezleri ele alınmakta, dördüncü bölümde veri
ve metodoloji açıklaması yapılmakta, beşinci bölümde çalışmanın sonuçları
özetlenmekte ve altıncı bölümde sonuç yer almaktadır.
II. Literatür Taraması
Güncel hukuk ve finans çalışmaları, bir ülkenin hukuk geleneğinin o ülkedeki
sermaye piyasasının etkinliğinin temel belirleyeni olduğunu göstermektedir.
Ülkeler iki hukuk geleneğinden birini takip ederler: Anglo-Amerikan ülkelerinde
geçerli olan ortak hukuk sistemi ile çoğu Kıta Avrupa ülkesinin, Fransa, İtalya ve
İspanya gibi ülkelerin, uyguladığı Kıta Avrupası hukuku sistemi. Bazı ülkeler,
Almanya ve İskadinav ülkeleri gibi, her ne kadar Kıta Avrupası hukukuna
yakınlarsa da bu iki ana hukuk geleneğinin arasında yer almaktadırlar.
La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, ve Vishny (kısaca LLSV, 1998)
çalışmalarında ortak hukuk ülkelerindeki yasaların hissedarları koruma
bakımından en başarılı yasalar olduğunu, buna mukabil, Kıta Avrupası
ülkelerindeki yasaların en az korumayı sağladığını göstermektedirler.
Yatırımcıların zayıf bir şekilde korumasının finansal piyasaların gelişim şevkini
kıracağı en temel öngörüdür. Yatırımcılar istismar edilmekten korunmadıkları
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zaman, menkul kıymetlere daha az öderler, bu da söz konusu menkul kıymetleri
ihraç edecek müteşebbisler için menkul kıymet ihracının daha az çekici olması
anlamına gelir. Bu bazı ülkelerin milli gelirlerine oranla neden daha değerli
borsaları ve daha fazla borsada işlem gören şirketleri olduğunu makul bir şekilde
açıklamaktadır (LLSV, 2000).
Kıta Avrupası hukuku ülkelerindeki şirketler tipik olarak konsantre ortaklık
yapısına sahiptir ve genel olarak aileler ya da iş grupları hisselerin çoğunluğunu
ve dolayısıyla kontrolü piramit yapılarla ve/veya imtiyazlı hisselerle ellerinde
tutarlar. Bu nedenle, Anglo-Amerikan ülkelerindeki yöneticilerle hissedarlar
arasındaki “vekillik sorunu”, Kıta Avrupası ülkelerinde hakim ortaklarla azınlık
ortaklar arasındaki “istismar sorununa” dönüşür (Ararat ve Uğur, 2003). Birinci
sorun için ortaklık yapısının yoğunlaştırılması (ortaklığın belli ellerde
toplanması) bir çözüm olabilirken, ikinci sorun için ortaklık yapısının
seyreltilmesi önerilebilir. Dolayısıyla, şirket performansı ile ortaklık yapısı
arasındaki ilişki içinde bulunduğu bağlamda değerlendirilmelidir. Ülkeler
arasındaki yasal ve yapısal farklılıklar değişik kurumsal yönetim sorunları ortaya
çıkarırken, bu sorunların çözümleri de ülkelerin konumlarına göre
değişmektedir.
Hukuk ve finans çalışmaları piyasalar arasındaki uluslar arası farklılıkları
anlamamızı sağlamaktadır. Bununla beraber, bu çalışmaların bulguları
gelişmekte olan piyasalardan getirilecek yeni kanıtlarla güçlendirilmeye
muhtaçtır. Türkiye tipik bir Kıta Avrupası hukuku ülkesidir (LLSV, 1998) çünkü
Türk sermaye piyasası ailelerin veya iş gruplarının hakim durumda olduğu
yüksek yoğunlukta ortaklık yapısına sahip şirketlerden oluşur ve mukayeseli
olarak yatırımcılar daha az korunur (Orbay ve Yurtoğlu, 2006). Piramit yapılar,
çapraz ortaklıklar, imtiyazlı hisseler ve çeşitli diğer kontrol mekanizmaları hakim
ortaklar tarafından kontrol için kullanılır (OECD Raporu, 2006). Şirketlerin
kurucu ortakları hakimiyeti kaybetmemek için daha fazla hisse senedini ihraç
etmekten çekinirler. Bu da piyasada işlem gören hisse senedini miktarını
azaltmaktadır. Sonuçta, Türkiye yeterince gelişmemiş bir sermaye piyasasında
ortaklık yapısının etkilerini çalışmak için uygun bir zemin sağlamaktadır.
Yurtoğlu (2000) 1990-1996 yılları arasında ortaklık yapısının Türk şirketleri
üzerindeki etkilerini incelemiştir. Örneklem olarak İMKB’de işlem gören finans
sektörü dışındaki 126 şirketin performansını ölçmek için üç değişken
kullanılmıştır. Bu değişkenler, yıllık net kârın toplam varlıklara oranı, şirketin
piyasa değerinin toplam varlıklarına oranı ve Yurtoğluna göre azınlık ortakların
yatırımlarının geri dönüşünü belirleyen temettü dağıtım oranıdır. Yurtoğlu bu üç
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performans ölçütü ile ortaklık konsantrasyonu arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir negatif ilişki olduğu sonucuna varmıştır.
Türk firmaları üzerinde ortaklık yapısı ve performans arasındaki ilişkiyi
inceleyen diğer bir çalışma Özer ve Yamak (2001) tarafından 1999 yılında
İMKB’de işlem gören 204 şirket üzerinde yapılmıştır. Bu firmaların ortaklık
yapılarının oldukça konsantre olduğu tespit edilmiştir. En büyük ortağın payı
ortalama olarak %53,2’dir. Finans sektöründeki şirketler faaliyetleri ve
muhasebe standartları bakımından diğer şirketlerden ayrıldığından analiz dışında
tutulmuştur. Bu dışlamadan sonra, konsantre ortaklık yapısına sahip 153 finansal
olmayan şirket kalmıştır. Ortaklık konsantrasyonu, piyasa kontrolü ve sahip
kimliği bağımlı değişken olarak kullanılırken borç baskısı kontrol değişkeni
olarak kullanılmıştır. Ortaklık konsantrasyonunun ölçütü olarak en büyük ortağın
ortaklık oranı kullanılmıştır. Piyasa kontrolü değişkeni hisselerin halka açık
kısmı için bir başka ifade ile ortaklığın piyasa tarafından tutulan hisseleri için
hesaplanan orandır. Ortak kimliği değişkeninde ise bireyler, holdingler, finansal
kurumlar, finansal olmayan şirketler gibi farklı ortak tipleri için gölge
değişkenler kullanılmıştır. Borç verenlerin gözetim işleviyle ortaklık performansı
üzerinde etkisi olan kontrol değişkeni borç baskısı, borçların öz kaynaklara oranı
olarak ölçülmüştür. Son olarak, çalışmanın bağımlı değişkeni olan performans;
incelenen şirketlerin varlık getiri oranı, öz kaynak getiri oranı, satışların kârlılığı,
satışlardaki büyüme ve varlık devir hızı ile ölçülmektedir.
Özer ve Yamak (2001) tarafından yapılan çalışmanın bulguları, ortaklık
yapısı karakteristiğinin varlık getiri oranı, öz kaynak getiri oranı ve kısmen de
varlık devir hızı üzerinde istatistiki olarak anlamlı etkisi olduğunu
göstermektedir. Ancak, bu etki diğer performans ölçüleri (satışların kârlılığı ve
satışlardaki büyüme) üzerinde anlamlı değildir. Bu veri seti için, performans
ortaklık konsantrasyon düzeyinden etkilenmiyor görünmektedir. Örneklem
sadece ortaklık yapısı çok konsantre şirketlerden oluştuğundan, belirli bir
konsantrasyon düzeyinden sonra konsantrasyonun şirket performansı üzerinde
etkisi olmayabileceği ile bu durum açıklanmıştır. Beklenenin aksine, piyasa
kontrolünün firma performansı üzerinde disipline edici bir etkisi
gözlemlenmemiştir. Ortaklık yapısı seyreldikçe varlık ve öz kaynak getiri oranı
ile ölçülen performansın anlamlı bir şekilde düştüğü görülmektedir. Ortak
kimliğinin ise firma peformansı üzerine anlamlı bir etkisinin olduğu
görülmektedir. Örneğin, hakim ortak bir holding şirketi ise bunun performans
üzerinde pozitif etkisi görülmektedir. Holding şirketleri yanı sıra, vakıflar,
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kooperatiler ve kamu kurumlarının hakim ortak olmaları performans üzerinde
olumlu etkiye sahiptir.
Yurtoğlu (2003) İMKB’de 2001 yılında işlem gören şirketlerin ortaklık
yapısını analiz etmiştir. Bu çalışmanın sonuçları şu şekildedir: Öncelikle,
şirketler yüksek yoğunlukta ortaklık yapısına sahiptir, aileler doğrudan veya
dolaylı olarak şirketlerin %80’ine sahiptir ve 305 şirketin 242’sinde hakim
durumdadırlar. Firmalar üzerindeki kontrol karmaşık piramit yapılanmalarla ve
imtayızlı hisse senetleri ile sağlanmaktadır. Bir grup şirket üzerindeki hakimiyet
kurmanın yaygın yolu olarak holding şirketleri kullanılmaktadır. Holding
şirketleri ortalama olarak bütün hisse senetlerinin %47’sine sahiptir. Yurtoğlu
(2003, s. 80) aşağıdaki tespitleri yapmaktadır:
“…29 şirketin ana sözleşmesinde hakim ailenin elinde bulundurduğu hisse
senetlerine temettü dağıtımında imtiyaz tanınmaktadır, 16 şirketin ana
sözleşmesinde hakim ortaklara iflas halinde azınlık ortaklara göre daha fazla
hak tanınmaktadır. 126 şirkette yönetim kurullarında mutlak çoğunluk sadece
hakim ortaklar tarafından tayin edilmektedir ve 52 şirkette hakim ortakların
temsilcilerine idare heyetinin yapısını belirleme hakkı verilmektedir. Şirket
kontrolünü elde tutmak için bu mekanizmaların işletilmesi şirket kontrolünün
kıymetli olduğunu ve hakim ortakların bunu bırakma niyetinde olmadıklarını
göstermektedir.”
Yurtoğlu (2003) hakim ortaklara daha fazla kontrol ve oy hakkı
tanınmasının şirketlerin piyasa değerini düşürdüğünü, ancak daha fazla nakit akış
hakkı tanınmasının piyasa değerini artırdığını raporlamaktadır.
Gürsoy ve Aydoğan (2002) İMKB’de işlem gören finans sektörü dışındaki
şirketlerin ortaklık yapısı ve performansları arasındaki ilişki üzerine 1992-1998
yıllarını kapsayan bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada performansı ölçmek
için iki grup değişken kullanılmıştır: ilk grup değişken muhasebe temelli olan
özkaynak getiri oranı ve toplam varlıklar getiri oranlarıdır. İkinci grup değişken
ise piyasa temelli fiyat kazanç oranı ve hisse senedi getiri oranıdır. Çalışma
sonuçlarına göre konsantre ortaklık yapısı piyasa temelli değişkenlerle pozitif
ilişkili fakat muhasebe temelli değişkenlerle negatif ilişkilidir. Bir başka ifade
ile, çalışmanın bulgularına göre şirketlerin ortaklık yapısında konsantrasyon
arttıkça kârlar azalmakta ancak borsada hisse senedi fiyatları yükselmektedir.
Aile şirketlerinin özkaynaklarına göre fiyat performansları kamu şirketlerine
göre daha düşüktür. Konsantre ortaklık yapısındaki şirketlerin toplam riskinin
dağınık ortaklık yapısındaki şirketlere göre daha fazla olduğu gözlemlenmişken,
piyasa riski açısından durum tam tersidir.
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Gönenç ve Hermes (2008) Türkiye’deki iş gruplarının destekleme
faaliyetlerini incelemişlerdir. Çalışmada İMKB’de işlem gören şirketlere ait
1991-1999 ve 2000-2003 yılları arasında iki alt döneme ilişkin veriler
kullanılmıştır. Türk iş gruplarının özellikle ekonomi makroekonomik
istikrarsızlık yaşadığı 1991 ve 1999 yılları arasında sıkıntı yaşayan grup
şirketlerini destekledikleri gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın bulguları yatırımcının
zayıf bir şekilde korunduğu ülkelerde kontrolün sağladığı gizli menfaatlerin
yüksek olduğu fikrini desteklemektedir.
Son zamanlarda halka açıklık oranı, ortaklık yapısı ile şirket performansı
arasındaki ilişkiyi ölçmekte kullanılmaktadır. Daha önce yapılan ortaklık yapısı
çalışmaları muhasebe kârı gibi şirketlerin mali tabloları ile ilintili performans
ölçütleri üzerinde dururken halka açıklık oranı çalışmaları temel olarak varlık
getiri oranı veya likidite gibi piyasa performans ölçütleri üzerinde durmaktadır.
Halka açıklık oranının çok sayıda tanımı olmasına rağmen, en yalın bir şekilde
bir şirketin kamuya ihraç edilmiş, piyasada hiç bir sırlamaya tabi olmadan alınıp
satılabilen hisse senetlerinin şirketin toplam hisse senetlerine oranı olarak
tanımlanabilir. Bazı durumlarda bu tanım, kurumsal yatırımcılar veya kamu gibi
ellerindeki hisse senetlerini sıklıkla piyasada satmayan, statik pay sahiplerinin
sahip olduğu piyasadaki senetleri de dışlanmak suretiyle daraltılır. Her
halükârda, halka açıklık oranı şirketlerin ortaklık yapısı hakkında bir fikir
vermektedir. Halka açıklık oranları 2001 yılı için ülkeler arası mukayese
edildiğinde, örneğin, Amerika Birleşik Devletlerinde ve Birleşik Krallıkta,
sırasıyla %93,9 ve %95,1; gelişmiş ülkeler ortalamasının %86,4 ve gelişmekte
olan ülkeler ortalamasının %77,5 olduğu görülmektedir (Gao, 2002). Avrupadaki
ortalama halka açıklık oranı %36,93 iken, bu oran Fransa’da %14’e düşmektedir
(Ginglinger and Hamon, 2007). Türk şirketleri için 2008 yılındaki ortalama
halka açıklık oranı %32 olarak hesaplanmıştır.1
1990’lı yılların sonundan başlayarak uluslararası endeksleri hazırlayan
kuruluşlar endekslerin hesaplanmasında hisse senetlerinin halka açıklık oranını
dikkate almaya başladılar. İlk olarak, Morgan Stanley Capital International
(MSCI) Doğu Asya finansal krizi sırasında halka açıklık oranlarını ihmal
etmenin olumsuz etkilerini tecrübe ettikten sonra 2000 yılında hazırladığı
endekslerdeki ağırlıklandırma metodunu değiştirdi (Aggarwal, Klapper ve
Wysocki, 2005). Değişiklikten önce, piyasa endeksleri hisse senetlerinin piyasada
__________________________________________________________________________________________________________________________________
1
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piyasada fiilen ne kadar miktarının alım satıma açıldığına bakılmaksızın
doğrudan piyasa değerlerini dikkate almak suretiyle hesaplanmaktaydı.
Değişiklik sonrasında halka açıklık oranı şirketlerin piyasa değerinin
hesaplanmasında bir ağırlık olarak kullanılmaya başlandı. Şirketlerin endeks
içindeki ağırlığı, halka açıklık oranına paralel bir şekilde artmaktadır. MSCI bu
hesaplamada halka açıklık oranını hesaplarken piyasadaki hisse senetlerinden
aile üyeleri, grup şirketleri, kamu kurumları, yatırım fonları ve şirket yönetimi
gibi hakim ortaklar tarafından tutulan payları dışarıda tutmaktadır. Endekslerin
yapılandırılmasında MSCI tarafından izlenen metodolojinin detaylarına resmi
web sitesi olan www.msi.com adresinden ulaşılabilir. Ağırlık hesaplanmasında
izlenen yöntemde yapılan değişikliğin temel sebebi halka açıklık oranlarının
likidite oranları üzerindeki etkisidir. Bazı endekslerden halka açıklık oranı düşük
şirketler doğrudan çıkarılmaktadır, örneğin, MSCI Küresel Yatırım Yapılabilir
Endekslerine halka açıklık oranı %15’in altında olan şirketler alınmamaktadır.
Morgan Stanley tarafından yapılan dönüşümün başarılı olmasından sonra,
Standard and Poor’s (S&P) 2004 yılında ABD Endekslerini hisse senetlerinin
halka açıklık oranlarına göre ayarlamıştır. Söz konusu ayarlamadan S&P 500,
S&P MidCap, S&P Small Cap endeksleri etkilenmiştir (Matturri, 2004). Bu
değişiklikten önce, S&P 500’de kullanılan piyasa kapitalizasyonu piyasadaki
hisse senedi miktarı ile hisse senedinin fiyatının çarpımı sonucu hesaplanırken,
değişiklikten sonra, piyasa kapitalizasyonu sadece piyasada kolayca alınıp
satılabilen hisse senetlerini dikkate alarak hesaplanmıştır (Biktimirov, 2008).
Küresel endekslerin hesaplanmasında halka açıklık oranlarına göre
ayarlamaların yapılmasının fon yöneticileri üzerinde gözle görülür bir etkisinin
olması beklenir. Örneğin pasif yatırımcıların daha aktif olmaları ve yeni endeks
değişikliklerine göre portföylerini yeniden ayarlamaları beklenirken, aktif
yatırımcılar yapılan değişikliklere göre hisse senetlerini ve sektörel pozisyolarını
yeniden ağırlıklandırmak zorunda kalacalardır. Bu etkiler halka açıklık
oranlarının mukayeseli olarak düşük olduğu piyasalarda daha belirgindir. Sonuç
olarak, bu piyasalarda konsantre ortaklık yapıları kamu kurumları, aileler ve iş
grupları tarafından gevşetilecektir (Nestor, 2000).
Lins ve Warnock (2004) uluslararası yatırımcılar için halka açıklık
oranlarının neden önemli olduğunu araştırırken, bu yatırımcıların yatırım
kararlarını alırken yatırım yapacakları ülkenin ve şirketin kurumsal yönetim
yapısını dikkate aldıklarını bulmuşlardır. Yatırımcılar temel olarak kurumsal
yapısı istismara açık şirketlere, özellikle yatırımcıların daha az korunduğu
ülkelere yatırım yapmaktan kaçınmaktadır. Bu kaçınmanın iki olası sebebi
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vardır: İlk olarak, yatırımcılar istismar riskinden kaçınırlar çünkü bu risk
beklenen nakit akımlarının azalması riskidir. İkincisi, hakim ortakların
kontrolündeki şirketlerde bilgi asimetrisi daha fazladır bu da bu şirketleri yatrım
açısından daha riskli kılar. Dolayısıyla, düşük halka açıklık oranı veya yüksek
ortaklık konsantrasyonu yatırım açısından kötü bir sinyal olarak algılanır.
Yatırım dünyasının halka açıklık oranlarına giderek artan ilgisine rağmen,
halka açıklık oranlarının şirket performansı üzerindeki doğrudan etkisi üzerinde
yapılmış sınırlı sayıda akademik çalışma vardır. Wang ve Xu (2004) tarafıdan
yapılan çalışmada Çin şirketlerinde halka açıklık oranlarını dikkate alarak Çin
piyasasındaki hisse senetlerinin piyasa getirilerini incelenmiştir. Çin piyasasında
daha fazla halka açıklık oranı daha az devlet kontrolü veya devlet kontrolündeki
hisse senetleri üzerinde daha az belirsizlik anlamına gelmektedir. Devletin
elindeki hisse senetlerini her an satma ihtimali olduğundan, bu durum, hisse
senedinin piyasasında arz şoku yaşanma olasılığını artırmaktdır. Doğrudan
görülebilecek bu etkinin yanı sıra, halka açıklık oranı yüksek olduğunda azınlık
hissedarlar haklarını daha fazla arayacaklarından daha iyi bir kurumsal yönetim
için bir sinyal olabilir. Durum buysa, daha iyi bir kurumsal yönetimin şirket
performansı üzerinde pozitif bir etkisi, dolayısıyla, daha fazla halka açıklık
oranının daha fazla getirisinin olması beklenir. Sonuç olarak, Wang ve Xu
(2004) halka açıklık oranını diğer değişkenlerle birlikte hisse senetlerinin
getirisini açıklamak üzere dikkate almışlardır. Kullandıkları üç değişkenli
(piyasa faktörü, büyüklük ve halka açıklık oranı) model, portföy getirilerinin
yüzde 90’nını açıklamış ve halka açıklık oralarının beklenen hisse senetleri
getirisi ile pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir.
Çin piyasasına ilişkin yapılan bir diğer çalışmada, Cui ve Wu (2007) hisse
senetlerinin beklenen getirisinin şirketlerin büyüklüklerinin yanısıra halka açıklık
oranından da (piyasada alım satıma konu olan hisse senedi miktarından)
etkilendiğini göstermişlerdir. Daha fazla halka açıklık oranı hisse senedinin
piyasasını daha likit yaparken ve şirket büyüklüğü veriyken denge durumunda
daha az getiri sağlamaktadır. Daha önce Wang ve Xu (2004) tarafından yapılan
çalışma ile ortaya çıkan tutarsızlık her iki çalışmada farklı modellerin
kullanılmasıyla açıklanmaktadır. Bir başka ifade ile, Cui ve Wu (2007)
çalışmasında şirketlerin büyüklükleri kontrol değişkeni iken, Wang ve Xu (2004)
çalışmasında alım satım yapılabilen hisse senedi miktarı kontrol değişkenidir.
Cui ve Wu (2007) ancak şirketlerin büyüklükleri dikkate alındığında halka
açıklık oranının bir likidite ölçütü olabileceğini öne sürmektedir. Dolayısıyla,
elde ettikleri sonuçlar halka açıklık oranının likidite etkisi modele dahil
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edildiğinde kurumsal yönetim etkisi likidite etkisi tarafından baskılandığını
götermektedir.
Hong Kong Para Otoritesi (HKMA, Hong Kong’un merkez bankası) 1998
yılında piyasadan geri satmayacağını duyurarak hisse senedi almak suretiyle
borsaya müdahale etmiştir. Bu müdahale piyasadaki hisse senedi miktarında
dramatik bir düşüşe neden olmuştur. Kalok v.d. (2004) için bu durum halka açık
hisse senedi miktarındaki azalmanın etkilerini araştırmak için bir fırsat olarak
görülmüştür. Yapılan araştırmada, HKMA müdahalesi ile halka açıklık oranı
düşen hisse senetlerinin işlem hacminin 1999 yılında Hong Kong Borsasındaki
diğer hisse senetlerine kıyasla bariz şekilde düştüğü ortaya çıkarılmıştır. İşlem
hacminin likidite yerine kullanıldığı çalışmada, merkez bankası tarafından
yapılan müdahalenin hisse senetlerinin likiditesi üzerinde olumsuz etkisi olduğu
gösterilmekle birlikte halka açıklık oranı ile hisse senetlerinin fiyaları arasında
benzer bir ilişki bulunamamıştır.
Kaserer ve Wagner (2004) Alman borsası verilerini kullanarak yaptıkları
çalışmada halka açıklık oranı ile yöneticilerin elde ettikleri gelirler arasında
pozitif bir ilişki olduğu sonucuna varmışlardır. Çalışmada, Alman şirketleri halka
açıklık oranlarına göre düşük ve yüksek halka açıklık oranlı şirketler olarak iki
sınıfta incelenmiştir. Bu iki sınıf şirketlerin mukayesesinde yönetici gelirlerinin
halka açıklık oranı yüksek şirketlerde bariz bir şekilde yüksek olduğu
gözlemlenmiştir. Bu sonuç, asillerle (hissedarlar) vekiller (yöneticiler) arasında
bir vekillik sorunu (agency problem) olduğu fikrini desteklemektedir.
Ginglinger ve Hamon (2007) Fransız piyasasındaki verileri kullanarak
ortaklık konsantrasyonu ve likidite arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Düşük
halka açıklık oranı piyasada likiditeyi olumsuz etkiler hipotezi araştırmada test
edilmiştir. Hipotezin ardında “halka açıklık oranı düşük olduğunda piyasadaki
hisse senedi miktarı azalacak ve yatırımcıların alıp satabileceği hisse senedi
miktarı sınırlı olacak, bu da piyasadaki alım satım aktivitesini (likiditeyi)
azaltacaktır” şeklinde bir akıl yürütme vardır. İkinci akıl yürütme, “düşük halka
açıklık oranı içerden bilgiye erişimi kolay olan hakim ortağın varlığı anlamına
gelir ve içerden öğenenler ticareti (insider trading) olasılığının artması dışardaki
yatırımcıların ilgisini ve hisse senedinin likiditesini azaltır” şeklindedir. Hipotezi
test eden araştırmacılar Fransa borsasında halka açıklık oranı düşük hisse
senetlerinde likiditenin belirgin bir şekilde düşük olduğu sonucuna varmışlardır.
Daha önce yapılan çalışmaların ışığında hisse senetleri piyasası üzerinde
halka açıklık oranının iki etkisi saptanabilir. Birincisi, düşük halka açıklık oranı
yatırımcılar tarafından şirketin kurumsal yönetim yapısının zayıflığı olarak
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algılanabilir. Bu yatırımcılar kurumsal yapısı zayıf şirket hisse senetlerine daha
az ödeyeceklerdir. Bu anlamda, hisse senedi fiyat getirileri yatırımcıların o hisse
senedine karşı değerlendirmelerini gösterir ve bu hisse senedinin piyasa
tarafından nasıl algılandığı hakkında bilgi veren iyi bir göstergedir (Gürsoy ve
Aydoğan, 2002). İkincisi, halka açıklık oranı hisse senedinin piyasa yapısını
belirlemektedir, yani, yüksek halka açıklık oranı daha fazla miktarda hisse
senedinin piyasada olması anlamına gelir ki bu da işlem miktarını (likiditeyi)
artıran bir unsurdur.
III. Hipotezler
Halka açıklık oranının hisse senedinin piyasasını belirgin bir şekilde etkilediği
daha önce yapılan çalışmalarda öne sürülmektedir. Özellikle, Wang ve Xu
(2004) halka açıklık oranı ile hisse senedinin beklenen getirisi arasında pozitif
bir ilişki olduğunu; Cui ve Wu (2007) Çin piyasasında halka açıklık oranının
likidite etkisini göstermiştir. Kalok v.d. (2004) Hong Kong piyasasında azalan
halka açıklık oranlarının hisse senetlerinin likiditesini bariz bir şekilde azalttığını
bulmuşlardır. Ginglinger ve Hamon (2007) Fransa piyasasının verilerini
kullanarak likidite ve halka açıklık ilişkisini araştırmışlar ve bu ilişkinin Fransız
piyasası için pozitif oluğu sonucuna varmışlardır. Hisse senetleri arasında halka
açıklık oranlarının çarpıcı bir biçimde farklı olduğu az gelişmiş sermaye
piyasalarında, halka açıklık oranı çok önemli bir kavramdır. Aynı borsa içinde
bazı şirketlerin bütün hisse senetleri işlem görürken bazı şirketler çok az
miktarda hisse senedi ile temsil edilmektedir. Gelişmiş sermaye piyasalarında
hisse senetlerinin halka açıklık oranlarına ilişkin bu dağılım çok daha
homojendir (Gao, 2002).
Ortaklık yapısı ile şirket performansı arasıdaki ilişki bir çok akademik
çalışmanın konusunu oluşturur. Halka açıklık oranı ise ortaklık yapısındaki
konsantrasyon hakkında bilgi vermektedir. Halka açıklık oranının düşük olması,
ortaklık yapısı konsantrasyonunun yüksek olması anlamına gelmektedir. Düşük
halka açıklık oranının iki olası etkisi vardır: ilk etki şirketin kurumsal yönetim
rejimi ile ilgilidir. Konsantre ortaklık yapısı, hakim ortaklar tarafından yapılan
istismar ihtimalini artıracağından halka açıklık oranı düşük şirketlere
yatırımcıların ilgisinin azalması beklenebilir. İkinci etki, hisse senedinin piyasa
yapısı ile ilgilidir: Düşük halka açıklık oranı az sayıda hisse senedinin piyasada
olduğunu ve dolayısıyla hisse senedinin piyasa yapısının sığ olduğu anlamına
gelir. Daha önce yapılan çalışmalar takip edilerek, bu çalışmada hipotezler Türk
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sermaye piyasasına halka açıklık oranlarının her iki etkisi dikkate alınarak
formüle edilmiştir.
İlk hipotez halka açıklık oranı ile hisse senetlerinin fiyat getirisi arasındaki
ilişkiyi test etmektedir. Benzer bir hipotez Kalok v.d. (2004) tarafından Hong
Kong borsası için test edilmişse de araştırmanın bulguları bu değişkenler
arasında belirgin bir ilişki olduğunu işaret etmemekteydi. Hipotezin ardındaki
akıl yürütme şu şekildedir: Halka açıklık oranı düşük olduğunda yerli ve yabancı
yatırımcların o hisse senedine olan talepleri azalır. Zira, düşük halka açıklık
oranı ya kötü kurumsal yönetimin işaretidir ya da piyasada az miktarda hisse
senedi işlem gördüğünden piyasadaki likidite azalır. Halka açıklık oranı düşük
hisse senetlerinde görülen talep azalması, piyasada o hisse senetlerinin fiyat
getirilerine olumsuz yansıyacaktır. Dolayısıyla ilk hipotez şu şekilde formüle
edilmiştir:
H1: Düşük halka açıklık oranı hisse senelerinin fiyat getirilerini azaltır.
Yapılan çalışmalar düşük halka açıklık oranının zayıf ve sığ bir piyasa
yapısına neden olduğuna işaret etmektedir. Böyle bir piyasa yapısında işlem
hacmindeki küçük değişikliklerin hisse senedinin fiyat getirisinde büyük
değişiklikler yapacaktır. Bir başka deyişle, az miktarda hisse senedinin olduğu
sığ bir piyasada talepte bir artış olduğunda hisse senedinin fiyatı hızlı bir şekilde
yükselecektir. Benzer şekilde, şirketten kaynaklanan negatif bir gelişmenin halka
açıklık oranı düşük hisse senedi üzerinde daha fazla etkili olması beklenir.
Dolayısıyla, ikinci hipotez halka açıklık oranı ile fiyat oynaklığı (volatility)
arasındaki ilişki üzerinedir ve şu şekilde formüle edilmiştir:
H2: Düşük halka açıklık oranı fiyat oynaklığını artırır.
Yukarıda bahsedilen halka açıklık oranı ile ilgili çalışmaların bulguları hisse
senedinin likiditesi ile halka açıklık oranı arasında pozitif bir ilişki olduğunu
ortaya koymaktadır. Piyasada görece daha fazla hisse senedinin olması
yatırımcıların hisse senetlerine erişimini artırır, bu da o piyasanın daha likit
olmasına neden olur. Likidite çok farklı değişkenlerle ölçülse de en çok
kullanılanı işlem hacmidir. Bu çalışmada, likidite ile eş anlamlı olarak kullanılan
işlem miktarını ölçmek üzere sözleşme sayısı kullanılmıştır. Bu seçimin
ardındaki mantık metodoloji bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. Sonuç
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olarak diğer piyasalarda olduğu gibi işlem miktarının halka açıklık oranı ile
birlikte artması beklendiğinden üçüncü hipotez şu şekildedir:
H3: Düşük halka açıklık oranı sözleşme sayısı ile ölçülen işlem miktarının
azalmasına neden olur.
Dördüncü ve sonuncu hipotez daha önceki hipotezler üzerinde büyüklük
etkisi ile ilgilidir. Diğer bir ifade ile, halka açıklık oranı bir hisse senedinin
piyasa büyüklüğünü belirleyen tek değişken değildir. Halka açıklık oranı piyasa
değeri ile birlikte değerlendirilmelidir. Bir hisse senedinin piyasa değeri
yeterince büyükse düşük halka açıklık oranı tolere edilebilir. Öte yandan, küçük
şirketler için düşük halka açıklık oranının olumsuz etkisi daha büyüktür.
Dolayısıyla dördüncü hipotezimiz şu şekildedir:
H4: Yukardaki hipotezlerde yer alan ilişkiler küçük şirketler için daha
barizdir..
IV. Veri ve Metodoloji
Hisse senetlerine ilişkin ham veriler doğrudan İMKB’den elde edilmiştir.2
Veriler 2007 yılı için bütün hisse senetlerinin günlük kapanış fiyatları, işlem
hacmi, işlem miktarı ve sözleşme sayısını içermektedir. 2007 yılında 319 hisse
senedi işlem gördüyse de aşağıda sıralanan hisse senetleri analiz dışında
tutulmuştur:
i) Ulusal Pazarda işlem görmeyenler (İkinci Ulusal, Yeni Ekonomi ve
Gözaltı Pazarında işlem görenler)
ii) 2007 yılı boyunca bütün işlem günlerinde işlem görmeyenler. 2007 yılı
içinde bazı hisse senetleri değişik nedenlerle listeden çıkarılmış, bazıları
listeye yeni alınmıştır.
iii) 2007 yılı içinde halka açıklık oranları değişenler.
iv) Yatırım fonlarına ait olanlar.
v) A veya B tipi gibi belirli bir imtiyazı ihtiva eden adi olmayan hisse
senetleri.
İlk dışlama analize alınan hisse senetlerin aynı piyasada işlem görmesini
böylece farklı piyasa yapılarından kaynaklanan olası performans etkilerini eleme
__________________________________________________________________________________________________________________________________
2

Ham verilere İMKB’nin resmi web adresinden erişilebilir, www.imkb.gov.tr, günlük bültenlere
bakınız.
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amacını taşımaktadır. Ulusal Pazar İMKB’nin ana piyasasıdır ve kotasyon
kriterlerini sağlayan hisse senetleri normal olarak bu piyasada işlem görür. İkinci
Ulusal, Yeni Ekonomi pazarlarında işlem gören şirketler için kotasyon kriterleri
hafifletilmiştir ve Gözaltı Pazarı şirketlere ilişkin sıradışı gelişmelere bağlı
olarak gözetim altına alınan hisse senetlerinin işlem gördüğü pazardır. 2007
yılında Ulusal Pazar dışında işlem gören 27 hisse senedi bulunmaktadır. İkinci
ve üçüncü dışlama verileri daha homojen hale getirme amacını taşımaktadır.
İkinci dışlama her hisse senedi için aynı sayıda gözlemi elde etmemizi sağlarken,
üçüncü dışlama halka açıklık oranı yıl içinde değişmelerden kaynaklanacak çifte
etkiyi ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Yatırım fonları temel olarak hisse
senetlerini içeren portföyleri yönetmek üzere kurulan ve fon payları (fonların
kendi hisse senetleri) piyasada diğer hisse senetleri gibi işlem gördüğünden
yatırım fonlarının hisse senetleri de analiz dışında tutulmuştur. Son olarak, adi
hisse senetleri kıyaslandığında nadiren işlem gören imtiyazlı hisse senetleri de
dışarda tutulmuştur. Dolayısıyla, bu şirketlerin temsili diğer senetlerle birlikte
işlem gören adi hisse senetlerine bırakılmıştır.
Bu dışlamalar sonrasında 199 şirketin hisse senedi kalmıştır ve halka açıklık
oranı analizi bu hisse senetlerine dayanmaktadır. Veri yaklaşık bütün sektörleri
kapsamakta ve İMKB’yi yeterince temsil etmektedir. 2007 yılının 249 gününde
hisse senetleri işlem görmüştür. Dolayısıyla, örneklemimiz 199 şirketi temsilen
49.551 gözlemden oluşmaktadır.
Analizimiz halka açıklık oranlarının ortalama fiyat değişiklikleri, fiyat
oynaklığı ve işlem aktivitesi üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Halka
açıklık oranları hakim ortakların blok alım ya da satımları ile değişebilirse de bu
türden alım ya da satımlar nadiren gerçekleşmektedir. İMKB endeksleri
hesaplanırken
hisse
senetleri
halka
açıklık
oranlarına
göre
ağırlıklandırılmaktadır. İMKB halka açıklık oranını “halka açık hisselerin
nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranı”
olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada bu oranın yılın başında, ortasında ve
sonundaki değerleri alınarak hesaplanan ortalaması her bir hisse senedi için
bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, halka açıklık oranının
ortalaması belirgin bir şekilde değişmişse, başka bir deyişle, bu oran yıl
ortasındaki değere göre %5’den fazla değişmişse bu hisse senedi de analiz
dışında tutulmuştur.
İlk bağımlı değişken, ortalama fiyat değişimi (FD), bütün hisse senetleri için
şu şekilde hesaplanmıştır. Günlük fiyat değişimleri bir gün öncesine göre
yüzdelik azalma veya artmasına göre hesaplanarak, 2007 yılının bütün işlem
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günlerine göre ortalama değer hesaplanmıştır. Örneğin, ACIBD hisse senedi için
ortalama fiyat değişimi -%0,004’dür. Bunun anlamı, ACIBD fiyatı 2007 yılında
günlük bazda ortlama olarak yüzde -0,004 oranında azalmıştır. Öyleyse, ortalama
günlük fiyat değişiminin formülü şu şekildedir:
FD = Ortalama Günlük Fiyat Değişimi (%) = Günlük Fiyat Değişimlerinin
Ortalaması(%) / İşlem Günü
İkinci bağımlı değişken, hisse senetlerinin fiyat oynaklığı (FO), 2007 yılı
için günlük kapanış fiyatlarının değişiminin standart sapması hesaplanarak elde
edilmiştir. Öyleyse, fiyat oynaklığının formülü şu şekildedir:
FO = Fiyat Oynaklığı = Günlük Fiyat Değişimlerinin Standard Sapması (%)
Üçüncü bağımlı değişken, işlem aktivitesi (İA) her hisse senedi için
gerçekleşen sözleşme sayısı ile ölçülmektedir. İşlem aktivitesini işlem sayısı
işlem hacmi ya da miktarına göre daha iyi göstermektedir. Çünkü sözleşme
sayısı işem hacminden ya da miktarından farklı olarak (miktar ya da para ile
ilgili) büyüklükten etkilenmez. Bir gün içindeki sözleşme sayısı o gün içinde kaç
kez alım veya satım gerçekleştiğini gösterir. İşlem miktarı işlemin büyüklüğü
hakkındadır fakat o işlemi oluşturan alım ve satım sayısı hakkında fikir vermez.
Örneğin, 100 birim işlem miktarı tek bir işlemle (sözleşmeyle) veya her biri
ortalama 10 birim hisse senediden oluşan 10 sözleşmeyle elde edilebilir. İkinci
durumdaki işlem aktivitesi açıkça daha fazladır. Dolayısıyla, bu çalışmada işlem
aktivitesini ölçmek için sözleşme sayısı kullanılmıştır. Bütün hisse senetleri için
günlük sözleşme sayılarının ortalaması hesaplanmıştır. Öyleyse, işlem aktivitesi
aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır:
İA = İşlem Aktivitesi = Toplam Sözleşme Sayısı / İşlem Görülen Gün Sayısı
Hipotez 1 halka açıklık oranı (% HAO) katsayısının ortalama günlük fiyat
değişimi (% FD) ile pozitif ilişkili olduğunu öngörmektedir. Bu hipotezi test
etmek için aşağıdaki basit regresyon modeli kullanılmıştır:
FDi % ═ β1 + β2*HAOi % + εi
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Hipotez 2 halka açıklık oranı (% HAO) katsayısının hisse senetlerinin fiyat
oynaklığı (%FO) ile negatif ilişkili olduğunu öngörmektedir. Bu hipotezi test
etmek için aşağıdaki basit regresyon modeli kullanılmıştır:
FOi % ═ β1 + β2*HAOi % + εi
Hipotez 3 halka açıklık oranı (% HAO) katsayısının hisse senetlerindeki
işlem aktivitesi (İA) ile pozitif ilişkili olduğunu öngörmektedir. Bu hipotezi test
etmek için aşağıdaki basit regresyon modeli kullanılmıştır:
İAi ═ β1 + β2*HAOi % + εi
Hipotez 4 önceki hipotezlerdeki ilişkilerin küçük şirketlerde büyük
şirketlere göre daha belirgin olduğunu öngörmektedir. Dördüncü hipotezi test
etmek için, şirketler piyasa değerlerine göre küçük, orta ve büyük şirketler olarak
sınıflandırılmıştır. Halka açıklık oranlanın hesaplanmasındaki gibi, şirketlerin
büyüklükleri de 2007 yılının başında, ortasında ve sonundaki piyasa değerlerinin
ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Şirketlerin piyasa değerlerinin birinci ve
üçüncü kartilleri hesaplanmış ve piyasa değeri birinci kartilin altında kalan
şirketler “Küçük”, piyasa değeri birinci ve üçüncü kartiller arasında kalan
şirketler “Orta” ve piyasa değeri üçüncü kartilden büyük olan şirketler de
“Büyük” olarak tanımlanmıştır. Bu hipotezi test etmek için aşağıdaki kukla
değişkenli regresyon modelleri kullanılmıştır:
FDi ═ β1 + β2*HAOi + β3*DBÜYÜK + β4*DKÜÇÜK + β5*HAOi*DBÜYÜK +
β6*HAOi*DKÜÇÜK + εi
FOi ═ β1 + β2*HAOi + β3*DBÜYÜK + β4*DKÜÇÜK + β5*HAOi*DBÜYÜK +
β6*HAOi*DKÜÇÜK + εi
İAi ═ β1 + β2*HAOi + β3*DBÜYÜK + β4*DKÜÇÜK + β5*HAOi*DBÜYÜK +
β6*HAOi*DKÜÇÜK + εi
Kukla (0/1) değişkenler DBÜYÜK ve DKÜÇÜK, halka açıklık oranı ile
diğer değişkenler arasındaki ilişki üzerinde şirket büyüklüklerinin önemli bir
etkisinin olup olmadığını anlamak amacıyla kullanılmaktadır. Modelde
büyüklüğün regresyon çizgisinin hem kesişim noktası hem de eğimi üzerindeki
etkileri ölçülmektedir. Kukla değişkenler DBÜYÜK ve DKÜÇÜK büyüklüğün
regresyon çizgisinin kesişim noktası üzerindeki etkisini ölçerken,
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HAO*DBÜYÜK ve HAO*DKÜÇÜK büyüklüğün regresyon çizgisinin eğimine
olan etkisini ölçmektedir. Bütün denklemlerde regresyon çizgisi orta
büyüklükteki şirketlerin verilerine göre çizilmiştir. Başka bir ifadeyle, β1 ve
β2’ler orta büyüklükteki şirketlerin katsayılarıdır. Dolayısıyla, diğer katsayılar
(β3, β4, β5, β6) orta büyüklükteki şirketlere göre küçük veya büyük şirketlerin
pozisyonları hakkında bilgi vermektedir.
V. Sonuçlar
Tablo 1 araştırmadaki değişkenler için tanımlayıcı istatistikleri raporlamaktadır.
Tabloya göre piyasadaki ortalama halka açıklık oranı (%36,5) ortanca (medyan)
değerinin (%32,3) biraz üzerinde olduğundan halka açıklık oranının dağılımı
hafifçe sağa çarpıktır. Bütün bağımlı değişkenlerin dağılımı da bağımlı
değişkenlerin ortalama değerleri ortanca değerlerinden büyük olduğu için hafifçe
sağa çarpıktır.
Tablo 1: Değişkenler için Özet Tanımlayıcı İstatistikler
Değişken
HAO
FD

Tanım
Halka açıklık oranları
Ortalama günlük fiyat değişimleri

FO

Fiyat Oynaklığı

İA

İşlem Aktivitesi

Min

Max.

1.0% 100.0%

Medyan Ortalama
32.3%

36.5%

S.D.

N

20.3% 199

-0.389% 0.738% 0.065% 0.100% 0.149% 199
1.339% 6.062% 2.523% 2.601% 0.681% 199
21

2,578

218

321

346 199

Tablo 2 firma büyüklükleri için tanımlayıcı istatistikleri vermektedir.
Tabloda en dikkat çekici nokta, piyasa değerleri ile ölçülen firma büyüklük
değerlerinin örneklemdeki firmalar arasında belirgin bir şekilde değişiklik
göstermesidir. Büyük firmaların ortalama büyüklük değeri küçük firmaların
ortalama büyüklük değerinden 125 kat daha fazladır.
Tablo 2: Piyasa Değeri ile Ölçülen Firma Büyüklükleri (Milyon TL)
Firma
Büyüklüğü

Tanımlar

Min

Küçük

< Birinci Kartil*

Orta

> Birinci Kartil; < Üçüncü
Kartil

Büyük

> Üçüncü Kartil

Max

Medyan

Ortalama

S.D.

N

9.37

57.41

28.57

31.00

15.48 50

61.73

704.00

186.75

247.79

175.18 99

721.05 22,286.67 1,560.99

* Q1= 59.57 milyon TL, Q3= 712.53 milyon TL

3,879.00 4,899.14 50
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Tablo 3 fiyat değişimlerinin (%FD) halka açıklık oranı (%HAO) üzerindeki
regresyonuna ilişkin sonuçları özetlemektedir. Bu sonuçlar Hipotez 1’de
öngörülen “ortalama günlük fiyat değişimleri, halka açıklık oranları ile doğru
orantılıdır” düşüncesini desteklemektedir. İlk olarak, yüksek çıkan F-Değeri
modelin sağlamlığını göstermektedir. İkincisi, t-istatistik değerleri bağımsız
değişkenle (%HAO) bağımlı değişkenin (%FD) %1 anlamlılık düzeyinde pozitif
ilişkili olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, regresyon sonuçlarına göre piyasa
yüksek halka açıklık oranlarını ödüllendirmektedir: Firmaların halka açıklık
oranı yükseldikçe hisse senetlerinin piyasa getirileri de artmaktadır.

Tablo 3: Fiyat Değişimlerinin Halka Açıklık Oranı Üzerindeki Regresyon
Sonuçlarının Özeti
Katsayılar

Standart Hata

t Stat

Kesme
Noktası

0.0003

0.0002 1.4940

HAO

0.0019

0.0005 3.7008

F
13.6963

R Kare
0.0650

Gözlem Sayısı
199

Tablo 4 fiyat oynaklığının (%FO) halka açıklık oranı (%HAO) üzerindeki
regresyonun sonuçlarını özetlemektedir. Regresyon sonuçlarına göre oynaklık ile
halka açıklık oranı arasındaki ilişki anlamlı, fakat Hipotez 2’de öngörüldüğü gibi
negatif değildir. Söz konusu hipotezin ardında küçük halka açıklık oranı zayıf ve
sığ bir piyasaya neden olduğundan böyle bir piyasada işlem miktarındaki küçük
değişiklikler fiyat getirilerinde büyük sapmalara neden olur şeklinde bir akıl
yürütme vardı. Ancak, bu tahminin gerçekleşmediği görülmektedir. Bu da İMKB
gibi küçük bir piyasada halka açıklık oranları ancak belirli bir seviyeden sonra
her bir hisse senedinin piyasasını aktif ve oynak hale getirebilir şeklinde
açıklanabilir. Diğer taraftan, bu sonuç fiyat getirisi ile ilgili daha önceki
sonuçlarla birlikte düşünüldüğünde “yüksek risk, yüksek getiri” genel prensibi
ile örtüşmektedir. Sonuç olarak, Tablo 4’de yer alan regresyon sonuçlarına göre
Hipotez 2 reddedilmiştir.

Şirketlerde Halka Açıklık Oranının Piyasa Performansına Etkisi:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Ampirik Bir Çalışma

19

Tablo 4: Fiyat Oynaklığının Halka Açıklık Oranı Üzerindeki Regresyon
Sonuçlarının Özeti
Katsayılar
Kesme
Noktası

0.0228

HAO

0.0087

Standart Hata

t Stat

F

R Kare

0.0010

23.7266

14.1116

0.0023

3.7565

Gözlem Sayısı

0.0668

199

Tablo 5 işlem aktivitesinin (İA) halka açıklık oranı (%HAO) üzerindeki
regresyonun sonuçlarını göstermektedir ve bu sonuçlar Hipotez 3’deki
öngörülerle tutarlıdır. Yani, işlem aktivitesi (sözleşme sayısı) ile halka açıklık
oranı arasında %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir
ilişki vardır. Beklendiği gibi, yüksek halka açıklık oranı hisse senetlerinin
piyasasını genişlettiğinden daha fazla işlem aktivitesine ve likiditeye imkan
vermektedir.

Tablo 5: İşlem Aktivitesinin Halka Açıklık Oranı Üzerindeki Regresyon
Sonuçlarının Özeti
Katsayılar

Standart Hata

Kesme
Noktası

101.2198

47.4305

HAO

601.5768

113.5108

T Stat

F

2.1341 28

R Kare
0.1248

Gözlem Sayısı
199

5.2997

Aşağıdaki Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de halka açıklık oranının etkisi
üzerindeki büyüklük etkisini ölçen çoklu regresyon sonuçlarının sonuçları yer
almaktadır. Tablo 6 firma büyüklüğü kontrol edilirken ortalama günlük fiyat
değişikliklerinin (%FD) halka açıklık oranı üzerindeki regresyon sonuçlarını
göstermektedir. Modeli hatırlatmak gerekirse:
FDi = β1 + β2*HAOi + β3*DBÜYÜK + β4*DKÜÇÜK + β5*HAOi*DBÜYÜK +
β6*HAOi*DKÜÇÜK + εi
Hipotez 4, FD ve HAO değişkenleri arasındaki pozitif ilişkinin küçük
şirketler için daha belirgin olduğunu, çünkü küçük firmalar için düşük halka
açıklık oranının olumsuz etkilerinin daha büyük olacağını öngörmekteydi.
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Ancak, Tablo 6’daki sonuçlar bağımsız değişken (HAO) üzerinde firma
büyüklüğünün istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğunu
göstermemektedir. Modelde, kesme noktasındaki katsayıların (β3 ve β4) işaretleri
tam da beklenildiği gibi olsa da, istatistiksel olarak anlamlı değildir. Öte yandan,
eğim katsayılarının (β5 ve β6) işaretleri beklenenin tersi yönde çıkmıştır,
istatistiksel olarak anlamlı değilse de firma büyüklüğünün artması regresyonun
eğimi üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Diğer taraftan, halka açıklık oranının
hisse senedi fiyat getirisi üzerindeki etkisi küçük firmalar için daha az belirgindir
ve üstelik bu etki %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuç
olarak, Hipotez 4 halka açıklık oranı ve ortalama fiyat getirisi arasındaki ilişki
bakımından reddedilmiştir.

Tablo 6: Fiyat Değişiminin Çoklu Regresyonu Sonuçlarının Özeti
Katsayılar

Standart Hata

t Stat

Kesme Noktası

0.00012

0.00029

0.421

HAO

0.00229

0.00071

3.228

DBÜYÜK

-0.00025

0.00050

-0.502

DKÜÇÜK

0.00102

0.00055

1.854

DBÜYÜK*HAO

0.00134

0.00132

1.014

DKÜÇÜK*HAO

-0.00243

0.00121

-2.004

F

R Kare

4.26896 0.09958

Gözlem
Sayısı
199

Tablo 7’de firma büyüklüğü kontrol edildiğinde fiyat oynaklığı ve halka
açıklık oranları arasındaki ilişkiyi anlatan regresyon sonuçları özetlenmektedir.
Modeli hatırlatmak gerekirse:

FOi = β1 + β2*HAOi + β3*DBÜYÜK + β4*DKÜÇÜK + β5*HAOi*DBÜYÜK +
β6*HAOi*DKÜÇÜK + εi
Regresyon sonuçları oynaklığı azaltmada halka açıklık oranlarının küçük
firmalarda daha etkili olduğu fikrini desteklememektedir. Hipotez 4
doğrulansaydı büyük firmaların katsayıları ile küçük firmaların katsayıları farklı
işaretli olurdu. Çünkü, firma büyüklüğü arttıkça oynaklığın azalacağı
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öngörülmüştü. Fakat, regresyon %10 düzeyinde anlamlı çıkan DKÜÇÜK
katsayısı dışında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da her iki firma tipi için de
aynı işaret sonucunu vermiştir. Dolayısıyla, Hipotez 4 halka açıklık oranı ve
hisse senetleri fiyat oynaklıkları arasındaki ilişki açısından da reddedilmiştir.

Tablo 7: Fiyat Oynaklığının Çoklu Regresyonu Sonuçları
Katsayılar

Standart Hata

t Stat

Kesme Noktası

0.02190

0.00131

16.759

HAO

0.00887

0.00316

2.812

DBÜYÜK

0.00064

0.00222

0.287

DKÜÇÜK

0.00572

0.00245

2.339

DBÜYÜK*HAO

-0.00368

0.00587

-0.626

DKÜÇÜK*HAO

-0.00416

0.00539

-0.770

F
6.48148

R Kare
0.14377

Gözlem Sayısı
199

Son olarak, Tablo 8 halka açıklıklık oranı ve işlem aktivitesi arasındaki
ilişki üzerindeki büyüklük etkisini test eden modelin regresyon sonuçları
verilmektedir. Modeli hatırlatmak gerekirse:
İai = β1 + β2*HAOi + β3*DBÜYÜK + β4*DKÜÇÜK + β5*HAOi*DBÜYÜK +
β6*HAOi*DKÜÇÜK + εi
Hipotez 4’de öne sürüldüğü gibi halka açıklık oranının işlem aktivitesi
üzerindeki etkisi küçük firmalar için daha belirginse küçük firmaların
katsayılarının (β4 ve β6) pozitif, büyük firmaların katsayılarının (β3 ve β5) negatif
olması beklenir. Ancak, regresyon sonuçlarına göre büyük ve küçük firmaların
işaretlerine bakıldığında orta büyüklükteki firmalara göre artı eksi aynı yönde
olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle, büyük firmalar için de küçük firmalar
için de kesme noktasındaki katsayılar pozitif, fakat eğim katsayıları negatiftir ve
bütün katsayılar istatistiksel olarak anlamlıdır. Dolayısıyla, firma büyüklüğü
düştükçe halka açıklık oranının etkisinin artacağı söylenemez. Sonuç olarak, bir
kez daha regresyon sonuçları Hipotez 4’ü desteklememektedir.
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Tablo 8: İşlem Aktivitesinin Çoklu Regresyonu Sonuçları
Katsayılar
Kesme Noktası

Standart Hata

t Stat

-66.21

63.55

-1.042

1025.03

153.45

6.680

DBÜYÜK

343.43

108.15

3.175

DKÜÇÜK

254.17

118.95

2.137

DBÜYÜK*HAO

-617.97

285.65

-2.163

DKÜÇÜK*HAO

-829.54

262.32

-3.162

HAO

F
10.71946

R Kare
0.21735

Gözlem Sayısı
199

Sonuçlar özetlenecek olursa, regresyon sonuçlarına göre halka açıklık oranı
hisse senedi fiyat getirisi üzerinde belirgin bir şekilde pozitiftir. Diğer bir
deyişle, yüksek halka açıklık oranları piyasadaki yatırımcılar tarafından
ödüllendirilmektedir. İkincisi, halka açıklık oranı ve fiyat oynaklığı arasındaki
ilişki beklenenin aksine pozitiftir. Bu durumun muhtemel açıklaması; piyasa
değerleri o kadar küçüktür ki halka açıklık oranı ancak belirli bir seviyeyi
geçtikten sonra hisse senetleri oynaklığa yol açacak aktif bir piyasaya sahip
olabilir şeklinde yapılabilir. Üçüncüsü, işlem aktivitesi (sözleşme sayısı)
hipotezlerdeki gibi halka açıklık oranından belirgin bir şekilde etkilenmektedir.
Son olarak, regresyon sonuçları halka açıklık oranlarının etkisinin firma
büyüklüğü değiştikçe lineer olarak değiştiği fikrini desteklememektedir.
VI. Sonuç
Kurumsal yönetim araştırmacıları için ortaklık yapısı konsantrasyonu ve şirket
performansı arasındaki ilişki popüler bir konudur. Bununla birlikte, araştırma
alanı büyük ölçüde Anglo-Amerikan şirketlerine ilişkin çalışmalarla domine
edilmiştir. Hukuk ve finans çalışmaları ortaklık yapısının etkilerinin ağırlıklı
olarak bağlamdan etkilendiğini göstermektedir. Amerika ve İngiltere gibi ortak
hukuk ülkelerinde ortaklık konsantrayonu “vekillik sorununa” karşı bir çözüm
olabilirken, İtalya, Fransa, İspanya, Türkiye vs. gibi Kıta Avrupası ülkelerinde
ortaklık konsantrasyonunun kendisi “istismar problemine” neden olabilmektedir.
Ortak hukuk ülkelerinden farklı olarak Kıta Avrupası ülkerinde sermaye
piyasası şirket finansmanında temel bir kaynak değildir. Borsalar yeterince
gelişmemiştir ve şirketlerin piyasa değerleri milli gelirlerin nispi olarak küçük
bir kısmıdır. Ülkeler arasında yapılan çalışmalar Kıta Avupası ülkelerinde
sermaye piyasalarının gelişmemesinin temel nedeni olarak bu ülkelerdeki hukuk
sistemi tarafından yatırımcıların görece zayıf korunmasından kaynakladığını
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ortaya koymaktadır. Yatırımcılar hakim ortaklar tarafından istismar
edileceklerini düşündüklerinden yatırım yapmaktan çekinmekte, bu da,
şirketlerin sermaye maliyetlerini artırmaktadır. Hakim ortaklar ya kontrolü
kaybedecekleri ya da sığ piyasada hisse senetleri değerinin altında fiyatlanacağı
kaygısıyla halka açılmaktan çekinmektedir.
Hepsi bir arada değerlendirildiğinde, yüksek yoğunlukta ve merkezi ortaklık
yapısı sermayenin az bir kısmını temsil eden hisse senetleri piyasada işlem
görmektedir. Düşük halka açıklık oranı sığ ve dolayısıyla likit olmayan bir
piyasaya neden olmaktadır. Bu nedenledir ki, küresel endeks sağlayıcıları
(Morgan Stanley, Standard and Poor’s) hisse senetlerinin yatırım yapılabilirliğini
hesaplarken halka açıklık oranlarını ağırlıklandırma faktörü olarak kulanmaya
başlamışlardır.
Halka açıklık oranları şirketlerin ortaklık yapısına ilişkin bir çırpıda bilgi
vermesine ve yatırımcıların bu konuya ilgisine rağmen halka açıklık oranlarının
etkilerini doğrudan ele alan sınırlı sayıda akademik çalışma vardır. Bu
çalışmada, tipik bir Kıta Avrupası hukuku ülkesindeki veriler kullanılarak halka
açıklık oranlarının hisse senedi performansına olan doğrudan etkisi ölçülmüştür.
Gerçekten de, Türk sermaye piyasası yatırımcıların görece az korunduğu,
ortaklık yapılarının yüksek yoğunlukta olduğu dolayısıyla halka açıklık
oranlarının düşük olduğu yeterince gelişmemiş bir sermaye piyasasında ortaklık
yapısının etkilerini çalışmak için uygun bir veri ortamı sağlamaktadır.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 199 şirketin verileri
2007 yılı için halka açıklık oranının hisse senedi fiyat getirileri, fiyat oynaklığı
ve işlem aktivitesi (likidite) üzerindeki etkilerini test etmek için kullanılmıştır.
Piyasanın zayıf kurumsal yönetim yapısı veriyken, halka açıklık oranı azaldıkça
düşük halka açıklık oranı istismar olasılığını artırdığından veya likiditeyi
kısıtladığından yerli veya yabancı yatırımcıların yatırım yapma istekleri azalır.
Regresyon sonuçları hisse senetleri fiyat getirileri ile halka açıklık oranlarının
pozitif ilişkide olduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle, İMKB’de
yatırımcılar halka açıklık oranı yüksek şirketlere daha fazla ödeme yapmaktadır.
Bu bulguya ek olarak, sonuçlar yüksek halka açıklık oranlarının daha fazla işlem
aktivitesine (likiditeye) neden olduğunu göstermektedir, bu da, yatırımcıların bu
hisse senetlerine daha fazla talepte bulunmasıyla açıklanabilir. Bununla birlikte,
fiyat oynaklığı ile ölçülen risk halka açıklık oranı arttıkça artmaktadır. Diğer
taraftan, değişkenlerdeki ilişkilerde büyüklük etkisi ortaya konamamıştır. Yani,
halka açıklık oranının bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi şirket büyüklüğü
artıp azaldıkça değişmemektedir.
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Sonuç olarak, çalışmanın bulguları bu alanda daha önce yapılan çalışmalarla
uyumludur ve yatırımcılar için halka açıklık oranının önemli olduğunu
göstermektedir. Yüksek halka açıklık oranları hisse senetleri için yüksek piyasa
değeri, daha fazla likidite ve şirketler için daha az sermaye maliyeti demektir.
Dolayısıyla, bu sonuçlar gittikçe artan endekslerde hisse senetlerini halka açıklık
oranlarına göre ağırlıklandırma çalışmalarına ampirik kanıt sağlamaktadır.
Buradaki sonuçlar şirketlerin ve politika belirleyicilerin sermaye piyasasının
gelişimini sağlayan ve sermaye maliyetlerini azaltan daha yüksek halka açıklık
oranını teşvik eden tedbirler almasını desteklemektedir. Çalışmadaki regresyon
sonuçları kuvvetli ve açıksa da, regresyonlar bir yıllık veriye dayanmaktadır.
Veri bütün sektörlerdeki firmaları kapsamaktadır ve bir hisse senedindeki halka
açıklık oranı değişimleri elimine edilmiş, her hisse senedinde bir halka açıklık
oranı kullanılmıştır. Dolayısıyla, halka açıklık oranlarının farklı sektörlerdeki
etkisi veya bir zaman diliminde halka açıklık oranı ciddi bir oranda değişen bir
şirket üzerindeki etkisi ilerde yapılacak çalışmalar için ilgi çekici sonuçlar
verebilir.
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