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ABSTRACT  
Financial development in Jordan should be underestimated for two main reasons. First, the total assets of licensed banks constitute about 
180 percent of Gross Domestic Product (GDP). Second, the country boasts one of the oldest stock markets in the region. The Amman 
Securities Exchange (ASE) was established in 1978 and its current capitalization is equivalent to about 75 percent of GDP. Given Jordan’s 
socio-economic challenges, and the fact that successive governments have been suffering from large and consistent budget deficits, it does 
not make economic sense that the ASE has no active secondary bonds market. The issued government securities are sold to all licensed 
banks. This observation is unfortunate. Avoiding the concentration of financial intermediation in banks makes sense. In addition, whilst a 
well-developed bond market allows banks to transfer their risk (securitization), such a market makes the conduct of monetary policy more 
effective and contributes to budgetary discipline by exposing the government to financial discipline. This paper argues for the need for 
developing a government securities market in Jordan. In addition, the paper examines the already listed shares in terms of their liquidity 
cost. Based on the empirical results, it is reported that listed shares suffer from high liquidity cost. This finding and its implications are 
useful in recommending what must be done to develop an active bonds market. 
 
Keywords: Amman Securities Exchange, bid-ask spread, Government Securities Market. 
JEL Classification: G10, G12, G15. 
 

 

1. INTRODUCTION 
The growth experience of nations has kept the best economics minds busy for centuries. Indeed, this interest 
has led to the development of several theories. These include Solow’s (1956) neoclassical model, endogenous 
growth theories (Romer, 1986 and Lucas (1988), cumulative causation theory (Myrdal, 1957 and Kaldor, 1970), 
and the New Economic Geography School (Krugman, 1991). Moreover, other approaches model the 
importance of institutions (North, 1990), and political science (Brunetti, 1997) in the growth process. 

As one might expect, the theoretical effort in economic growth has resulted in too many empirical papers to 
review in any single output. However, it can be stated that this literature, using different econometric 
techniques, considers the impact of many factors on real economic growth. Some of these variables are 
innovation and research and development, foreign direct investment, openness to trade, financial 
development, and others. 

The economic role of banks and stock markets has had its fair share in the literature. Even international 
organizations have expressed interest. The World Economic Forum defines financial development as the 
“factors, policies, and institutions that lead to effective financial intermediation and markets, as well as deep 
and broad access to capital and financial services”. Also, the World Bank defines the concept of financial 
development as improvements in the quality of five financial functions (production of information about 
possible investments, monitoring individuals and firms and exerting governance, facilitating trading, 
diversification, and management of risk, mobilizing and pooling savings, and the easing the exchange of goods, 
services, and financial instruments). 

Given the importance of financial development, one can understand why “a large body of economic literature 
supports the premise that, in addition to many other important factors, the performance and long-term 
economic growth and welfare of a country are related to its degree of financial development” (World Economic 
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Forum). Relative to this conclusion, the empirical literature which examines the impact of financial 
development on growth is extremely large. In actual fact, a number of papers whose objective is to review this 
literature only, have been published and these include Ang (2008), Beck (2012), and Barajas (2013). 

On average, given the positive impact of financial development on growth, the literature also examines the 
impact of financial development on poverty and inequality and the determinants of financial development 
itself. Some of the more recent papers that examine these issues are published by Ben Naceur and Zhang 
(2016) and Almarzoqi et al. (2015). As far as the Middle East and North Africa (MENA) region is concerned, the 
issues of the impact of financial development on growth and the determinants of financial development are 
examined by Hamadi and Bassil (2015) and Cherif and Dreger (2014) respectively.   

As a part of most financial systems, the literature raises two theoretical arguments for the economic 
importance of stock markets. First, due to the fact that most economically profitable projects require 
investments for a long time period, liquid stock markets allow investors to commit their funds in such projects 
because they can sell the issued and subscribed securities whenever they want on the secondary market. This 
argument, which is commonly referred to as the level effect, is due to Levine (1991). Second,   liquid markets 
with a diverse set of financial securities provide investors with diversification benefits in terms of expected 
return and expected risk levels. This benefit enables investors to allocate some of their funds in high-risk with 
high-return projects. This shift in the capital flows promotes efficiency with which capital is allocated. Again, 
this argument, referred to as the efficiency effect, is due to Greenwood and Jovanovic (1990). 

Within the context of financial development in general, and stock markets in particular, one cannot 
underestimate the importance of developing government (and corporate) securities market.  For example, the 
fact that infrastructure projects require long-term commitments of capital, the presence of liquid bond markets 
(and stocks) eases this problem by providing an asset (bonds) to savers which they can easily sell whenever 
they want. The establishment of efficient government bond market involves other benefits too (USAID, 2010). 
First, if a nation borrows in foreign currency, depreciation of the local currency would worsen the 
government’s balance sheet and increase the debt burden. Second, avoiding the concentration of financial 
intermediation in banks makes economic sense. Also, a well-developed bond market allows banks to transfer 
their risk through securitization. Third, such a market enhances economic stability by enabling the government 
to pursue expansionary fiscal policy in recession times. Finally, government bonds market provides economies 
with a risk-free benchmark, makes the conduct of monetary policy more effective, improves the intermediation 
of savings, and contributes to budgetary discipline by exposing the government to financial discipline. 

Relative to the issue of developing government securities market and its benefits, it is interesting to note that 
successive Jordanian governments have been dependent on external grants and local and foreign borrowing 
for funding their deficits. Indeed, since 1970, the budget has been consistently in deficit. For example, 
excluding aid, this deficit was equal to 22.1 percent of GDP (1970), 28.6 percent (1980), 9.9 percent (2000), 7.7 
percent (2010), and 7.2 percent (2014). It is also interesting to note that Jordanian governments have never 
really tried to develop a vibrant local bonds market. In actual fact, the issued local bonds by the central 
government and public entities are sold to local banks only and do not trade on the secondary market. They are 
“allocated” to each bank according to the ratio of its assets to the total assets of all banks. Currently, these 
securities account for about 25 percent of the assets of all Jordanian banks. This observation is also surprising 
knowing that the Amman Securities Exchange (ASE) is one of the oldest markets in the region. The ASE was 
established in 1978.  

This paper makes a case for the need to establish a government securities market in Jordan. In addition, the 
paper examines the already listed shares in terms of their liquidity cost. This analysis, it is argued, is useful 
because of the implications of the results in establishing an efficient government securities market in Jordan. 

The rest of the paper is organized as follows. To argue for the desperate need for developing a government 
securities market in Jordan, we provide, in section 2, some relevant information about the Jordanian economy 
in general, and public finance in particular. In section 3, we examine the ASE in terms of the liquidity cost of all 
its listed stocks. Based on these results, we draw conclusions and implications for developing a government 
securities market. Finally, we summarize and conclude the paper in section 4. 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(2)                                                                   Omet 

__________________________________________________________________________________ 
119 

 

2. THE JORDANIAN ECONOMY AND PUBLIC FINANCE 
Jordan is classified by the World Bank as a “lower middle income country”. GDP per capita is around $5,500. 
Based on purchasing power parity (international dollars), per capita GDP is about $12,100. The Jordanian 
economy has been wrestling with a number of socio-economic challenges and characteristics. These challenges 
and characteristics are briefly outlined below. 

First, in 2010 and 2015, the overall unemployment rates were equal to 11.0 percent, and 13.6 percent 
respectively. In terms of gender, age and education, the unemployment problem is even more serious.  Among 
females, 15-19 years old, 20-24 years old, and those with an undergraduate (or higher) degree, unemployment 
rates are equal to 23.0 percent, 39.7 percent, 32.1 percent, and 17.6 percent respectively. 

Second, the labour force participation rate (among the 15-64 years old) is equal to 44 percent. This low rate is 
primarily due to the extremely low female participation rate (17 percent). However, it is useful to realize that 
this rate was equal to 9.8 percent in 1990 and 14.1 percent in 2012. In other words, unless the economy 
creates more employment opportunities than ever before, the rising female participation rate is going to make 
the overall and male unemployment problems even more challenging to solve. 

Third, set at JD813 ($1160) annual per capita income level, the 2010 official figures indicate that the poverty 
rate is equal to 14.4%. This rate hides the fact that 22.5 percent of households are vulnerable to poverty 
because their income lies between 1 and 1.5 times the poverty line. 

Fourth, the economy receives large amounts of capital inflows in the form of aid and remittances. Relative to 
GDP, these inflows in 2014 constituted about 4.9 percent and 9.4 percent respectively (Figure 1) 

 
Fifth, governments suffer from budget deficits (Figure 2). 

 
Sixth, the tax effort remains relatively low (Figure 3) 
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Seventh, within the context of the low tax effort, it is informative to note 68 percent of total tax revenue 
emanates from sales tax, and this is much higher than the OECD average (40 percent). Also, individuals who 
earn wages and private sector businesses (non-corporate) contribute very little towards total tax revenue 
(Figure 4). 

 
Finally, the economy suffers from consistent trade deficit. During the period 2010-2014, this deficit to GDP 
ratio was around the 42 percent mark (Figure 5) and this is comparable to the 1975-1980 ratio (51 percent). 

 
Underlying the above-mentioned socio-economic challenges and characteristics of the Jordanian economy, it is 
unfortunate to realize that total government spending to GDP ratio has fallen from an annual mean value of 43 
percent (1970-1980) to 35.8 percent (2005-2010) and to 30.9 percent in 2014 (Figure 6). More importantly, this 
decrease was largely due to its’ capital component. In actual fact, capital spending has fallen from 15 percent 
(1970-1980) to 8.4 percent (1990-2000), 7.5 percent (2000-2005), and to 4.5 percent in 2014. 

 
Against the decrease in both total spending and capital spending, and during the period 2004-2015, the 
population of Jordan (Jordanians) has increased by 3.1 percent. Whilst this ratio is relatively high, it is still much 
lower than the increase in the non-Jordanian (largely refugees) population (18 percent). In other words, the 
decrease in capital spending must have had serious implications to the infrastructure deficit facing the 
economy. 

To appreciate the implications of the decrease in capital investments, one only needs to look at Jordan’s 
international rank in terms of: 
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1- Competitiveness Index: With a score of 4.25, Jordan ranks 64th out of 140 countries in the overall 
competitiveness index (World Bank). On the dimension of macroeconomic stability Jordan ranks 131st (Figure 
7). 

 
2- Logistic Performance Index: The World Bank’s Logistic Performance Index, and its’ transport-related 
infrastructure dimension reflects the poor status of Jordan. 

 
3- Governance Indicators: The Worldwide Governance Indicators in terms of government effectiveness and 
regulatory quality are poor. 

 
 

 
4- Energy Architecture: The World Economic Forum’s 2014 Global Energy Architecture Performance Index 
reflects the relatively poor Jordanian circumstances. 
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The impact of the prevailing characteristics of the Jordanian economy and its current realities and challenges, 
observations about government fiscal policy, and the above-mentioned seven questions could not have been 
positive. Cumulatively, they have made successive governments look weak, inefficient, and unpopular. This is 
reflected in the survey results of the average Jordanian in 1999-2004 and 2010-1014 (World Values Survey 
Association). 

  
Based on the above brief outline of the socio-economic challenges facing Jordan, characteristics of the 
economy, and few observations about total government spending, we can make the following statements. 

First, the national economy receives sizeable amounts of capital inflows in the form of aid and remittances and 
suffers from consistent trade deficit. Second, the central government suffers from consistent budget deficit and 
the tax to GDP ratio remains relatively low. Third, economic growth should be a worrying factor to policy-
makers because of the problems posed by the consistently high unemployment rates, rapidly expanding labor 
force, increasing female participation rate, and the existing poverty levels. 

Finally, it is ironing that successive Jordanian governments suffer from consistent budget deficits and 
macroeconomic instability, rely on low tax effort in financing their spending, and recently, have issuing various 
government securities (treasury bills, treasury bonds, development bonds, and various public institutions 
bonds) in growing proportions. This irony stems from the fact that the Jordanian state, it can be argued, must 
not only increase the tax revenue from the current 14 percent of GDP, but also must develop the government 
securities market in its secondary aspect. Together, they should enable the government meet its long-term 
capital spending requirement but also promote greater levels of macroeconomic stability. 

 
 

3. THE JORDANIAN STOCK EXCHANGE: THE LIQUIDITY ISSUE 
The ASE which was established back in 1978 is one of the oldest markets in the region. Naturally, during its first 
few years in operation, the market reflected modest figures. For example in 1978, the market had a total of 66 
listed firms. By the end of 2015, this number has increased to 228 firms. Indeed, some of these firms are the 
largest in the country in terms of assets and number of employees. However, it is also useful to note that the 
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market has suffered from some extreme volatility in prices. This volatility is reflected in the market’s 
capitalization to GDP ratio. For example, whilst this ratio was equal to 36 percent in 1978, 70 percent in 1996, 
58 percent in 2000, and 299 percent in 2005, the ratio collapsed to 197 percent in 2007, 87 percent in 2012, 
and to 66 percent by the end of 2015. 

Irrespective of what the reasons behind the collapse in the ASE’s capitalization to GDP ratio are, this 
observation is not encouraging if the Amman Securities Commission, together with the Ministry of Finance 
wants to establish an active bonds market. Indeed, one way of looking at this issue is to examine the liquidity 
cost that prevails in the shares of all listed firms. 

The ASE publishes detailed daily reports. These reports include several measures including closing prices, 
trading volume, number of transactions, closing best bid prices and closing best ask prices, and others. These 
reports constitute the source for all the relevant data that enter our analysis. 

Due to the non-availability of within-day data (transaction-to-transaction data), we use the difference between 
the closing ask and bid prices as the relevant measure for liquidity cost. Indeed, the fact that these closing best 
bid and best ask are random in terms of their arrival times at the market, the difference can be a good measure 
of liquidity cost. In other words, our relevant measure of liquidity cost is represented by the following 
expression; 

Spread= [(Best Ask – Best Bid) / (Best Ask + Best Bid / 2)] * 100                                             (1) 

The above equation was used to estimate the liquidity cost for all listed firms during the period 2002-2014. 
Before we report the results, it is useful to note that stock prices are not allowed to change during any trading 
day by more than 5 percent. This law is important in estimating liquidity cost. If in any day, the closing bid or 
ask price might cause a daily change in price by more than the 5 percent, these ask and bid prices are deleted 
and not included in the calculation. 

In Figure 15, we report the overall mean liquidity costs. A look at the reported spread values, one cannot but 
conclude that liquidity cost that prevails in the Jordanian capital market is relatively high. Indeed, even the 
mean spread in 2004 (1.5 percent) is much greater than the 0.018 percent and the 0.037 percent that exist in 
the NYSE and NASDAQ markets respectively (Jiang et al., 2011). In addition, the 1.5 percent cost is much higher 
than those reported by Gagnon and Gimet (2013) for European markets (0.331 percent) and Canada (0.213 
percent). Finally, liquidity cost in the Chinese market is equal to 0.217 percent (Ding et al., 2013).  

 
As far as government bond markets are concerned, a recent paper (Goyenko et al., 2011) examined how 
liquidity cost varies across different maturities. The empirical results indicate that spreads increase in 
recessions across all maturities. On average, liquidity cost is equal to 0.149 percent during recessions and 0.101 
during non-recession periods. Also, for treasury bills (short-term bonds), liquidity cost is equal to 0.049 percent 
in recessions and 0.002 percent in non-recession periods. 

The comparatively high liquidity cost in the ASE is due to several reasons. However, one cannot ignore the role 
of market-makers. The fact that the trading mechanism on the ASE does not have market-making (brokered-
market), the relatively high liquidity cost cannot be reduced unless this institution (market-making) is 
introduced. Indeed, the available evidence clearly points out the fact that markets which introduced market-
makers witnessed some significant decreases in their liquidity costs (see, for example, Jain, 2003). 
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In addition to the above results, we estimated an OLS regression that looked as follows: 

Spreadi,t = α0 + α1ln(VOLi,t) + α2ln(PRICEi,t) + α3(RISKi, t) + α4ln(DUMi) + εi,t          (2) 

where spread is as defined above, VOL is the natural logarithm of trading volume, PRICE stands for the natural 
logarithm of closing price, RISK is measured by the difference between the highest and lowest price (during 
days) divided by the closing price, and DUM is a dummy variable which is equal to 0 if the firm is listed on the 
first market and 1 if listed on the second market. 

The estimated results are as one might expect. In all years, the signs of the coefficients are fairly similar in 
terms of sign and significance.  

Table 1: 2014 Regression Results 

Variable Coefficient t-Statistics 
VOL -0.005 6.325* 
PRICE -0.007 -6.614* 
RISK 0.250 43.994* 
DUM 0.018 7.749* 
Adj. R2 0.350  
* Significant at the 99 percent level.  

For illustrative purposes, we report in Table 2 the 2014 results. The coefficient of trading volume (VOL) is 
negative and significant. In other words, the more the stock is traded the lower its liquidity cost. The coefficient 
of stock price (PRICE) is negative. Again, this is expected given the fact that the minimum tick which is allowed 
in the ASE is 1 pence (100 pence equivalent to 1 Dinar). The risk factor (RISK) enters positive in its impact on 
liquidity cost. In other words, when volatility is low, one should expect narrower bid-ask spreads. Finally, the 
coefficient of the dummy variable is positive. Again, this result is expected as newly listed firms which tend to 
be less well-known are expected to have wider bid-ask spreads.  

4. SUMMARY AND CONCLUSIONS 
Given Jordan’s socio-economic challenges, the national economy must achieve sustainable and strong 
economic performance. This objective can be achieved, if and only if, successive Jordanian governments can 
adopt meet the country’s growing requirements in terms of both physical and social infrastructure 
investments. Based on these arguments and the fact that successive governments suffer from consistent 
budget deficits, it is imperative to develop well-functioning and liquid government securities market. In 
addition, and to complement this effort, a new tax policy that would increase the tax effort must be adopted. 

The establishment of a liquid secondary market for government securities is a complex task. A number of 
measures must be in place for its development. These are listed below. 

1- The government must a credible issuer of securities (debt). 

2- Macroeconomic conditions must have some degree of stability. 

3- The government must be prepared to pay the prevailing market interest rates. 

4- The capital market must have the necessarily required technical and regulatory frameworks. 

Based on the time period 2002-2014, the results indicate that liquidity cost on the Jordanian capital market is 
relatively high. The government must be aware of this cost and any steps to activate the secondary market for 
government securities must take this observation into consideration. In addition, market-makers must be 
introduced in order to maintain this cost at manageable proportions. 
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ABSTRACT  
The main aim of this study is to identify the investment preferences of foreign portfolio investors in Turkey. In this study, which comprises 
151 non-financial firms listed in Borsa Istanbul between the years 2005-2014 and 1510 firm-year observations, dynamic panel regression 
methods are used to account for the consistent structure of the foreign investors’ preferences over years. The findings of the study indicate 
that the market size is the most important determinant of the foreign investment decisions. In addition to the market size, foreign 
investors prefer firms with low level of liquidity. We do not observe any consistent and significant relationship between foreign investment 
ratio and other firm specific determinants. The findings of this study is consistent with the other similar studies in the literature. It is 
believed that due to asymmetric information problem between the local and foreign investors, foreign investors tend to invest in firms that 
they have more information about. 
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TÜRKİYE’YE YAPILAN PORTFÖY YATIRIMLARININ FİRMA SEVİYESİNDE BELİRLEYİCİLERİ: BİR 
DİNAMİK PANEL REGRESYON ANALİZİ YAKLAŞIMI 
 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’deki yabancı portföy yatırımcılarının yatırım tercihlerinin belirlenmesidir. 2005-2014 yılları arası Borsa 
İstanbul’a kote 151 finansal olmayan şirket ve yıllık bazda 1510 gözlemi kapsayan çalışmada yabancı yatırımcı tercihlerinin yıllar içerisindeki 
tutarlı yapısından dolayı dinamik panel regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, yabancı yatırım kararlarını 
etkileyen en önemli değişkenin piyasa büyüklüğü olduğunu göstermektedir. Piyasa büyüklüğüne ek olarak, yabancı yatırımcılar likiditesi 
düşük şirketleri tercih etmektedirler. Yabancı yatırımcı oranı ile diğer firmaya özgü değişkenler arasında ise tutarlı ve anlamlı bir ilişki tespit 
edilememiştir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer çalışmalar ile uyumludur. Yerli ve yabancı yatırımcılar arasındaki asimetrik bilgi 
probleminden dolayı yabancı yatırımcıların hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukları firmalara yatırım yapma eğiliminde oldukları 
düşünülmektedir. 
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1. GİRİŞ 
Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda tasarruf oranlarının yatırım ihtiyaçlarının gerisinde olması nedeni ile bu 
ülkeler yabancı yatırımlara giderek daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Özellikle 1990’larda başlayan küreselleşme 
eğiliminden kaynaklanan uluslararası sermaye akımları gelişmekte olan ülkelerin büyümesinde önemli bir paya 
sahip olmuştur. Uluslararası sermaye hareketlerinin hız kazanması beraberinde uluslararası sermaye 
hareketlerinin belirleyicileri üzerindeki ilgiyi de arttırmıştır. Uluslararası sermaye, genel anlamda bir ülkeden 
başka bir ülkeye giren ve o ülkenin ekonomik gücünü ve mali yapısını etkileyen finansal ve teknolojik kaynaklar 
olarak tanımlanmaktadır. Yabancı girişi, ülkede yatırım için kullanılabilecek finansal kaynakları arttırmakta ve 
ülkedeki yerel sermayeden daha fazlasının tüketim ve yatırım için kullanılabilmesine imkan sağlamaktadır. Bu 
ülkelere akan yabancı sermaye; dış borçlar, portföy yatırımları ve doğrudan yatırımlar olarak sınıflandırılabilir  
(Gökkent, 1997: 9).  Bunlardan portföy yatırımları diğerlerine göre çok daha kısa süreli olup, OECD tanımına 
göre doğrudan yatırımlar ve rezerv varlıklar kategorisine girmeyen bütün uluslararası hisse senedi ve borç 
yatırımlarıdır (OECD, Glossary). 

Türkiye, diğer gelişmekte olan ülkelere paralel şekilde özellikle 2001 mali reformlarından sonra büyük ölçüde 
doğrudan yatırım ve portföy yatırımı elde etmiş ve yapılan çalışmalarda yabancı sermaye ile ülkenin ekonomik 
büyümesi arasında uzun süreli pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Kargı, 2014). Yılda yaklaşık 40 milyar 
dolara ulaşan portföy yatırımları Türk ekonomisinin istikrarı için oldukça önemli bir kaynak olmuştur. Ülkemize 
portföy yatırımları daha çok devlet tahvili, hazine bonosu ve hisse senedi yatırımı şeklinde girmektedir. Türkiye 
son 10 yıl içinde Borsa İstanbul şirketlerinin halka açık kısmının yaklaşık %60-70’ine ulaşan portföy yatırımı elde 
etmiştir. Yabancı yatırımlarının artması, Borsa İstanbul’u daha likit bir piyasa yapmakta,  borsada işlem gören 
şirketlerin değerini artırmakta, hepsinden önemlisi ülke ekonomisinin gelişmesine katkı vermektedir. Ancak 
portföy yatırımlarının doğası gereği, ekonominin yavaşladığı dönemlerde çıkan yabancı sermaye piyasaların 
oynaklığını arttırmaktadır. Portföy yatırımlarının hızla çıkması ülke ekonomisinin daralmasına ve krizi girmesine 
neden olabilmektedir. Bu durum yerli yatırımcıların ve politika yapıcılarının en istemediği sonuçtur. Nitekim 
ABD Merkez Bankasının 2009’dan bu yana uyguladığı parasal genişleme politikalarından geriye dönmesi, 2013 
yılında ülkemize gelen portföy yatırımlarını geriye çevirmiş ve Türkiye kırılgan beş ülke arasında gösterilmiştir 
(IMF, 2013). Bu nedenle Borsa İstanbul’a yatırım yapan yabancı yatırımcıları tanımak, onlarım firma tercihlerini 
anlamak, hem yerli yatırımcılar, hem de ekonomi yönetimleri için de oldukça önemlidir. Bu çalışmanın temel 
motivasyonu firma seviyesinde yabancı yatırımcıların tercihlerini belirleyerek yabancı yatırımcıları çekmek 
isteyen şirketlere yol gösterirken, aynı zamanda yerli yatırımcılara ve politika yapıcılarına bilgi vermektir.  

Portföy yatırımlarından beklenen en büyük fayda ev sahibi ülkenin sermaye piyasaları üzerinde olacaktır. 
Yabancı yatırımlarla birlikte artan yatırımcı sayısı ve işlem miktarı, misafir ülkenin menkul kıymet borsasının 
daha likit ve derin olmasına yardımcı olacaktır. Artan likidite ve derinlik aynı zamanda piyasanın daha etkin hale 
gelmesi şeklinde de yorumlanabilir. Artan likidite, yatırımcıların portföylerini de daha etkili bir şekilde 
yönetebilmelerine ve aynı zamanda istedikleri zaman olması gereken fiyattan varlıklarını nakde 
çevirebilmelerine olanak tanır. Etkin bir piyasada olması gereken fiyat ile gerçekleşen fiyat arasındaki fark en 
aza ineceğinden, ülke içerisindeki sermayenin dağılımı da daha verimli olacaktır. Artan etkinlik ve gelişmiş 
kurumsal yönetim ilkeleri, ev sahibi ülkenin daha güvenilir ve yatırım yapılabilir bir ülke olduğu ile ilgili 
yatırımcılara sinyal verecek ve bu durum uzun vadede portföy yatırımlarına ek olarak doğrudan yatırımların da 
artmasına, ve sonuç olarak ekonomik büyümenin hız kazanmasına neden olacaktır. Portföy yatırımlarının diğer 
bir faydası da, misafir ülkedeki finansal araçların çeşitliliğini artırarak, yatırımcıların portföy risklerini daha iyi 
yönetebilmelerine imkan tanımasıdır (Evans, 2002).   

Portföy yatırımlarının ülke ekonomilerine etkisi genel olarak sermaye piyasaları aracılığı ile olmaktadır. Portföy 
yatırımlarının ekonomik etkilerini değerlendirmeden önce, sermaye piyasalarının gelişimi ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi tartışmak önemlidir. Literatürde yapılan birçok çalışmada finansal piyasaların gelişimi ile 
ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.  

King ve Levine (1993) ve Levine ve Zervos (1996) finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında nedensel bir 
ilişki tespit etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar, finansal gelişmelerin gelecek yıllardaki büyüme oranı, yatırım 
seviyesi ve yatırımların verimliliği üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Greenwood ve 
Jovanovic (1989) ve Bencivenga ve diğerleri (1992) piyasa likiditesi ile kaynak paylaşımı arasındaki ilişkiyi 
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incelemiş ve likiditesi yüksek piyasalarda kaynakların marjinal faydası yüksek projelere aktarılacağını ve sonuç 
olarak ekonomik büyümenin hız kazanacağını belirtmişlerdir.  

Gelişmiş sermaye piyasaları, yatırımcılara çeşitlendirme imkanı sunduğu için de önemlidir. Firmalar da benzer 
şekilde çeşitlendirme avantajından yararlanarak daha riskli projelere yatırım yaparak üretkenliklerini 
artırabilecektir. Ayrıca, gelişmiş sermaye piyasalarında yatırımcılar şirketlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olarak 
hem firmaların üzerindeki kontrolü artırıp onların daha karlı yatırımlara yönelmelerini sağlayacak hem de kendi 
sermayelerini, yoğun bilgi akışı sayesinde daha etkin yatırımlara yönlendirebileceklerdir. Başka bir ifadeyle 
sermaye piyasalarının gelişmesi firmalar ile yatırımcılar arasındaki bilgi asimetrisini azaltarak her iki tarafın da 
rasyonel karar almalarına yardımcı olacaktır. Hem firmaların hem de yatırımcıların aldığı etkin kararlar uzun 
vadede ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etki yaratacaktır (Hargis, 1998; Hargis ve Ramanlal, 1998). 

Yukarıda bahsedilen piyasa gelişmişliğinin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkide bulunması ancak o 
piyasanın aktif olması ile mümkündür.  Aktif bir piyasa için de en önemli şartlardan biri yatırımcı sayısının fazla 
olmasıdır. Yerli yatırımcıların yetersiz kaldığı durumda piyasaya yabancı yatırımcıların girmesi, piyasanın 
gelişmişlik seviyesini de doğrudan etkileyecektir. Sermaye piyasalarındaki yatırımcı sayısının artması hisse 
senedi fiyatlarının herhangi bir satış anındaki hassasiyetini azaltacak ve aynı zamanda hem halihazırdaki hem de 
potansiyel yatırımcıların çeşitlendirmeden elde ettikleri faydaları artıracak ve sonuç olarak da sermaye 
piyasaları gelişecektir (Pagano, 1989). Bir piyasanın büyüklüğü, piyasa içerisinde işlem gören hisse senetlerinin 
büyüklüğü, piyasada işlem gören hisse senedi sayısı ve aynı zamanda piyasadaki yatırımcı sayısı ile ilişkilidir. 
Sermaye varlıkları fiyatlama modelinin de öngördüğü gibi, uluslararası piyasalarla entegre olan piyasalarda 
yatırımcılar sadece ülke içi değil uluslararası çeşitlendirme avantajından da faydalanabilirler. Çeşitlendirme 
yoluyla riskin azalması, hisse senedinden beklenen getirinin de azalmasına ve hisse senedi fiyatının artmasına 
neden olur. Hisse senedi fiyatının artması da halka açık olmayan şirketleri de hisse ihracı konusunda motive 
edecektir (Hargis, 1998).  

Bu çalışmanın temel amacı, özellikle gelişmekte olan ülkeler için çok fazla önem arz eden yabancı yatırımcıların 
firma seviyesinde yatırım tercihlerinin belirlenmesidir. Çalışmada 2005-2014 yılları arası Borsa İstanbul’a kote 
151 finansal olmayan ve verilerine eksiksiz ulaşılabilen şirket analize dahil edilmiştir. Toplam örneklem 
büyüklüğü 1510’dur. Çalışmada kullanılan bağımlı değişken hisse senetlerindeki yılsonu yabancı yatırımcı 
oranıdır (YYO). Çalışmada 8 ayrı firmaya özgü bağımsız değişken modele dahil edilmiştir. Çalışmada dinamik 
panel regresyon yöntemleri kullanılmıştır. İlk olarak dinamik EKK1 yöntemleri ile yabancı yatırımcı oranı tahmin 
edilmiş ancak modelde karşılaşılan içsellik probleminden dolayı dinamik araç değişkenli modeller ve GMM2 
tekniği ile yabancı yatırımcı oranı tahmin edilmiştir. 2005 öncesi döneme ait yabancı yatırımcı verisine 
ulaşılamadığı için bu dönem analize dahil edilememiştir. Ayrıca, yabancı yatırımcı verisine sadece yıllık olarak 
erişilebildiği için bütün değişkenler de yıllık değerler temel alınarak değerlendirilmiştir. Son olarak, bazı 
firmalara ait verilere ulaşılamadığı için bu şirketler örneklem dışında bırakılmıştır. 

Çalışmadan elde edilecek bulgular birçok açıdan önemlidir. İlk olarak Türkiye gibi tasarruf miktarının az olduğu 
ülkeler yatırım projelerinin finansmanı açısından yabancı sermayeye ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda, yabancı 
sermayenin Türkiye’ye çekilebilmesi için yabancı yatırımcıların hangi şirketleri tercih ettiğinin bilinmesi gerek 
şirketler gerekse de politika yapıcılar açısından önemlidir. Ayrıca, çalışmada kullanılan örneklem periyodunun 
uzun (2005-2014) ve örneklem setinin büyük olması çalışmadan elde edilen sonuçların Türkiye adına 
genelleştirilebilmesi açısından önemlidir. Son olarak, çalışmada Türkiye’deki benzer çalışmalardan farklı olarak 
dinamik panel regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Buradaki amaç, modelde karşılaşılabilecek içsellik 
problemlerini ortadan kaldırarak analiz sonuçlarının geçerliliğini arttırmaktır. 

Çalışmada giriş bölümünden sonra ikinci bölümde Türkiye’ye yönelik sermaye hareketleri incelenecektir. 
Üçüncü bölümde yabancı yatırımcıların yatırım tercihleri ile ilgili yapılan önceki çalışmalar değerlendirilecek, 
dördüncü ve beşinci bölümlerde ise sırasıyla çalışmanın veri seti ve çalışmada kullanılan yöntemler 
açıklandıktan sonra çalışmadan elde edilen bulgular yorumlanacaktır. Son olarak altıncı bölümde genel bir 
değerlendirme ile birlikte çalışma sonlandırılacaktır. 

                                                             
1 En Küçük Kareler 
2 Generalized Methods of Moments 
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2. TÜRKİYE’YE YÖNELİK ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ 
1980 sonrası uygulanan ekonomi politikaları ile giderek küresel bir siteme entegre olan Türkiye özellikle Türk 
parasının başka ülke paralarına çevrilebilir hale getirilmesi ile uluslararası sermaye akımlarından daha fazla 
faydalanmaya başlamıştır.  Şekil 1’de Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımlar hem dolar cinsinden hem de 
doğrudan yatırımların GSYİH’ye oranı (sağ eksen) şeklinde gösterilmiştir. Şekil 1’den de görüldüğü üzere 1975 
yılından 2000 yılına kadar Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımlar 1 milyar dolar seviyesinin altında kalmıştır. 
1975-2000 yılları arasında doğrudan yatırım/GSYİH oranı en fazla %0,61 ile Türkiye’nin serbestleşme sürecini 
tamamladığı ilk yıl olan 1989 yılına aittir. Türkiye her ne kadar 1989 yılında serbestleşme sürecini büyük ölçüde 
tamamlasa da, bu değişiklik serbestleşme sonrası ilk 10 yıllık sürede doğrudan yatırımlar açısından istenilen 
etkiyi yaratamamıştır. Türkiye’de yaşanan makroekonomik istikrarsızlıklar ve özellikle bu dönemde Latin 
Amerika ülkelerinin yüksek miktarda doğrudan sermayeye ev sahipliği yapmaları, Türkiye’yi ikinci plana iten 
nedenlerden biridir. Ayrıca, Çin ve Uzakdoğu’daki doğrudan yatırımı özendirici çalışmalar, Sovyetler Birliği’nin 
dağılması ve birlikte ayrılan ülkelerdeki özelleştirme politikaları Türkiye’yi yabancı yatırımcıların ilgili alanı dışına 
itmiştir.  

Şekil 1: Türkiye’ye Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

 
Kaynak: Dünya Bankası 

2000 yılı sonrası doğrudan yatırımlara bakıldığında ise, özellikle 2006 ve 2007 yılları dikkat çekicidir. 2007 yılında 
doğrudan yatırımların GSYİH’ye oranı %3,4 ile rekor seviyeye ulaşmıştır. 2008-2009 krizi ile birlikte tekrar 
azalmaya başlayan doğrudan yatırımlar 2011-2014 yılları arasında da dalgalı bir seyir izlemiştir. 2014 yılı 
itibariyle doğrudan yatırımların GSYİH’ye oranı %1,60 seviyesindedir. Bu dönemde Türkiye’ye yapılan doğrudan 
yatırımlardaki artışın en önemli nedenlerinden biri 2000’li yıllarda yapılan özelleştirmelerdir. Her ne kadar 2001 
krizi Türkiye’nin finansal anlamda güvenilirliğini azaltsa da, Türkiye kriz sonrası alınan tedbirlerle tekrar 
doğrudan yatırımların ilgi alanı içerisine girmiştir. Özellikle 2005 yılı ve sonrası enflasyon ve faiz oranları gibi 
makroekonomik göstergelerde iyileşmeler, Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımların önemli miktarda artmasına 
neden olmuştur. 

Türkiye’ye yönelik portföy yatırımları incelendiğinde 1998, 2001 ve 2008 yıllarının olumsuz, 2005, 2010 ve 2012 
yıllarının ise olumlu anlamda dikkat çektiği gözlenmiştir.  
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Şekil 2: Türkiye’ye Yönelik Portföy Yatırımları 

 
Kaynak: Dünya Bankası 

1989 yılında tamamlanan Türkiye’nin serbestleşme süreci beklenen etkilerini ilk yıllarda gösterememiştir. Şekil 
2 incelendiğinde her ne kadar 1989 yılında Türkiye yabancı portföy yatırımlarına tam olarak açık hale gelse de, 
2005 yılına kadar portföy yatırımlarında önemli bir artış kaydedilememiştir. Grafikte ilk dikkat çeken nokta 1998 
yılındaki sert düşüştür. 1997 yılında yaklaşık 2,3 milyar seviyesinde olan portföy yatırımları 1998 yılında -5 
milyar seviyesine gerilemiştir. Portföy yatırımlarındaki bu gerilemenin en önemli nedenlerinden biri 1997 Asya 
Krizi’dir. 1997 yılına kadar gelişmekte olan piyasalara sermaye girişleri incelendiğinde, Asya piyasalarının 
gelişmekte olan ülkelere yönelik sermayenin neredeyse yarısını çektiği görülmektedir (IMF, 1998). Ancak 1997 
Temmuz ayında Tayland’da başlayan mali kriz birçok Asya ülkesini etkilemiş, bu ülkelerin para birimleri önemli 
oranda değer kaybetmiştir. 1996 yılında gelişmekte olan ülkelere olan toplam sermaye girişi 208 milyar dolar 
seviyesindeyken, Asya Krizi sonrası bu miktar 1997 yılında 154,7 milyar dolara, 1998 yılında ise 100 milyar 
dolara gerilemiştir (IMF, 1998). Bu kriz, gelişmekte olan ülkelere güveni azaltmış ve Doğu Asya dışındaki birçok 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarını etkilemiştir. Türkiye de bu krizin etkisiyle önemli miktarda sıcak 
para kaybına uğramıştır. 

1999 ve 2000 yılları incelendiğinde, Türkiye’ye yönelik portföy yatırımlarında bir miktar toparlanma yaşansa da 
2001 krizi ile birlikte görünüm tekrar negatife dönmüştür. 1999 ve 2000’li yıllarda görülen kısmi toparlanmada 
IMF ile imzalanan stand-by anlaşmasının önemli etkisi vardır. Enflasyonu düşürmeyi amaçlayan bu uygulamalar 
2000 yılında sermaye girişlerini hızlandırsa da, 2000 sonlarında artan likidite sıkışıklığı ve sonrasında Şubat 2001 
yılında artan politik gerginlik, 2001 yılında portföy yatırımlarının ciddi miktarda azalmasına neden olmuştur. 
Türkiye’ye yönelik portföy yatırımlarında en dikkat çekici gelişme 2005 yılında olmuştur. 2005 yılı içerisinde 
AB’den müzakereler konusunda tarih alınması yurtdışı yatırımcılarının ülkeye girişini hızlandırmıştır. Ayrıca 
gelişmekte olan ülkelerdeki yapısal reformlar ve ileriye dönük olumlu beklentiler, yabancı sermaye girişi 
konusunda önemli bir etkiye sahiptir (TCMB, 2005). 2008 yılının özellikle son çeyreğine gelindiğinde küresel 
krizin derinleşmeye başlaması ve finansal piyasalardaki tedirginlik Türkiye’yi çok fazla etkilemiştir. Buna bağlı 
olarak, küresel anlamda risk priminin yükselmesi, Türkiye’de sermaye akımları yavaşlatmıştır. 2012 yılına 
gelindiğinde ise ülkeye giren yabancı sermaye miktarında rekor seviyeye ulaşılmıştır. Kriz sonrası artan risk 
iştahı yabancı sermayenin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaymasına neden olmuştur. Özellikle 
2012 yılının ikinci yarısından itibaren portföy yatırımları hız kazanmıştır. 2013 yılına gelindiğinde ise risk iştahı 
dengelenmiş ve dalgalı bir seyir izlemiştir. Özellikle Aralık ayında yaşanan yerel gelişmeler nedeniyle Türkiye 
diğer gelişmekte olan ülkelerden negatif olarak ayrışmıştır. Sonuç olarak 2012 yılındaki rekor seviyenin altında 
kalınsa da 2013 yıl genelinde ülkeye önemli miktarda sermaye girişinin olduğu gözlenmiştir. 
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3. LİTERATÜR TARAMASI 
Firma bazında yabancı yatırımcı kararını etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik ilk çalışmalardan biri Kang ve 
Stulz (1997)’a aittir. Çalışmada 1975-1991 yılları arasında Japonya Borsası’nda işlem göre hisse senetleri analize 
dahil edilmiştir. Çalışmada yabancı yatırımcı kararı üzerinde etkili olduğu düşünülen 8 açıklayıcı değişken 
kullanılmıştır. Her yıl için yapılan regresyon analizleri sonucunda 16 yıl boyunca anlamlı çıkan tek değişken 
piyasa değeri yani büyüklük değişkenidir. Başka bir ifadeyle, diğer değişkenler kontrol edildiğinde yabancı 
yatırımcılar piyasa değeri büyük şirketleri tercih etmektedirler. Kaldıraç değişken, 16 yılın 12’sinde yabancı 
yatırımcı oranı ile negatif bir ilişkiye sahiptir. Bu sonuç yabancı yatırımcıların genel olarak düşük kaldıraç oranına 
sahip şirketleri tercih ettiğini ifade etmektedir. Özetle, çalışmadan elde edilen sonuçlar, yabancı yatırımcıların 
yatırım kararları üzerinde en fazla etkiye sahip faktörün, piyasa değeri yani büyüklük olduğunu göstermektedir. 

Kang ve Stulz’un 1997 yılındaki çalışmasına benzer şekilde Dahlquist ve Robertsson (2001) İsveç Borsası’na 
yatırım yapan yabancı yatırımcıların yatırım tercihlerini 1991-1997 yılları arasını kapsayacak şekilde 
incelemişlerdir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, yabancı yatırımcıların yüksek piyasa değeri ve cari orana sahip 
şirketleri tercih ettiğini göstermektedir. Temettü oranı ile yabancı yatırımcı oranı arasında ise negatif bir ilişki 
vardır. Analize şirketlerin ihracat oranı, işlem hacmi, ortaklık yapısı ve hisse senetlerinin başka ülke 
piyasalarında işlem gördüğünü belirten kukla değişken eklendiğinde ise yabancı yatırımcı oranı ile piyasa değeri 
arasındaki ilişki anlamsız hale gelmiştir. Yabancı yatırımcı oranı ile ihracat oranı ve işlem hacmi arasında pozitif 
bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca şirketlerin başka ülke piyasalarında işlem gördüğünü belirten kukla değişkenin 
katsayısı da pozitif ve anlamlıdır. Son olarak, yabancı yatırımcıların konsantre bir ortaklık yapısına sahip 
şirketlere portföylerinde daha az ağırlık verdikleri tespit edilmiştir.  

Lin ve Shiu (2003) yabancı yatırımcıların yatırım tercihlerini 1996-2000 yılları arasında Tayvan piyasası üzerinde 
incelemiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar yabancı yatırımcıların piyasa değeri, ihracat oranı ve betası 
yüksek, defter değeri/piyasa değeri oranı düşük şirketleri tercih ettiğini göstermektedir.  

Edison ve Warnock (2004) ABD’deki yatırımcıların 1997 yılı itibariyle gelişmekte olan ülkelerdeki yatırım 
tercihlerini içeren çalışmalarında, önceki çalışmalarda kullanılan değişkenlere ek olarak ilgili hissenin ABD 
borsalarında kote olma durumunu da açıklayıcı değişken olarak analize dahil etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar 
yabancı yatırımcıların hem kendi ülkelerinde hem de ABD’de işlem gören hisse senetlerini tercih ettiğini 
göstermektedir.  

Yabancı yatırımcıların yatırım tercihlerini inceleyen bir diğer çalışmada Aggarwal ve diğerleri (2005) literatürdeki 
diğer çalışmalardan farklı olarak ABD’deki aktif bir şekilde yönetilen yatırım fonlarının gelişmekte olan 
ülkelerdeki hisse senetleri üzerindeki yatırım tercihlerini etkileyen faktörler üzerinde durmuşlardır. 2002 yılı 
verisinin kullanıldığı çalışmada 114 yatırım fonu analize dahil edilmiştir. Önceki çalışmalardan farklı olarak, 
analize firmaların muhasebe uygulamalarının ve yatırımcı koruma politikalarının sağlamlığını gösteren 
değişkenler de eklenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, ABD yatırım fonlarının şeffaf muhasebe 
uygulamaları yürüten ve ADR3’ye sahip şirketleri tercih ettiğini göstermektedir.  

Leuz ve diğerleri (2010) 29 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ve 4409 şirketi içeren çalışmasında, ABD’de ikamet 
eden yatırımcıların diğer ülkelerdeki yatırım tercihleri ile şirketlerin ve ülkelerin kurumsal yönetim ilkeleri 
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Tobit regresyon analizinin kullanıldığı çalışmadan elde edilen bulgular, yabancı 
yatırımcıların zayıf kurumsal yönetim uygulamalarına sahip şirketlere yatırım yapmadıklarını göstermektedir. 
Başka bir ifadeyle, azınlık haklarının korunduğu şirketlerde yabancı yatırımcı sahiplik oranı daha fazladır. Yapılan 
ek testler, yabancı yatırımcıların kar yönetimi uygulamaları yapan şirketleri tercih etmediklerini göstermektedir. 

Leuz ve diğerleri (2010)’nin çalışmasına benzer bir çalışmada, Giannetti ve Simonov (2006) birçok yatırımcı 
grubunun hisse senedi tercihlerinde şirketlerin kurumsal yönetim kalitesini dikkate alıp almadığını araştırmıştır. 
Çalışma sonucunda, yabancı yatırımcıların kaliteli kurumsal yönetime sahip şirketlere yatırım yapma eğiliminde 
oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, yabancı yatırımcıların sistematik riski yüksek şirketleri tercih ettikleri de 
çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan bir diğeridir. 

                                                             
3 American Depositary Receipt 
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Liljeblom ve Löflund (2005) 1993-1998 yıllarını kapsayan çalışmasında Finlandiya piyasasında işlem gören hisse 
senetlerindeki yabancı yatırımcı sahiplik oranını belirleyen faktörleri incelemiştir. Çalışmadan elde edilen 
sonuçlar, yabancı yatırımcıların temettü verim oranı düşük, piyasa değeri, likiditesi ve karlılığı yüksek şirketleri 
tercih ettiğini göstermektedir.  

Şirketlerin kurumsal yönetim kalitesinin yabancı yatırımcı tercihleri üzerindeki etkisini inceleyen bir diğer 
çalışmada Min ve Bowman (2015), 1999-2003 yılları arasında Güney Kore piyasasında işlem gören şirketleri 
incelemiştir. Çalışmada, kurumsal yönetim kalitesi dışarıdan atanan yöneticilerin sayısının toplam yönetim 
kurulu üyesi sayısına oranı ve azınlık haklarının korunması ile ilgili olarak ise kontrol gücü olan payların toplam 
paylara oranı kullanılmıştır. Firma büyüklüğü ve yerel önyargıları temsil eden kontrol değişkenlerinin de 
kullanıldığı analiz sonuçlarına göre şirketlerin kurumsal yönetim kalitesi arttıkça, yabancı yatırımcı oranının da 
arttığı gözlenmiştir.  

Türkiye de ise Kandır (2008), 2000-2004 döneminde en büyük 1000 şirketi üzerinde yaptığı çalışmada, yabancı 
yatırımcıların yatırım tercihlerini incelemiştir. Portföy analizi ve regresyon analizlerinin kullanıldığı çalışmada, 
bağımlı değişken şirketlerin yabancı sermaye oranı; bağımsız değişkenler ise kaldıraç, ihracat oranı, personel 
sayısı, aktif karlılık, öz sermaye karlılığı, net satışlar ve şirketlerin IMKB’de işlem gördüğünü belirten kukla 
değişkenlerdir. Elde edilen sonuçlar, şirketlerin satış hacmi, karlılığı ve ihracat oranı ile yabancı yatırımcı oranı 
arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

4. VERİ  
Çalışmada 2005-2014 yılları arası Borsa İstanbul’a kayıtlı, finansal olmayan ve analizde kullanılacak olan bütün 
değişkenlere ait bilgileri 2005-2014 dönemleri arasında eksiksiz, toplam 151 şirket analize dahil edilmiştir. 
Toplam örneklem büyüklüğü 1510’dur. Bir sonraki bölümde açıklanacak olan analizlerde gecikmeli değerlerin 
de kullanılacak olmasından dolayı veri seti olarak düzenli panel tercih edilmiştir. Yabancı Yatırımcı Oranı ve 
İhracat değişkeni dışındaki bütün değişkenlere ait veriler Datastream ve Datastream Eikon veri tabanından 
temin edilmiştir. Yabancı Yatırımcı Oranı Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)4’ndan, İhracat değişkeni şirketlerin yıllık 
faaliyet raporları incelenerek elde edilmiştir.  

Bağımlı Değişken: Çalışmada kullanılan bağımlı değişken olan Yabancı Yatırımcı Oranı (YYO)’dır. Bu oran yılsonu 
itibariyle hisse senetlerine yatırım yapan yabancı yatırımcıların bakiyeli hesaptaki yatırım tutarının, toplam 
yatırımcı bakiyeli hesap tutarına bölünmesi ile elde edilmiştir. Başka bir ifadeyle yabancı yatırımcı oranı, bir 
hissedeki yabancı yatırımcıların varlık değerinin bütün yatırımcıların toplam varlık değerine olan oranıdır.  
Burada önemli olan nokta yabancı yatırımcı oranının hisse senetlerinin sadece halka açık kısmı kullanılarak 
hesaplanmasıdır. Diğer bir ifadeyle, stratejik yani halka açık olmayan hisseler yabancı yatırımcı oranı 
hesaplanırken dikkate alınmamalıdır. Aksi takdirde yabancı yatırımcı oranı olduğundan daha düşük gözükecektir 
(Dahlquist ve diğerleri, 2003). Yabancı yatırımcı oranı verisi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) temin 
edilmiştir.5 MKK yabancı yatırımcı oranını şirketlerin halka açıklık oranı üzerinden verdiği için ek bir düzeltmeye 
gerek duyulmamıştır. 

Bağımsız Değişkenler 

Çalışmada literatürdeki diğer çalışmalara benzer şekilde 8 adet firmaya özgü değişken açıklayıcı değişken olarak 
analize dahil edilmiştir. Bu değişkenler şunlardır: 

PD: Çalışmada kullanılan ilk kontrol değişkeni firma büyüklüğüdür. Firma büyüklüğü olarak firmanın ilgili sene 
sonu piyasa değerinin doğal logaritması kullanılmıştır. Firmanın sene sonu piyasa değeri ise firmaya ait ilgili yılın 
son iş günü oluşan piyasa fiyatı ile hisse senedi sayısı çarpılarak hesaplanmıştır. Literatürde yapılan çalışmaların 
birçoğunda firma büyüklüğü ile yabancı yatırımcı oranı arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Kang ve 
diğerleri (2010) Kore piyasası üzerinde 2000-2004 yılları arasını kapsayan çalışmalarında firma büyüklüğü ile 
yabancı yatırımcı arasında anlamlı pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. Hao (2004) Japonya sermaye piyasasında 
1975-2001 yılları arasında yabancı yatırımcı oranını belirleyen faktörleri inceleyen çalışmasında yabancı 
                                                             
4 MKK sermaye piyasası araçlarının ilgili hesaplarda kaydedildiği, bunlar üzerindeki hakların izlendiği kanunla görevlendirilmiş merkezi bir 
yapıdır. MKK bu yapısıyla Türkiye’nin merkezi sermaye araçları saklama merkezidir. 
5 Yabancı yatırımcı oranı verisi sadece yıllık ulaşılabilir olduğu için bütün analizler yıllık veriler üzerinden yapılmıştır. 
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yatırımcıların büyük firmaları tercih ettiğini tespit etmiştir. Benzer şekilde Liljeblom ve Löflund (2005) 1992-
1997 yılları arasında 227 şirketi kapsayan çalışmalarında Helsinki Borsası’nda yabancı yatırımcıların daha çok 
büyük firmaları tercih ettiklerini tespit etmişlerdir. 

Kaldıraç: Çalışmada kullanılan diğer bir kontrol değişkeni kaldıraç oranıdır. Kaldıraç oranı olarak yılsonu toplam 
yükümlülüklerin toplam kaynaklara oranı kullanılmıştır. Kaldıraç oranı, varlıkların ne kadarlık kısmının yabancı 
kaynaklarla finanse edildiğini göstermektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde finansal 
piyasaların istikrarlı olmamasından dolayı birçok şirket borçlarını ödeyememe riski ile karşı karşıya 
kalabilmektedir. Literatürdeki birçok çalışma özellikle kriz dönemlerinde borçlanma oranı ile firma performansı 
arasındaki negatif ilişkiyi ortaya koymaktadır. Asgharian (2003), Opler ve Titman (1994) piyasaların düşüşe 
geçtiği dönemlerde borçlanma oranı yüksek şirketlerin borçlanma oranı düşük şirketlere oranla daha düşük 
satış büyüme oranı ve hisse senedi getirisi elde ettiğini tespit etmişlerdir. Borçlanma oranı yüksek olan 
şirketlerin iflas etme ihtimalinin yüksek olması ve bu şirketlerin hisse senetlerinin özellikle kriz dönemlerinde 
negatif getiriler elde ettikleri için yabancı yatırımcıların borçlanma oranı düşük şirketleri daha fazla tercih 
edeceği düşünülmektedir.  

Karlılık: Çalışmada şirketlerin faaliyet karlılığının bir göstergesi olarak yılsonu faiz, amortisman (yıpranma payı) 
ve vergi öncesi karın (FAVÖK) toplam varlıklara oranı kullanılmıştır. Literatürde karlılık ve yabancı yatırımcı oranı 
arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalarda birbiri ile çelişen sonuçlar elde edilmiştir. Kang ve diğerleri (2010) 
yabancı portföy yatırımları ile firma karlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Liljeblom ve Löflund (2005) 
ise yabancı yatırımcıların aktif karlılığı yüksek şirketleri tercih ettiğini belirtmiştir. 

Likidite: Çalışmada likidite ölçütü olarak kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülüklere oranı (cari oran) 
kullanılmıştır. Cari oran firmanın kısa vadede borçlarını karşılayabilme gücünü ve beklenmedik ekonomik 
durumlarda firmanın faaliyetlerini sürdürebilme kabiliyetini ifade eder. Özellikle finansal istikrarı düşük olan 
ülkelerde yabancı yatırımcıların likiditesi yüksek firmaları tercih edeceği düşünülmektedir. 

PD/DD:   Fama ve French (1992) piyasa değeri/defter değeri oranını hisse senetlerinin getirilerini açıklayan ve 
beta katsayısından daha iyi bir riske göre getiri değişkeni olduğunu ifade etmiştir. Piyasa değeri/defter değeri 
büyük olan şirketler büyüme potansiyeli olan şirketler olduğu için yabancı yatırımcıların büyük piyasa 
değeri/defter değeri oranına sahip şirketleri tercih edeceği tahmin edilmektedir. 

Temettü: Çalışmada temettü dağıtım oranı olarak ilgili firmanın yıl boyunca dağıttığı temettü miktarı sene sonu 
fiyatına bölünerek bulunmuştur. La Porta ve diğerleri (2000) 33 ülke üzerinde yaptıkları çalışmada iyi kurumsal 
yönetime sahip şirketlerin daha fazla temettü ödemesi yaptıklarını tespit etmişlerdir. Leuz ve diğerleri (2010) 29 
ülke ve 4409 şirket üzerinde yaptıkları çalışmada yabancı yatırımcıların iyi kurumsal yönetime sahip, azınlık 
haklarını koruyan şirketleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu doğrultuda yabancı yatırımcı oranı ile temettü 
dağıtım oranı arasında pozitif bir ilişki beklenmektedir. 

Hacim: Hacim değişkeni, ilgili hisse senedinin yıl boyunca günlük ortalama işlem hacmi miktarının, halka açık 
hisse senedi sayısına bölünerek elde edilmiştir. Hacim değişkeni, hisse senedinin ne kadar sıklıkla piyasada işlem 
gördüğünü göstermektedir. Hacim değişkeni ile YYO arasındaki ilişki, yabancı yatırımcıların yatırım ufkunu 
görebilmemiz için önemlidir. Yabancı yatırımcıların, hisse senedi elde tutma süresinin yerli yatırımcılardan çok 
daha uzun olduğu düşünüldüğünde, Hacim değişkeni ile YYO arasında negatif bir ilişki olması beklenmektedir. 
Kang ve diğerleri (2010) yabancı yatırımcıların işlem hacmi düşük şirketleri tercih ettiğini tespit etmiştir. 

İhracat: İhracat oranı firmanın yurtdışı satışlarının toplam satışlarına bölünmesi yoluyla elde edilmiştir. Merton 
(1987) yatırımcıların daha fazla bilgi sahibi oldukları hisse senetlerine yatırım yapma eğiliminde olduklarını 
tespit etmiştir. Firma büyüklüğünde olduğu gibi yabancı yatırımcılar ihracat oranı yüksek şirketlerin faaliyetleri 
hakkında daha fazla bilgi sahibi olmakta, bu durum yerli ve yabancı yatırımcılar arasındaki bilgi asimetrisini 
azaltmakta ve sonuç olarak yabancı yatırımcıları ihracat oranı yüksek firmalara yatırım yapmaya 
yönlendirmektedir.  

Tablo 1’de bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait özet istatistikler verilmiştir. Analizin bağımlı değişkeni olan YYO 
değişkeninin ortalama ve ortanca değerleri 0,21 ve 0,07’dir. Bu değerler, YYO değişkeninin dağılımının sağa 
yatık olduğunu göstermektedir. YYO değişkeninin minimum ve maksimum değerleri ise 0 ve 0,98’dir. Bu 
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değerler, bazı hisselerde hiç yabancı yatırımcı olmadığını, bazı hisselerde ise yabancı yatırımcıların büyük 
çoğunlukta olduğunu göstermektedir.  

Çalışmada ele alınan bağımsız değişkenlerin özet istatistikleri incelendiğinde birçok değişkenin ortalama ve 
ortanca değerlerinin birbirine çok yakın olduğu gözlenmiştir. Tabloda dikkat çeken diğer bir nokta PD/DD 
değişkeninin minimum ve maksimum değerlerinin -6,5 ve 21,2 olmasıdır. PD/DD değerinin negatif olması, bazı 
şirketlerin öz sermayelerinin defter değerlerinin negatif olmasından kaynaklanmaktadır. Kaldıraç değişkeninin 
maksimum değerinin 1’den büyük olması da yine bazı şirketlerin öz sermaye defter değerlerinin negatif 
olduğunun göstergesidir. 

Tablo 1: Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlere Ait Özet İstatistikler 

 Ortalama Ortanca Standart Sapma Minimum Maksimum 
YYO 0,211 0,066 0,278 0,000 0,978 
PD 18,970 18,830 1,710 14,577 24,172 
Karlılık 0,087 0,084 0,092 -0,333 0,597 
PD/DD 1,514 1,121 1,582 -6,540 21,241 
Kaldıraç 0,443 0,431 0,226 0,006 1,609 
Temettü 0,037 0,000 0,100 0,000 2,445 
Hacim 0,029 0,011 0,067 0,000 0,995 
Likidite 2,629 1,635 3,988 0,032 79,249 
İhracat 0,240 0,173 0,240 0,000 0,996 
Notlar: YYO değeri yıl sonu itibariyle hissedeki yabancı yatırımcı portföy ağırlığını ifade etmektedir. PD piyasa 
büyüklüğünü, Karlılık vergi, faiz ve yıpranma payı öncesi karın toplam varlıklara oranını, PD/DD piyasa 
değerinin defter değerine oranını, Kaldıraç toplam yükümlülüklerin toplam kaynaklara oranını, Temettü yıl 
boyunca dağıtılan kar paylarının yılsonu hisse fiyatına oranını, Hacim yıl boyunca gözlemlenen günlük işlem 
hacmi değerinin toplam hisse senedi sayısına oranını, Likidite kısa vadeli varlıkların kısa vadeli kaynaklara 
oranını, İhracat yurtdışı satışların toplam satışlara oranını ifade etmektedir. 

Tablo 2, analizde kullanılan bütün değişkenlere ait korelasyon değerlerini vermektedir. Korelasyon tablosunun 
incelenmesi iki açıdan önemlidir. İlk olarak, bağımsız değişkenler arası yüksek korelasyon olması çoklu doğrusal 
bağlantı göstergesidir ve analiz sonuçlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Standart regresyon modellerinde 
bağımsız değişkenler arası çoklu bağlantı probleminin olmaması temel varsayımlardan biridir. İkinci olarak, 
korelasyon tablosu bağımlı değişkenle bağımsız değişkenler arası tek yönlü ilişkinin önemli bir göstergesidir. Çok 
değişkenli analizlere geçilmeden önce korelasyon değerlerinin incelenmesi, bağımlı değişken ile bağımsız 
değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve kuvveti açısından araştırmacıya ön bilgi sunmaktadır. 

Bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon değerlerine bakıldığında ise en yüksek değerlerin -0,46 ile Likidite ve 
Kaldıraç değerleri arasında olduğu gözlenmiştir. Yüksek kaldıraç seviyesine sahip şirketlerin düşük cari orana 
sahip olması beklenen bir durumdur. Temettü ve Karlılık değişkenleri arasındaki korelasyon 0,35 seviyesindedir. 
İki değişken arasındaki yüksek korelasyon, karlılık oranı yüksek şirketlerin temettü dağıtım oranlarının da yüksek 
olduğunun bir göstergesidir. Bütün olarak bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon incelendiğinde, analizde 
çoklu doğrusal bağlantı problemi yaratabilecek değerlere rastlanmamıştır.   

Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon incelendiğinde ise, YYO ile en yüksek 
korelasyona sahip değişkenin 0,65 ile PD olduğu gözlenmiştir. YYO ile PD arasındaki yüksek korelasyon 
literatürdeki diğer çalışmaların sonuçları ile benzerlik taşımakta ve yabancı yatırımcıların piyasa değeri büyük 
şirketleri tercih ettiğini göstermektedir. YYO ile en yüksek korelasyona sahip ikinci değişken 0,28 ile Karlılık’tır. 
İki değişken arasındaki korelasyonun yüksek ve pozitif olması, yabancı yatırımcıların karlılığı yüksek şirketleri 
tercih ettiğini göstermektedir.  

Beklentinin aksine, YYO ile Kaldıraç arasında pozitif (0,07), Likidite arasında negatif (-0,10) bir ilişki vardır. 
Literatürde yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak, Türkiye’de yabancı yatırımcılar yüksek kaldıraç oranı ve 
düşük likidite oranına sahip şirketleri tercih etmektedirler. YYO ile Hacim arasındaki ilişki de beklenildiği gibi 
negatiftir. Yabancı yatırımcı oranı yüksek olan şirketlerin işlem hacmi düşüktür. Yabancı yatırımcıların hisseleri 
elde tutma süresinin uzun olması, YYO ile işlem hacmi arasındaki ilişkinin negatif yönde olmasının 
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nedenlerinden biridir. Analizde kullanılan bütün açıklayıcı değişkenler ile YYO orasındaki korelasyon ilişkisi %95 
güven aralığında anlamlıdır. Bu durum, çalışmaya dahil edilen açıklayıcı değişkenlerin doğru bir şekilde 
seçildiğinin göstergesidir.  

Tablo 2: Korelasyon Değerleri 

  YYO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
YYO 1,000         
(1) PD 0,646 

(0,000) 
1,000        

(2) Karlılık 0,280 
(0,000) 

0,406 
(0,000) 

1,000       

(3) PD/DD 0,070 
(0,007) 

0,206 
(0,000) 

0,052 
(0,045) 

1,000      

(4) Kaldıraç 0,066 
(0,010) 

-0,059 
(0,022) 

-0,202 
(0,000) 

0,016 
(0,542) 

1,000     

(5) Temettü 0,088 
(0.001) 

0,168 
(0,000) 

0,353 
(0,000) 

0,052 
(0,042) 

-0,195 
(0,000) 

1,000    

(6) Hacim -0,137 
(0,000) 

-0,095 
(0,000) 

-0,008 
(0,760) 

0,088 
(0,001) 

-0,003 
(0,917) 

0,196 
(0,000) 

1,000   

(7) Likidite -0,103 
(0,000) 

-0,017 
(0,521) 

0,097 
(0,000) 

0,113 
(0,000) 

-0,463 
(0,000) 

0,082 
(0,002) 

-0,013 
(0,625) 

1,000  

(8) İhracat 0,088 
(0,001) 

0,072 
(0,005) 

0,130 
(0,000) 

-0,088 
(0,001) 

0,098 
(0,000) 

0,025 
(0,329) 

0,007 
(0,786) 

-0,094 
(0,000) 

1,000 

 

5. METODOLOJİ VE BULGULAR 
Çalışmada dinamik panel regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Dinamik panel regresyon yöntemleri bağımlı ya da 
bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerlerinin de açıklayıcı değişken olarak kullanıldığı modellerdir. Statik 
modeller bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasında eş zamanlı bir ilişki olduğunu varsaymaktadır. Başka 
bir ifadeyle bağımsız değişkendeki t zamanda yaşanan bir değişim bağımlı değişkende de t zamanda bir etki 
yaratacağı varsayılmaktadır. Ancak ekonomi ve finans literatüründe ele alınan birçok değişkenin etkisi hemen 
ortaya çıkmamakta ve en önemlisi bağımlı değişken kendi gecikmeli değerlerinden etkilenebilmektedir. Bu 
durumda tutarlı ve doğru bir tahmin için bağımlı değişkenin kendi gecikmeli değerinin de modele eklenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin modele eklenmesi, tahmin edilen modelin 
dinamik yapısı ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Son olarak, modelin dinamik bir şekilde tahmin edilmesi, 
hata terimleri arasında ortaya çıkabilecek serisel korelasyon probleminin de kısmen önüne geçmektedir. 
Çalışmada kullanılan YYOt bağımlı değişkeni ile YYOt-1 arasındaki korelasyon değeri 0,92 ile oldukça yüksek bir 
seviyededir. Bu değer, bağımlı değişkeni etkileyen en önemli değişkenin kendi gecikmeli değeri olduğunu ve 
analizlerde dinamik bir yapının tercih edilmesinin daha doğru sonuçlar doğuracağını ortaya koymaktadır. Başka 
bir ifadeyle, YYO’nun hisse senedi bazında tutarlı bir seyir izlemesi, yabancı yatırımcıların büyük oranda geçmiş 
yıldaki kararlarından etkilendiğinin bir göstergesidir. 

Çalışma özelinde kullanılacak olan dinamik panel regresyon modeli şu şekilde oluşturulmuştur: 

𝑌𝑌𝑌𝑖 ,𝑡 = 𝑌𝑌𝑌𝑖 ,𝑡−1 +  𝐾𝑖,𝑡  +𝑢𝑖,𝑡  (1) 

𝑢𝑖,𝑡 =  𝜇𝑖 + 𝑣𝑖,𝑡 (2) 
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Modelde yer alan terimlerin açıklamaları şöyledir: 

𝑌𝑌𝑌𝑖 ,𝑡 = i firması için t zamandaki yabancı yatırımcı oranı 

𝑌𝑌𝑌𝑖 ,𝑡−1 = i firması için t-1 zamandaki yabancı yatırımcı oranı 

𝐾𝑖,𝑡= i hisse senedinin t zamandaki bağımsız değişkenleri 

𝑢𝑖,𝑡= i hisse senedinin t zamandaki hata terimi 

𝜇𝑖 = i hisse senedine ait sabit etkiler 

𝑣𝑖,𝑡  = i hisse senedinin t zamanına ait bireysel etkiler 
 

Dinamik panel regresyon yöntemlerinin en basit hali standart en küçük kareler (EKK) yöntemleri ile yapılan 
tahminlerdir. Tablo 3’te (1) numaralı panel, havuzlanmış panel regresyon6 analiz sonuçlarını ifade ederken, (2) 
numaralı panel ise sabit etkiler panel regresyon analizi sonuçlarını göstermektedir. Her iki modelde de zaman 
etkisini kontrol etme adına yıllara ait kukla değişkenler analize dahil edilmiştir. Tabloda ayrıca, modelin 
açıklayıcı gücünü gösteren R2 sonucuna ek olarak hata terimlerinin birinci ve ikinci derece otokorelasyon 
değerleri (AR 1 ve AR 2) de raporlanmıştır.  

Tablo 3: Standart EKK Yöntemleri ile Yabancı Yatırımcı Oranı Tahmini 

Bağımlı Değişken: YYO 
 (1)  (2) 
 Katsayı t istatistiği Katsayı t istatistiği 
YYOt-1 0,859 (42,82)*** 0,434 (10,09)*** 
PD 0,015 (4,72)*** 0,061 (5,00)*** 
Karlılık 0,088 (1,85)* 0,084 (1,50) 
PD/DD 0,003 (1,14) -0,003 (-0,80) 
Kaldıraç 0,020 (1,50) 0,423 (1,15) 
Temettü -0,038 (-1,42) -0,032 (-1,11) 
Hacim -0,052 (-1,55) -0,107 (-1,69)* 
Likidite -0,001 (-1,84)* -0,001 (-1,59) 
İhracat 0,005 (0,36) -0,026 (-0,73) 
Yıl Etkisi Evet  Evet  
Firma Etkisi Hayır  Evet  
R2 0,86  0,90  
AR 1 -1,70* 0,38 
AR 2 1,11 -1,35 
Notlar: Modelde heterojen varyans probleminden dolayı White standart hata düzeltmesi 
uygulanmıştır. ***, ** ve * sembolleri %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlılık değerlerini ifade 
etmektedir. Bağımlı değişkenin gecikmeli değeri analize dahil edildiği için modellerde örneklem 
büyüklüğü 1359’a düşmüştür. 

Havuzlanmış EKK yöntemi her ne kadar basit ve sık kullanılan bir yöntem olsa da, model sonuçları hatalıdır. Bu 
yöntemle ile ilgili ilk göze çarpan problem literatürede “dinamik panel yanılgısı” ya da “Nickell yanılgısı7” olarak 
geçen içsellik problemidir (Nickell, 1981). Modelin yapısı gereği YYOt-1 ile 𝜇𝑖 yani modelin sabit etkileri ilişkilidir. 
Bu durum elde edilen katsayıların hatalı olmasına neden olmaktadır. Çalışmada kurulan modelden bir örnek 
vermek gerekirse, 2008 yılında bir firmanın yabancı yatırımcılar ile ilgili bir şok yaşaması, modelin hata 
terimlerine yansıyacaktır. Diğer bütün etkiler sabit tutulduğunda, firmaya ait sabit etki 2005-2014 yılları 
arasında olması gerekenden daha düşük olacaktır. 2009 yılına gelindiğinde ise hem YYOt-1 hem de  𝜇𝑖 olması 

                                                             
6 Havuzlanmış EKK yönteminde firmalara ait kukla değişkenler analize dahil edilmemiştir. 
7 Nickell bias 
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gerekenden daha düşük ve ilişkili olacaktır. YYOt-1 ile 𝜇𝑖 arasındaki pozitif korelasyon EKK yöntemlerinin 
varsayımlarından biri olan, bağımsız değişkenler ile hata terimleri arasındaki korelasyonun 0 olma durumunu 
ihlal edecektir. Sonuç olarak bu ihlal, YYO’nun bir gecikmeli değerinin yani YYOt-1’in katsayısının (0,859) olması 
gerekenden büyük olmasına neden olacaktır.  

YYOt-1 ile sabit etkiler arasındaki korelasyondan kaynaklanan içsellik problemini ortadan kaldırmaya yönelik ilk 
tepki, modele firmaya özgü kukla değişkenler eklenmesidir. Firmaya özgü kukla değişkenler eklenerek sabit 
etkiler saf dışı bırakılır. Tablo 3, Panel 2, firmalara ait kukla değişkenler eklendikten sonra uygulanan sabit 
etkiler panel regresyon modeli tahmin sonuçlarını vermektedir. 

Her ne kadar modele firmalara ait kukla değişkenler eklenerek modeldeki içsellik problemin önüne geçilmeye 
çalışılsa da “dinamik panel yanılgısı”nın tam olarak ortadan kalktığını söylemek mümkün değildir (Nickell, 1981; 
Bond, 2002). Firmaya özgü kukla değişkenler modele eklense dahi bağımsız değişken ile hata terimi birbiri ile 
ilişkili olacaktır. Bu durumda bağımlı değişkenin gecikmeli değerine (çalışmada kullanılan modelde YYOt-1) ait 
tahmin edilen katsayı değeri (0,434) olması gerekenden küçük bir değer olacaktır. 

Kısaca özetlemek gerekirse, EKK ile tahmin edilen hem havuzlanmış hem de firmalara ait kukla değişkenlerin 
eklendiği sabit etkiler panel regresyon yöntemi içsellik probleminden dolayı hatalı katsayılar tahmin edecektir. 
Her ne kadar tahminler hatalı olsa da, bu iki model, doğru tahmin yöntemi hakkında önemli ipuçları 
vermektedir. Havuzlanmış regresyon yöntemi ile tahmin edilen YYOt-1 değerine ait katsayının (0,859) olması 
gerekenden büyük, firmaya özgü kukla değişkenlerin eklendiği panel regresyon yönteminden elde edilen YYOt-1 
değerine ait katsayının (0,434) olması gerekenden küçük olduğu daha önce belirtilmişti. Bu doğrultuda, doğru 
modelin YYOt-1 terimi için katsayı değeri 0,872 ile 0,448 arasında olması gerekmektedir (Bond, 2002). Kısacası, 
EKK yöntemleri her ne kadar yanlı sonuçlar da verse, alternatif model tahminlerine geçilmeden önce EKK 
yöntemlerinin ön test olarak tahmin edilmesi, doğru sonuçlara ulaşmada önemli bir adımdır. 

Buraya kadar bahsedilen içsellik problemlerine ilk ciddi çözüm Anderson ve Hsiao (1982) tarafından 
getirilmiştir. Anderson ve Hsiao modelinde firmaya özgü etkilerin ortadan kaldırılması için değişkenlerin birinci 
derece farkları alınarak tahmin yapılır. Model içerisinde üretilen araç değişkenlerin kullanılarak iki aşamalı 
regresyon tahmini öneren Anderson ve Hsiao, modeldeki içsellik probleminin önüne geçebilmek adına birinci 
dereceden farkları alınmış bağımlı değişkenin gecikmeli değeri olan ∆YYOi,t−1 için ∆YYOi,t−2  ya da  YYOi,t−2’nin 
araç değişken olarak kullanılmasını önermişlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kullanılacak araç 
değişkenlerin bağımsız değişken ile korelasyonu yüksek ve hata terimi ile korelasyonu düşük olmasıdır. Yanlış 
araç değişkenlerin kullanılması model tahmininden elde edilecek sonuçlardaki hataların daha büyük olmasına 
neden olabilir. Anderson ve Hsiao (AH) modelinde, YYOi,t−2 ve ∆YYOi,t−2’nin ∆YYOi,t−1 ile ilişkili ancak ∆𝑣𝑖,𝑡  ile 
ilişkisiz olduğu düşünüldüğünde, önerilen modelin EKK modellerinde ortaya çıkan içsellik probleminin önüne 
geçebileceği ve EKK modellerine göre daha iyi sonuçlar vereceği beklenmektedir. Dikkat edilmesi gereken diğer 
bir nokta da, Anderson ve Hsiao’nın önerdiği iki aşamalı araç değişkenli modelin tutarlı sonuçlar vermesi için 
∆𝑣𝑖,𝑡 ’nin ikinci derece otokorelasyon problemi yaşamaması gerekliliğidir. Tablo 4, Panel 1 AH tahmin sonuçlarını 
göstermektedir. 

Modeldeki içsellik problemini ortadan kaldıramaya yönelik diğer bir çözüm de Genelleştirilmiş Momentler 
Yöntemi (GMM) tahminidir. GMM yöntemi Holtz-Eakin ve diğerleri (1988), Arellano-Bond (1991), Arellano ve 
Bover (1995) ve Blundell ve Bond (1998) tarafından geliştirilen, yatay kesit boyutunun uzun (büyük N) ve zaman 
boyutunun kısa (küçük T) olduğu panel veri setleri için geliştirilmiştir. GMM yöntemi bağımsız değişkenlerin 
kendi gecikmeli değerleri ya da sabit etkilerle ilişkili olduğu durumlarda modelde karşılaşılabilecek değişen 
varyans ve otokorelasyon problemlerini dikkate alan özel bir yöntemdir. 

AH modelinde ∆YYOt-1 ile ∆ut arasındaki korelasyona çözüm olarak ∆YYOt-1 için YYOt-2 değişkeni araç değişken 
olarak kullanılmıştı. GMM yönteminde amaç, modele daha fazla bilgi vererek modelin etkinliğini artırmaktır. 
Başka bir ifadeyle, ∆YYOt-1 için, sadece YYOt-2 değil YYOt-3, YYOt-4 ve sonraki bütün gecikmeli değerler de araç 
değişken olarak kullanılarak modelin etkinliği arttırılabilir. Ancak AH modelinde kullanılacak olan her gecikmeli 
değer için örneklem daha da azalacaktır. Bu durumda araştırmacı, modele daha fazla gecikmeli değer ekleyerek 
modelin etkinliğini arttırma ile örneklemin küçülmesi arasında bir tercih yapma durumunda kalacaktır.  Holtz-
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Eakin ve diğerleri (1988) araç değişkenli modellerde ortaya çıkan bu sorunu giderme adına GMM yöntemini 
geliştirmişlerdir. 

Holtz-Eakin (1988) bu soruna çözüm olarak araç değişken olarak YYOt-2 ve sonraki bütün gecikmeli değerleri 
ekleyip eksik gözlemlerin yerine de “0” koyarak GMM tarzı araç değişkenler matrisini oluşturmuşlardır. GMM 
yöntemi araştırmacının gecikme uzunluğu ile örneklem büyüklüğü arasında tercih yapma durumunu ortadan 
kaldırmıştır. GMM yönteminde, içsel olduğu düşünülen bütün açıklayıcı değişkenler için, uygun olan bütün 
gecikmeli değerler araç değişken olarak modele dahil edilebilecektir. Ancak araç değişken sayısı kuadratik 
olduğu için, özellikle zaman serisinin uzun ve açıklayıcı değişken sayısının fazla olduğu durumlarda bütün 
gecikmeli değerlerin araç değişken olarak kullanılması modelin etkinliğini ve araç değişkenlerin uygunluğunu 
gösteren Sargan/Hansen testinin başarısını azaltacaktır. Bu yüzden gecikmeli değer uzunluğu doğru bir şekilde 
seçilmeli, araç değişkenlerin uygunluğunu gösteren Sargan/Hansen testi doğru yorumlanmalı ve modelde 
kullanılan araç değişken sayısı mutlaka raporlanmalıdır. 

Tablo 4 Panel 2, GMM yöntemi ile yapılan tahmin sonuçlarını göstermektedir. AH modelinde olduğu gibi tahmin 
birinci derece farklar alınarak yapılmıştır. GMM modelinde ∆YYOt-1 için YYOt-2 ve sonraki bütün gecikmeli 
değerleri araç değişken olarak kullanılmıştır. Diğer açıklayıcı değişkenler ise AH modelinde olduğu gibi dışsal 
değişkenler olarak modele dahil edilmiştir. 

Tablo 4: AH (Anderson-Hsiao) ve GMM Yöntemleri ile Yabancı Yatırımcı Oranı Tahmini 

Bağımlı Değişken: YYO 
 (1) AH Tahmini (2) GMM Tahmini 
 Katsayı z istatistiği Katsayı t istatistiği 
YYOt-1 0,447 (2,17)** 0,600 (4,56)*** 
PD 0,076 (6,01)*** 0,075 (4,70)*** 
Karlılık 0,002 (0,04) -0,001 (-0,01) 
PD/DD -0,005 (-1,56) -0,004 (-1,07) 
Kaldıraç 0,007 (0,16) 0,003 (0,04) 
Temettü -0,062 (-1,75)* -0,055 (-1,33) 
Hacim -0,092 (-1,44) -0,103 (-1,71)* 
Likidite -0,001 (-2,25)** -0,001 (-1,77)* 
İhracat -0,022 (-0,71) -0,036 (-0,89) 
Yıl Etkisi Evet  Evet  
AR 1 -2,57***  -3,38***  
AR 2 -0,48  -0,16  
Hansen testi -  34,28  
Araç değişken sayısı -  27  
Notlar: Bütün modeller birinci derece farklar alınarak tahmin edilmiştir. AH Modelinde (Panel 1) YYOt-2 
değişkeni ∆YYOt-1 için araç değişken olarak kullanılmıştır. GMM modelinde (Panel 2) ise YYOt-2 ve 
sonraki bütün gecikmeli değerleri araç değişken olarak kullanılmıştır. Modelin hata terimleri heterojen 
varyans problemine karşı düzeltilmiştir. ***, ** ve * sembolleri %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlılık 
değerlerini ifade etmektedir. Model birinci derece fark cinsinden tahmin edildiği ve bağımlı değişkenin 
gecikmeli değeri analize dahil edildiği için modellerde örneklem büyüklüğü 1208’e düşmüştür. 

Analiz sonuçlarına geçmeden önce, AH ve GMM modellerinin uygunluk sınaması yapılması gerekmektedir. 
Tablo 4’te görüldüğü gibi YYOt-1 değeri her iki modelde de daha önce belirlenen güven aralığının içerisindedir. 
Her iki modelde de ikinci derece otokorelasyon problemli bulunmamaktadır. Son olarak, GMM modelinde 
kullanılan araç değişkenlerin uygunluğunu belirten Hansen testi8 sonucunun anlamsız olması, modelde 
kullanılan araç değişkenlerin parametre tahmini için uygun olduğunu göstermektedir. Özetle, YYO tahmini için 
kurulan her iki yöntem de model tahmini için uygundur. 

                                                             
8 Hansen testi’nin sıfır hipotezi “araç değişkenler uygundur” şeklindedir. 
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AH ve GMM tahmin sonuçlarında ilk dikkat çeken nokta bağımlı değişkenin gecikmeli değeridir. YYOt-1 değişkeni 
AH modelinde %5, GMM modelinde ise %1 seviyesinde anlamlıdır. Bu sonuç, yabancı yatırımcı tercihlerinin 
büyük oranda geçmiş yıl kararlarından etkilendiğini göstermektedir. Her iki modelde de, yabancı yatırımcı oranı 
ile firmaların piyasa değeri arasında %1 seviyesinde pozitif anlamlı bir ilişki vardır. Başka bir ifadeyle, 
Türkiye’deki yabancı yatırımcılar piyasa değeri büyük şirketleri tercih etmektedirler. Bu sonuç literatürdeki diğer 
çalışmalar ile uyumludur. Yerli ve yabancı yatırımcılar arasındaki bilgi asimetrisinden dolayı, yabancı yatırımcılar 
kendilerine daha fazla aşina olan ve daha fazla bilgi sahibi oldukları şirketlere portföylerinde yer vermektedirler. 
Aşina olma ile yatırım davranışı arasındaki ilişki ile ilgili diğer bir gösterge de firmaların ihracat oranıdır. İhracat 
oranı yüksek olan şirketlerin yabancı yatırımcılar tarafından daha fazla tanınabileceği düşünülse de, yabancı 
yatırımcı oranı ile ihracat oranı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonucun altında yatan temel 
neden Türkiye’deki şirketlerin ihracat oranlarının düşük seviyelerde olması olabilir. Diğer bir muhtemel 
açıklama ise, özellikle gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan yabancı yatırımcılar için piyasa büyüklüğünün 
ihracat oranına göre firmalarla ilgili daha güvenilir bir gösterge olmasıdır.  

Yabancı yatırımcı oranı ile diğer firmaya özgü faktörler arasındaki incelendiğinde, YYO ile firmanın likiditesi yani 
cari oranı arasında negatif bir ilişki olduğu göze çarpmaktadır. YYO ile Likidite arasında AH modeline göre %5 
seviyesinde anlamlı negatif bir ilişki vardır. GMM modeli sonuçlarına göre Likidite değişkeninin anlamlılığı azalsa 
da negatif ilişki %10 seviyesinde devam etmektedir.  Cari oranı yüksek olan şirketlerin ihtiyatlı bir çalışma 
sermayesi yönetim politikası uyguladığı düşünüldüğünde, Türkiye’deki yabancı yatırımcıların yatırım 
kararlarında güvenlik unsurundansa kazanç unsuru üzerinde durduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle, 
gelişmekte olan ülkelere yatırım yaparak yüksek risk seviyesinde yüksek getiri hedefleyen yatırımcı firma 
tercihinde de benzer şekilde cari oranı düşük şirketlere yatırım yaparak yüksek kazanç arayışı içerisindedir.  

Temettü verim oranı ve işlem hacmi ile yabancı yatırımcı oranı arasında her ne kadar her iki model sonucuna 
göre negatif bir ilişki tespit edilse de, elde edilen sonuçların anlamlılık seviyesi düşüktür. AH modeline %10 
seviyesinde anlamlı olan Temettü değişkeni GMM modelinde anlamsız iken, GMM modelinde anlamlı olan 
Hacim değişkeni AH modeline anlamsızdır. Son olarak, Karlılık, PD/DD ve Kaldıraç ile yabancı yatırımcı tercihleri 
arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  

6. SONUÇ 
Uluslararası sermaye hareketlerinin 1980’ler sonrası dönemde hız kazanmasının altında yatan en büyük 
nedenlerden biri ülkelerin sermaye hesaplarının liberal hale gelmesidir. ABD ve İngiltere’de başlayan 
deregülasyon faaliyetleri 1990’lar ile birlikte diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri de etkilemiş ve birçok 
ülke finansal serbestleşme hareketlerine hız vermiştir. Türkiye de tüm dünyada etkisini gösteren serbestleşme 
hareketlerine ayak uydurmuş ve özellikle 1980, 1982 ve son olarak 1989 yılında çıkan yönetmeliklerle birlikte 
yerel piyasalar yabancı sermayeye açık hale gelmiştir. Finansal serbestleşme hareketleri sonrası hız kazanan 
uluslararası sermaye akımları beraberinde bu akımların belirleyici unsurları üzerindeki ilgiyi de arttırmıştır. 
Literatürde yapılan birçok çalışmada hem ülke hem de firma seviyesinde yabancı yatırımcı tercihlerini etkileyen 
faktörleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, yerli ve yabancı yatırımcılar 
arasındaki bilgi asimetrisinden dolayı yatırımcıların sermayelerini daha fazla aşina ve bilgi sahibi oldukları 
ülkelere ya da firmalara yönlendirdiklerini göstermektedir. 

2005-2014 yılları arasında Borsa İstanbul’a kote 151 finansal olmayan şirket ve 1510 gözlemi içeren bu 
çalışmanın temel amacı yabancı yatırımcı tercihlerini etkileyen firmaya özgü faktörlerin tespit edilmesidir. 
Çalışmadan elde edilen sonuçlar, literatürdeki diğer çalışma sonuçlarına paralel şekilde Türkiye’de yabancı 
yatırımcıların piyasa değeri büyük şirketleri tercih ettiğini göstermektedir. Yerel piyasalar hakkında bilgi 
dezavantajı olduğu düşünülen yabancı yatırımcılar daha güvenilir gördükleri piyasa değeri büyük şirketleri tercih 
etmektedirler. Çalışmadan elde edilen diğer bir sonuç da, yabancı yatırımcıların yüksek kazanç beklentisinden 
dolayı likidite seviyesi düşük şirketleri tercih ettikleridir. Yabancı yatırımcı tercihleri ile diğer firmaya özgü 
değişkenler arasında tutarlı ve anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 

Çalışmadan elde edilen bulgular, birçok açıdan hem bireysel ve kurumsal yatırımcılar hem de yatırıma ev 
sahipliği yapan ülkeler ve şirketler için önemlidir. Özellikle Türkiye gibi yerel tasarruf oranı düşük gelişmekte 
olan ülkelerin en önemli finansman kaynağı yabancı sermayedir. Yabancı sermayeyi kendisine çekmek isteyen 
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bir ülke ya da firmanın da öncelikle tespit etmesi gereken yabancı yatırımcıların yatırım tercihlerini etkileyen 
faktörlerin ne olduğu ve bu faktörlerin nasıl belirlendiğidir. Literatürde diğer ülkelerde yapılan birçok çalışmada 
bu faktörlerin ne olduğu tespit edilmeye çalışılsa da, Türkiye’de son yıllarda yabancı yatırımcıların hangi 
firmaları tercih ettiğine yönelik çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışma ile Türkiye’deki yabancı yatırımcı 
kararlarını etkileyen faktörler tespit edilmiş ve bu etkilerin muhtemel nedenleri açıklanmaya çalışılmıştır. 
Sonraki çalışmalarda, bu çalışmada ele alınan firmaya özgü değişkenlere ek olarak yabancı yatırımcı kararlarını 
etkileyebilecek diğer firmaya özgü değişkenler (kurumsal yönetim kalitesi, hisse senetlerine ait geçmiş 
performans değerleri vb.) ve makroekonomik göstergeler de analize dahil edilerek bu çalışmadan elde edilen 
sonuçlar geliştirilebilir. 
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ABSTRACT     
There is no sufficient research that was conducted on the participation of women in the Ottoman Economic system.  Most of the time, 
women in Ottoman State was described considering the framework of harem.  However, truth is very different.  When the Ottoman 
records are analyzed, the great economic contribution of Ottoman women to the family and social life has been seen.  Of course during the 
classical period of the Ottoman empire, the given roles to the women is much more limited than the given roles to the men in  the social , 
economic and politic fields. However in the Ottoman social life, the contribution of women to the family budget, the roles in the working 
life were so important which were thought. The women in Ottoman period have a significant role in the agricultural sector. When the 
archive documents checked, it has been countered that the women in Ottoman state were involved in agriculture and animal husbandry, 
gave the direction to the society during the war and peace, worked in the textile industry, home economics. and they had the right of 
heritage. But it has been that women in England participated in economic activities after the revolution of industry. Women in the West 
worked in the textile and production sectors in the beginning of the 19th century. But the women in Ottoman state started to work in the 
fields of industry and service after the Tanzimat. Furthermore, some examples show that women in Anatolia were dealing trade and 
running stores. For example, in the 17th century, most of the tread production factories in Bursa were owned by women. and the women 
workers were  Muslim and non-Muslim.  There were women who had grinder and bakery in their house beside the women who dealt with 
textile. In this study, it is aimed  that to show the role of  Ottoman women in the social life and investigated  the subjects of women’s  
having properties, the rights of heritage, trading and participating  in production by using Prime Ministry Ottoman Archive Documents. 
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OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA KADININ EKONOMİK FAALİYETLERİ  
 
 

 
ÖZET 
Osmanlı ekonomisinde kadının rolü ve çalışma hayatına katılmasına yönelik yapılan araştırmalar yeterli düzeyde değildir. Genellikle Osmanlı 
kadını harem çerçevesinden bakılarak tanımlanmaktadır. Ancak, Osmanlı arşiv vesikaları incelendiğinde, gerçeklerin çok farklı olduğu, 
Osmanlı kadınının aile ve toplum hayatına önemli ölçüde ekonomik katkılar sağladığı görülmektedir. Elbette, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
klasik döneminde toplumsal, ekonomik ve politik yaşam alanlarında kadınlara tanınan rol erkeklere oranla daha sınırlıdır. Ancak, Osmanlı 
toplumsal yaşamında kadınların aile ekonomisine katkıları, çalışma yaşamındaki etki ve rolleri sanılandan çok daha fazla olmuştur. Kadın, 
Osmanlı’da hâkim sektör olan tarımda ağırlıklı bir role sahiptir. Osmanlı’da kadının tarım ve hayvancılıkla uğraştığı, savaşta ve barışta 
ekonomiye yön verdiği; ev endüstrisinde tekstil üreticiliği, ipekböcekçiliği ve dokumacılık ile uğraştığı; miras alma ve miras bırakma 
haklarına sahip olduğu belgelerle tespit edilebilmektedir. Örneğin İngiltere’de kadınların ilk kez sanayi devrimi sonrası ekonomik faaliyet 
içine girdiği ve ücret olarak ifade edilen ekonomik bir gelir karşılığı bir başkasının hesabına çalışmaya başladığı görülmektedir. Avrupa’da 19. 
Yüzyılın başlarında kadınlar ağırlıklı olarak imalat ve dokuma sektöründe görev almışlardır. Osmanlıda ise kadınlar Tanzimat sonrası 
sanayide ve hizmet sektörlerinde işçi olarak çalışmaya başlamışlardır. Ayrıca Anadolu kadınının ticaretle uğraştığını ve ticarethane açtığını 
gösteren çeşitli örnekler mevcuttur. Örneğin 17. Yüzyılda Bursa’da iplik eğirme atölyelerinin yarısından fazlası kadınlara aittir. Bursa 
fabrikalarındaki işçilerin çoğu Müslim ve gayrimüslim kadınlardır. Evinde dokuma ve işleme yapan kadınların yanı sıra, değirmen ve fırın 
sahibi kadınlar da bulunmaktadır. Bu çalışma, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde tespit edilen belgelerden hareketle, Osmanlı kadınının toplum 
hayatında ekonomik rolü, mal sahibi olabilme ve miras alma-bırakma, ticaret yapma ve üretime katılma konuları üzerinde durmayı 
amaçlamaktadır.  
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1. GİRİŞ 
Osmanlı Devleti’nde içtimai ve iktisadi hayat üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda üç kıtaya yayılmış 
ve altı yüzyılı aşkın bir süre varlığını sürdürmüş, farklı etnik ve dini kimliğe mensup toplulukları bir arada 
yaşatma becerisini göstermiş Osmanlı Devleti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmasında kadınların rolü 
de dikkate alınmalıdır.  Osmanlı Devleti’nin resmi kayıtlarında kadın adlarına rastlamak pek nadir olsa da, arşiv 
vesikaları ve vak’anüvislerin eserleri iyi incelendiğinde kadınların içtimai ve ekonomik olmak üzere birçok alanda 
faaliyet içerisinde oldukları görülmektedir. 

Osmanlı toplumunda kadının özellikle ekonomiye katkısı hakkında yapılan bazı araştırmalarda, kadınların 
çalışma hayatında Tanzimat Fermanı’na kadar aktif olarak yer almadığı ileri sürülmektedir. Bu temel bakış açısı, 
bazı oryantalist söylemler çerçevesinde oluşturulmaktadır. Kaleme alınan ifadeler olumsuz imajların tekrar 
edilmesinden ibarettir. Osmanlı kadınlarını tasvir eden Z. Duckett Feriman, Miss Julia Pardoe, Lady W.M. 
Ramsey, Lady Montague ve M. De M. D’Ohsson gibi Batılı  seyyahlar da eserlerinde Müslüman kadını olumsuz 
imajlarla tasvir ederlerken, satır aralarında Osmanlı toplumunda kadının konumunun, Batı toplumlarına göre 
çok daha iyi yerde olduğu gerçeğine işaret etmekten de kaçınamamışlardır. Az da olsa rasyonel davrandıkları 
söylenebilir (Sancar, 2010)1.  

Osmanlı devlet yönetiminin temel dayanağı İslam hukuku idi. Bu bakımdan İslam dinine göre, kadın mal sahibi 
olabilmekte, ticari sözleşmelere imza atabilmekteydi. Haliyle İslam’da kadın velâyet altında değildi. Hakları aynı 
zamanda mahkemeler yoluyla korunuyordu (Baş, 2006)2. Bu anlamda kadınların ekonomik faaliyetlerine yönelik 
kısıtlayıcı bir engel söz konusu değildi. Nitekim Müslüman kadınların ekonomik faaliyetlerde bulunması 
yönünde İslam tarihinden örnekler bulmak mümkündür (Ecer, 2012; Köksal, 2010)3,4. 

Tarihin her döneminde, dünyanın hemen hemen her ülkesinde nüfusun önemli bir kısmını oluşturan kadınlar 
emek yönüyle vazgeçilmez bir üretim unsuru olmalarına rağmen, emek piyasalarındaki varlıkları ve katkıları 
gerek geçmişte, gerekse günümüzde hak ettikleri yerde değildir. Cinsiyete dayanan iş bölümü her toplumda 
farklı düzeylerde olsa da temelde; çocuk doğurmak ve büyütmek, ev işlerini yapmak gibi işler fizyolojik ve 
sosyolojik açılardan kadınların temel görevleri arasında yer alırken, piyasada çalışarak para kazanma işi 
erkeklerin esas görevi gibi görülmüştür (Özer, M. Biçerli, K. 2004)5. Oysa kadın biyolojik hayatın olduğu kadar, 
sosyal ve toplumsal yaşamın da en temel unsurlarındandır. Kadınlarımız toplum hayatının şekillenmesinde 
tartışılmaz yere sahiptir. Müslüman Türk kadınının ilk dönemlerden itibaren ekonomik faaliyetler içerisinde 
erkeklerle birlikte etkili olduğu bilinmektedir. Kadınlar, hem şehir hayatında hem de kırsal hayatta üzerlerine 
düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmişlerdir.  

Çalışmamızda Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerinden istifade edilerek, genel olarak Osmanlı kadınından söz 
edilerek, Osmanlı toplumunda Müslüman kadınların mal varlıklarını ve bu mallarını nasıl idare ettikleri, ne gibi 
ekonomik ilişkilere girdikleri, hangi meslekleri icra ettikleri üzerinde durulacaktır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Genel Olarak Osmanlı Kadını 
Osmanlı döneminde aileyi oluşturan en önemli unsurlardan biri kadındır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu 
döneminde kadınlar sosyal hayatın içerisinde erkeklerle birlikte daha etkin bir görüntü çizmişlerdir. Kadının 
ailede anne olarak yeri her zaman ön planda ve tartışılmaz bir mevkide olmuştur. Kuruluş döneminden itibaren 
Osmanlı’da aile temel  

Geleneksel olarak Türk toplum hayatında var olan Bacıyan-ı Rum adlı kadın örgütü, Osmanlı’nın kuruluşu 
döneminde etkili bir tarihi rol oynamış ve toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Anadolu Selçukluları 
döneminde kurulan bu teşkilatın varlığı Osmanlı devletinin 14. yüzyılın ortalarına kadar devam ettirmiştir. 
Kadınların üretimde ve sosyal hayatta organize olmasını sağlayan bu teşkilatın, Anadolu’daki Ahilik Teşkilatının 
kurucusu olan Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Türk tarihinde ilk defa 
Aşıkpaşazade Osmanlı Devletinin kuruluşunda rolleri olan dört önemli unsurdan bahsederken “bu Rum’da dört 
taife vardır: kim misafirler içinde anılır. Biri Gaziyan-ı Rum, biri Abdalan-ı Rum, biri Bacıyan-ı Rum ve diğeri ise 
Ahiyan-ı Rum” şeklinde dile getirmektedir (Karta, 2015)6.  
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Osmanlı toplumunda geleneksel ailenin yapısı içerisinde en önemli üye kadındır. Bu durum hanedan ailesinde 
kendini daha bariz bir şekilde göstermektedir. Osmanlıların ilk dönemlerinde kadınların toplumsal etkinliği 
devam etmiştir. Bu döneminde sultanların eşleri toplumdan kopuk olarak saraylara çekilerek yaşamamışlardır. 
Tam tersine sultanlar gibi sosyo-politik hayatın içerisindedirler. Oldukça hür bir davranış içerisinde bulunmaları 
Orhan Bey’in eşi, Nilüfer Hatun’un, Kuzey Afrikalı gezgin İbn-i Battuta’ya ikram ve iltifatlar göstermesinden 
anlaşılmaktadır. Ayrıca Nilüfer Hatun Bursa’da bir tekke, mescit ve Bursa’dan geçen bir çay üzerine bir köprü 
yaptırmıştır. Sultan I. Murad’ın kızı, Melek Hatun veya Selçuk Hatun, ilk dönem Osmanlı siyasetinde yer 
almaktadır. Sonraki dönemlere bakıldığında Kanuni Dönemi ve sonrası Hürrem Sultan veya Mihrimah Sultan ve 
Esma Sultan’lar gibi padişahların hanım ve kızlarının devlet içindeki etkileri tartışılmaz derecede güçlüdür. Hatta 
kadınların Osmanlı sarayında nüfuz mücadeleleri bilinmektedir. Burada şuna işaret etmek gerekir. Osmanlı 
Devleti güçlü bir imparatorluk haline gelirken kırsal kesimde pek fazla değişme olmasa da şehirde ve saray 
hayatında kadının sosyal durumunda eşlerin gerisinde kalmıştır. Selçuklu döneminde kadın, İslamiyet’in 
benimsenmesiyle birlikte sosyal yaşantısını tümüyle yitirmemiş Türk geleneklerini korumaya çaba göstermiştir. 
İmparatorluğun genişlemesi, İran ve Bizans etkilerinin artması ve eski Türk geleneklerinin unutulmaya 
başlaması, yerleşilen coğrafyanın sahip olduğu kültürün kuşatması ve saraya giren yabancı unsurların tesirleri 
Osmanlı’da kadının sosyal yaşamının gitgide kısıtlanmasının nedenleri olmuştur. Kanuni dönemi ile birlikte de 
kadın tam anlamı ile “mahrem bir nesne” olarak görülür (Ülkütaşır,1967)7. Köylerde ve kasabalarda yaşayan 
kadınlar tarlada çalışıp, ev endüstrisinde ve ekonomisinde önemli rol üstlenirken, kentli kadının uğraşı evi ve 
evlerinin bulunduğu sokaklar ile sınırlı kalmıştır. Kentli kadının girdiği bir toplumsal olumsuzluk kadınların 
yaşamını sınırlayan fermanların yayınlanmasıyla, politik bir hal almıştır (Karta, 2015: 383)8.   

Osmanlı toplumunda kadınların ekonomik hayata dair verimliliği (prodüktivite) erkekler tarafından kimi kez 
perdelense de, Osmanlı kadınlarının mülkiyet hakkına sahip olduklarından dolayı, çağdaşı pek çok kadının 
aksine, geleneksel aile ekonomisine katkı sağladıkları, ticari hayatta aktif olarak yer aldıkları yapılan bazı 
çalışmalarla ortaya konulmuştur. (Jennings, 1975; Gerber, 1980)9, 10.  

16. yüzyıl Osmanlı toplumunda ekonomi esas olarak tarımsal faaliyetlere dayanıyordu. Nüfusun yaklaşık olarak 
%90’ı kırsal alanlarda yaşamaktaydı. Bu kırsal nüfusun büyük bir bölümü devlet maliyetindeki toraklar üzerinde 
ve aile işletmeleri çerçevesinde tarımla uğraşmaktaydı. İşledikleri toprak miktarı ve sağladıkları gelir açısından 
kırsal kesim üreticileri arasında önemli bir ekonomik farklılaşma görülmüyordu. Kırsal nüfus tükettikleri giyim 
eşyaları ve basit üretim araçları gibi tarım dışı malların önemli bir bölümünü erkek kadın birlikte kendileri 
üretmekteydi. Osmanlıda nüfusun yaklaşık olarak %10’u da kentlerde oturmakta ve esnaf loncalarına bağlı 
olarak zanaatlarla ve diğer tarım dışı faaliyetlerle uğraşmaktaydı (Pamuk, 1990)11. Ancak şehirlerde yaşayan 
kadınlar birazdan da ele alacağımız üzere esnaf loncalarına kabul edilmeksizin zor da olsa çeşitli meslekleri icra 
etmeyi başarmışlardır. 

Osmanlı toplumunda özellikle kırsalda tarım ve hayvancılık konusunda erkek ve kadınlar arasında geleneklere 
dayalı bir iş bölümü olduğu açıktır (Ortaylı, 2009)12.  Bu tarımsal iş bölümünde erkekler genellikle tarımsal işlerin 
bir kısmını yerine getirirken, kadınlar hem yeniden üretim, hem de ailenin yaşamının sürdürülmesi için gerekli 
tüm ihtiyaçları karşılamaya yönelik faaliyetleri de gerçekleştirmişlerdir. Bunun yanı sıra gıda seçimi, üretimi, 
yetiştirilmesi, hazırlanması ve hasadında da merkezi role sahip olmaları, tohumları saklayıp korumaları, hayvan 
üretimi ve ıslahına ilişkin bilgilere sahip olmaları nedeniyle kadınlar tarımsal üretimi geliştirdikleri gibi 
çeşitlenmesine de vesile olmuşlardır (Aysu, 2009)13. Dolayısıyla kırsalda kadınların hane ekonomisinde daha 
etkili oldukları gözlenmektedir. Devletin mali ekonomisinin temeli tımar sistemi, çift-hane üzerine kuruluydu  
(İnalcık, 1998)14. Hane evlenmiş erkeğin, eşi ve çocuklarıyla oluşturduğu küçük bir üretim birimi olarak 
algılanmaktaydı ve sermayesi toprak olan hane sahibi üretimin sürekliliğini sağlamak durumundaydı. Bu açıdan 
aile üretim açısından önemliydi.  

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde kayıtlı bulunan Tahrir defterlerinde (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tahrir Defteri 
149; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tahrir Defteri 232) 15, 16 Rumeli ve Anadolu’da kadın ile ilgili olarak, bir şekilde 
eşini kaybeden ve bu nedenle ailenin ekonomik sorumluluklarını üstlenmek durumunda kalan “bive” olarak 
tabir edilen dul kadınların kayıtlarına da rastlanılmaktadır. Osmanlı şehir ve kazalarını ve buralara bağlı köyleri 
kapsayan, vergi vermekle mükellef reayanın kayıtlarının tutulduğu bu defterlerde kadınlar toprağı işletip 
vergilerini ödedikleri sürece toprakları ellerinden alınmazdı (İnalcık ve Quataert, 1994) 17.  
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Osmanlı Devleti tımar uygulamasında yukarıda da dile getirildiği gibi çift-hane sitemine göre vergi veren reayayı 
kayıt altına almıştır. Kadın ve çocukların varlığı kayıtlara yansımasa da genel kabul gören Osmanlı ailesi bir hane 
5 kişiden (Barkan, 1953) 18  müteşekkildir esasına göre kadın ve çocuklar da dâhil edilmiş oluyordu. Tahrir 
kayıtlarında adı vergiye tabi olanlar dışında doğrudan yer almasa da kadınsız bir toplum düşünülemez. Osmanlı 
toplumunda özellikle kırsalda kadının ekonomik katkısı düşünülenden de fazla olduğu açıktır.  

Köy hayatında tarım ve hayvancılığın önemli yer teşkil etmesi, üretim bakımından kadını öne çıkarmaktadır. 
Burada vurgulanması gereken husus, geleneksel yöntemlerle yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetleri içinde 
kadının köy hayatına entegre olmasının şehir yaşamına göre daha kolay olduğudur. Bu anlamda “kırsal alanda 
yasayan kadın hayatın zorluklarına daha fazla maruz kalmaktadır ve yaşam standardı şehirli kadına göre daha 
düşüktür” denilebilir. Ancak, şehirli kadına göre sosyal yaşamı daha özgür ve ekonomik rolü bakımından ailede 
konumu daha güçlüdür (Dingeç, 2010) 19. Müslüman Osmanlı kadınının sosyal ve iktisadî hayatın bir parçası 
haline gelmesinde her hangi bir rahatsızlık söz konusu değildir. Bilhassa taşra kesimindeki kadınlar tarım, el 
sanatları ve atölyelerde üretime aktif olarak katılmışlardır. Dolayısıyla, Osmanlı’da kadınlar İslam Hukuku’nun 
kendisine sağladığı miras ve mehir alma haklarını kullanarak mal sahibi olabilme ve tasarruf etme haklarına 
sahiptiler. Kadın evlenmesi durumunda bu hakkını kaybetmediği gibi, evlilikte eşler arasında mal ayrılığı ilkesi 
olması sebebi ile kadın İslam’ın kendisine sağladığı bu haklarını da kullanabiliyordu. Osmanlı Devletinde kadın, 
sahip olduğu ekonomik varlığıyla çeşitli ticari anlaşmalara da taraf olmuştur (Baş, 2006) 20. Kadının tam eda 
ehliyeti varsa (mümeyyiz, baliğ, reşit) kimsenin rızasına ihtiyaç olmaksızın malları üzerinde ivazlı-ivazsız her türlü 
tasarrufta bulunabilirdi (Akyılmaz, 2002) 21. 

2.3.Ticari Alanda Osmanlı Kadını 
Tarihsel olarak ticaretin artması ve ticari çıkarların öncelik kazanması piyasa düzeninin kurulmasını 
öngörmüştür. Çeşitli kurum ve kurallardan meydana gelen bu düzen ise her toplumun kendine özgü siyasetleri, 
çıkar ilişkileri ve çatışmaları tarafından belirlenmiştir (İslamoğlu, 2010) 22. Dolayısıyla ticaretin ve bunun 
piyasasını oluşturanların cinsiyeti pekte öne çıkmaz. Ancak çalışmamızda kadının ekonomik rolü hedeflendiği 
için pozitif bir yaklaşımla sadece kadın üzerinden hareket edilecektir.  

Osmanlı toplumunda kadının ticari hayata katılması uygulamalarına bakıldığında çok sayıda örneklerle 
karşılaşılır.  Bursa’da Emlak alımı ile ilgili kadınlar kocalarına mülk alım-satımı yapmışlardır  (Gerber, 1998: 330) 
23. Trabzon, Amasya, Karaman kadı sicillerinde ise yüz elli dört mülk devrinin yüzde otuz altısında kadın adına 
rastlanmaktadır (Baş, 2006: 69) 24. İktisadi ilişkilerde de önemli bir yeri olan borç alış verişlerinde erkeklerin 
olduğu kadar kadınların da yer aldığını ve bilhassa borç veren kadınların oldukça fazla olduğunu gösteren 
belgeler mevcuttur (Koca, 1998: 90) 25. 18. yüzyıla ait belgelerde (BOA, Cevdet, Maliye, nr. 18496; Cevdet 
Adliye, nr. 1873; Cevdet, Maliye, nr. 21350;  Cevdet, Maliye, nr. 11427; Baş, 2006) 26, 27, 28, 29, 30 iki hanımın 
kocalarından ev, bir hanımın babasından yirmi dokuz adet dükkân, bir kahvehane ve arsaları ile beraber zeytin 
ağaçlarını, iki hanımın da devletten ev satın aldıkları kayıtlıdır.  

Bir başka belgede de (Şer’iye Sicilleri, I ve II, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1989, cilt:2; naklen Koca, 
1998) 31 şehirdeki mülk bahçesini Sefer kızı Fatma’ya satan Süleyman kızı Saliha’nın mülk alım-satımına ilişkin  
“Hacı Murat Bey mahallesinde, bir tarafı Ahmet Bey oğlu Mehmet Çelebi mülkü, bir tarafı Kasım Çavuş Bey’in 
mülkü ve iki tarafı da umumi yol ile sınırlı olan, su kuyusu meyveli meyvesiz ağaçları bulunan mülk bağı, bundan 
kısa zaman önce vefat eden kocam Malkoç Bey hayatında ve sıhhatli halinde bana şer’i ve geçerli bir bağışlama 
akdiyle temlik etmiş ve ben de bu bağışlamayı kabul ederek akit konusu malı teslim almıştım. Bu ana kadar 
tasarruf ettiğim ve vasıfları yukarıda zikredilen bağı, Hüseyin Çelebi’ye 8000 Osmanlı akçesine meşru ve geçerli 
bir satım akdi ile sattım ve teslim aldım. Alıcı Hüseyin Çelebi de zikredildiği şekilde satın aldı, semeni olan 8 bin 
akçeyi de kendisinden bizzat tam olarak teslim aldım. Bundan sonra zikri geçen bağ, alıcı Hüseyin Çelebi’nin 
mutlak mülküdür, dilediği şekilde tasarruf etsin” denilmektedir. Belgeden de anlaşılacağı üzere şehirli kadınlar 
mülk arazilerinin gelirlerini değerlendirmeye çalışmışlardır. 

Bu açıdan kadınların mülk sahibi olabilme hakkı ve bu mülklerini tasarruf etme hürriyeti onların iktisadi hayatta 
iş yapabilme kabiliyetlerini geliştirmiştir. Ancak yine de şehirli kadınların işlerini vekillerine havale etmeyi tercih 
ettikleri görülmektedir (Koca, 1998) 32. Bu tercih Osmanlı toplumunun geleneksel anlayışına bağlanabilir. 
Köylerde kadınları adına kayıtlı geniş mülkler, araziler söz konusu değildir.  Kadınlar, Osmanlı Devleti’nin kuruluş 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(2)                                                                   Karta 

__________________________________________________________________________________ 
  146 
 

dönemlerinden itibaren arz-talep çerçevesinde ekonomik girişimlerde bulunmuştur. Kırsal alanda erkeği ile 
birlikte tarım ve hayvancılık alanında üretime katkıda bulunurken, şehirde de imalat ve hizmet sektöründe yer 
almıştır. Kadın, dokuma tezgâhında çeşitli kumaşlar dokumakta, ip eğirmekte, mum imal edip satabilmekteydi 
(Dingeç, 2010) 33.  

Bir reaya ailesi, hane halkının kullanımı için üretim yapmakta, hatta devlete vergisini bile ayni olarak 
ödemektedir. Kadın, kırsal kesimde işgücü bakımından öne çıksa da kadınlar üzerine kayıtlı araziler sınırlıdır. Bu 
bakımdan kadınların alım satım işlemlerinin ekonomik etkileri konusunda genellemeler yapmak mümkün 
olmasa da, köy ile şehir arasında iktisadi faaliyetlerde mükemmel bir organizasyondan söz edilebilir (Koca,1998) 
34.  

Müslüman kadının özellikle tüccar bir aileye mensup olması ekonomik güç elde etmesini kolaylaştırmıştır. 1600 
ve 1625 yılları arasında kumaş dokuma ve deri işlemede öne çıkan Kayseri kadı sicillerinin incelenmesiyle, çok 
sayıda kadının toprak sahibi, üretici ve zanaatkâr olarak ekonomik faaliyet içerisinde oldukları görülmektedir 
(Oktar, 1998) 35. Ekonomik bağımsızlığını kullanmada Müslüman kadın, İslam Hukukuna göre mal edinme ve 
tasarruf etme hakkı kendisinde olmasına rağmen yine de belli ölçülerde erkeklerle mücadele etmek durumunda 
kalmıştır. Varlık durumlarına göre dokuma tezgâhı, dükkân, değirmen, fırın işleten şehirli kadınlar kısmen kırsal 
kesimde yaşayan kadınlara göre daha fazla tüketici konumundadır. Kırsalda ise üretim ve tüketimin temelini 
oluşturan aile önceden de ifade edildiği gibi hane emek birimine dayanmaktadır. Aile içerisinde erkek kadın 
ayrımı olmaksızın mal ve üretim ortaklaşa yapılmaktaydı. 1567’de Arazi Kanunnamesinde yapılan bir düzenleme 
ile toprağın tapu bedeli erkek çocuklarda olduğu gibi kız çocuklarına da geçmesi sağlanmıştır (Oktar,1998) 36. 
Böylece kırsalda kadın miras hakkını da elde ederek üretime tarlasında, bağında çalışarak katılmaktadır 
(Altındal, 1994) 37.  

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden itibaren şehir hayatında ticaret ve küçük çapta sanayiye dayalı olarak 
kadınlar eliyle üretim kollarının varlığı söz konusudur. Osmanlı kadınları vakıflardan dükkân kiraladıkları gibi 
mülkiyeti devlete ait olan çiftliklere ve devletin gelirleri arasında yer alan mukataaları iltizam yolu ile bazen 
malikâne divanı uygulaması yöntemi ile tasarruf hakkını elde ederek sahip oldukları mal varlıklarıyla yatırım 
yapmış ve kendilerine yeni gelir kaynakları elde etmişlerdir. Konuya ilişkin birkaç örnek vermek gerekirse; 
İstanbul Şeriyye sicili kayıtlarında (İŞS. Bab Mahkemesi, nr. 135, vr. 68b.1) 38 “Dülbentci Hüsam mahallesinde, 
Emetullah Hatun vakfından icareteyn ile karısı Meryem’in tasarrufunda olan vakıf menzilin, tamamen yandığını 
ve karısının isteğiyle, kendine ait parayla, yeniden bina ettirdiğini” belirtmektedir. Başka bir belge de ise; (BOA, 
Hatt-ı Humayun, nr. 15962) 39 vefat eden mumcular kethüdâsı Hacı Hüseyin’in Tekfur Sarayı ve sâir mahallerde 
olan mumhâne gediklerini irsen eşi Naile hanıma geçmiştir Diğer bir belgede de (BOA, Cevdet, Evkaf, nr. 2173) 
40 Haftan Ağası’nın eşi Hafize Hâtun, Büyük Ayasofya Vakfı’ndan üç yumurtacı dükkânı hissesine mutasarrıftır. 
Hafize Hanım hac yolculuğunda vefat edince yumurtacı dükkânı hisseleri yedi yüz kuruşa açık arttırma ile 
talibine kiralanmıştır. Osmanlı kadınlarının yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı üzere benzeri kazanç sağlayan 
birçok işletmeye sahip olduklarını göstermektedir. 

15. yüzyılın başlarında Osmanlı’da ipekçilik ve buna dayalı olarak dokumacılık ile öne çıkan ve ekonomik  
faaliyetlerin yoğun yaşandığı Bursa’da ticari faaliyette bulunan Araplar, İstanbul Yahudileri ve yerel tüccarlardan 
da bahsedilecek olunursa, bu dönemde Bursa ticaretinin boyutu Karadeniz ticareti de dâhil olmak üzere İtalyan 
tüccarlarının elinden alınarak Osmanlı uyruklarının eline geçti ve 1450 ile 1480’li yıllar arasında ipekli 
dokumacılık alabildiğine genişledi (Faraqhı, 2008) 41. Bu dönemde iş imkânlarının artması ve Osmanlı tebaası 
olmayan yabancı kimselerin de çalışmak için Bursa’ya göç ettikleri görülmektedir. XVI. Yüzyılın başlarında 
Osmanlı Devleti Akdeniz ülkeleriyle birlikte nüfus artışlarına sahne olmuş ve 1520-1580 arasında bu nüfus artışı 
şehirlerdeki üretim artışını da beraberinde getirmiştir (Koca, 1998) 42. Bu yönüyle Bursa, Yabancı tacirlerin 
cazibe merkezi konumuna sahip olurken, öte yandan da ipek dokumacılığı ve ticarette de önemli bir yere 
erişmiştir (Özbay, 2009: 149-150) 43.  Bursa ipek sanayiinin hammadde açısından dışa olan bağımlılığı, siyasi 
olaylara da yön vermiştir. Nitekim Sultan I. Selim ile Safevi hükümdarı  Şah  İsmail arasında süren siyasi 
çekişmeler 1514’te ticareti durdurmuş ve çıkarılan bir ferman aracılığı ile 1518’de ise İran ipeği yasaklanmıştır 
(Faraqhı, 2008) 44. Bunun üzerine kozacılık önem kazanmıştır. Kozadan başlayarak, ipliğin çekilmesi, bükülmesi, 
boyanması, ibrişim olarak işlenmesi, satışı ve dokunması dâhil her aşamada çok sayıda kadın emeği 
kullanılmıştır (Oktar, 1998) 45.   
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Osmanlı kadını İstiglâl1 ve Mudârabe2 yöntemini de kullanmıştır. Osmanlı’da kadınlar zaman zaman vakıflardan 
ve şahıslardan gayrı menkûllerine karşılık istiglâl yöntemi ile kredi almışlar ve daha sonra borçlarını ödeyerek 
gayrı menkûllerini geri almışlardır. Öte yandan mudârabe yöntemi ile bir miktar parası olan kadınlar bazen 
paralarını bir ortağa verip işletiyorlardı. 16. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde şehirler ticaret ve hizmete dayalı 
olarak emeğin yoğun olduğu merkezlerdi. Dolayısıyla erkekler kadar kadınların da şehirlerin sosyal ve ekonomik 
hayatında aktif oldukları görülmektedir. Özellikle kendi ürettiklerini pazarlarda yine kendileri satarak ihtiyacı 
olanı satın almaları ile ekonomik hayata canlılık katmışlardır.  

2.4.İş Gücü Köle Kadın (Cariye) 
Ekonomik faaliyetler içerisinde yer alan menkul ve nakitten sonra emek gücünü oluşturan köle kadınlardı. Köle 
ve cariyeler alınıp satılabildiği gibi aynı zamanda miras da bırakılabilmekteydi. Böylece bu statüdeki kadın 
önemli bir yatırım aracı haline geliyordu (Sahillioğlu, 1981) 46. İpek dokumacılığının yaygın olduğu Bursa’da, ipek 
ipliği eğirmede ve ipekli dokumada işgücünü Müslüman kadınlar ile köle kadınlar oluşturmaktaydı (İnalcık,1993) 
47. Örneğin; Bursa’da yedi dokuma tezgâhına sahip Hacı Bedrettin İhsan’ın sekiz kadın kölesi vardı. Kadın 
emeğinin önemli bir yönü de kasabalarda ve bazı köylerde keten dokumacılığı ile de öne çıkmaktadır  (İnalcık, 
1985) 48. 15. Yüzyılın ortalarında Hacı Sinan isimli şahsın 6 dokuma tezgâhı, 20 erkek ve 3 kadın köle çalıştırdığı 
görülmektedir. Bir başka belgede de 1500’lü yıllarda 1000 kadar ipekli dokuma tezgâhı sahibi kadınlara ait iken, 
1530 ve 1544 tarihlerinde ibrişim büken, 1574’te ise vale (bir cins ipekli kumaş) ustası kadınların adlarına 
rastlanmaktadır. (Dalsar, 1960; Oktar, l998) 49, 50. Dokumacılık yapan erkeklerden başka, bedenen çalışan kadın 
dokumacılar da vardı. İşi dokumacılık olan ve devamlı bu meslekle uğraşanların yanında, işi farklı olmasına 
rağmen ihtiyaca göre köleleriyle mükâtebe3 yaparak, kumaş dokutanlar da bulunmaktaydı (Sahillioğlu, 1981) 51. 
Anlaşmalı azatlık demek olan mükâtebe genellikle kölelerin sadakatle hizmetini sağlamağa yönelikti (Sahillioğlu, 
1981) 52.  

Osmanlı arşiv vesikalarında tespit edilen bir belgeye göre terekesinde köle bulunan tek hanım Rûhi Süleyman 
Ağa’nın eşi Emetullah Hanım’dır. Emetullah Hanım’ın ikisi bâkire üç Çerkez câriyesi vardır. Câriyelerin toplam 
bedeli 3870 kuruştur  (Baş, 2006: 75)50. Terekeler ile ilgili yapılan bir çalışmada cariye sahibi erkeklerin yanı sıra 
2 Müslüman kadının da köle sahibi olduğu tespit edilmiştir. (Öztürk, 1994) 53 Osmanlı Devleti’nde kölelik, genel 
itibariyle ev hizmetlerinde çalıştırılmak şeklinde yaygındı. 

Ancak kölelik, imalathane sahipleri için ekonomik bir değer olarak görülmüştür. Kadın köleler,  söz konusu 
olduğunda cariye olarak nitelendirilmişlerdir. Yukarıda da dile getirildiği gibi Mükâtebe uygulaması ticari 
anlayışa uygun olduğu bir zamanda köle sahibinin kölesi ile anlaşma yapmak, hem yatırımını değerlendirmek, 
hem de devamlı teşvik edilen azatlık için iyi bir yoldu. Kölenin beklediği ise, özgürlüğüne bir an önce kavuşmaktı. 
Anlaştığı işi bitirdiği takdirde özgürlüğüne kavuşuyordu (Özbay, 2009) 54.  

Osmanlı Kadınının miras aldığı, miras bıraktığı, borç aldığı, borç verdiği, emlâk alıp sattığı, vakıf kurduğu ve 
yönettiği yukarıdaki açıklamalardan anlaşılmaktadır. Osmanlı kadınının hem şehirlerde ve hem de kırsalda kadın 
hastalıklarını tedavi etme, doğum yaptırma ve benzeri meslekleri icra ettiği de görülmektedir. Ev işlerini yapmak 
ve çocukların eğitimiyle ilgilenmek de Osmanlı kadınının ana sorumlulukları arasındadır. Bu açıdan bakıldığında 
Osmanlı kadınının devletin kurulduğu andan itibaren ekonomik rolü tartışma götürmez (Dulum, 2006) 55. 

2.5. 17. ve 18. Yüzyılda Osmanlı Kadının Ekonomik Faaliyetleri 
17.yüzyıla gelindiğinde Müslüman kadınların ekonomik alanda etkinliğinin meslek ve hizmet bakımında arttığı 
görülmektedir. Şehirde yaşayan kadınların, her ne kadar memur statüsünde bir konuma sahip olmasalar da, aile 
mirası olan gayrimenkulün işletmeciliğini üstlenmek suretiyle ekonomiye katkı sağladıkları daha önce de dile 
getirilmişti. 

                                                             
1 Emlâk ve akarı borcuna karşılık alacaklıya bırakmak yahut gayrı menkûlün adını borca karşı terk ve tahsîs etmek. 
2 Bir taraftan sermaye diğer taraftan emek ve çalışma üzerine kurulan bir ortaklık çeşidi.  
3Anlaşmalı olarak işi tamamladığında azâd edilmek üzere bir bedele bağlanan köle. 
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Bu devirde kadınlar, 1240’da Anadolu’da faaliyet gösteren “ahilik” ve 1727’de “gedik” adını alan esnaf ve 
sanatkâr kuruluşlarının (Gürol, 2000) 56 bir parçası olmasalar da evde imal ettiği ürününü, aracıya ihtiyaç 
duymadan çarşı-pazarlarda satabilmişlerdir. Şehir ve kırsal alanda bulunan “Avrat pazarı” olarak isim yapan bu 
alışveriş yerleri, sebze ve meyve gibi tarımsal ürünlerin yanında hayvansal ürünleri ve kadınların kendi yaptıkları 
el işlerinin satışa sunulduğu yerlerdi. Hürrem Sultan’ın desteği ile kurulan Haseki Darüşşifa ve İmaretinin 
yakınlarında bulunan söz konusu pazar en yoğun olanı idi. Kadınlar burada hem alıcı hem de satıcılardı (Dingeç, 
2010) 57. Osmanlı kadınını tasvir etmek bakımından önemli bir gösterge de servet sahibi Müslüman kadınların 
terekelerinde menkûl, gayrı menkûl mallarının dökümünde kullandığı ev eşyasından ziynet eşyasına kadar her 
şey kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtlar arasında okudukları kitaplar da bulunmaktadır. Osmanlı kadınlarının 
bilhassa ümera (yönetici)  sınıf veya saray mensuplarının eşlerinin kitap okudukları anlaşılmaktadır. Örneğin, 
Rûhi Süleyman Ağa’nın zevcesi Emetullah Hanım’ın terekesinde Kur’an-ı Kerim bulunmakla beraber, Yâsin 
Tefsiri, Falnâme, İnşâ, Dîvân, Eflak-Şems ve Kamer adlı bir kitap, Şahnâme, Tabirnâme, Bâkî Dîvânı, Delâil-i Şerîf, 
Enâm-ı Şerîf ve bir dîvân ile birlikte on üç kitabın adı kayıtlıdır. Bu kitapların maddi değeri 11.089 kuruştu (Baş, 
2006) 58. 

Osmanlı toplumunda kadınlar daima üretim ve ticaretin içinde bulunurken, arz ve talep durumuna göre bilhassa 
şehirli kadınların ürettikleri gibi tüketime de önem vermişlerdir. Özellikle saraylı kadınların üretimden çok 
tüketime yöneldikleri gözlenmektedir. İhtiyaç duydukları malları bohçacı olarak tabir edilen kadınlar eliyle 
sağlarlardı. Bohçacı kadınlar, mahallelerde kapı kabı dolaşarak yatak, çarşaf, çeşitli kumaşlar, incik boncuk 
satarlardı. Kadın olmaları nedeniyle rahatlıkla hareme girer, hanım ve cariyelere satış yaparlardı (Tokmakçıoğlu, 
1991) 59. Osmanlı kadınları hiç kısıtlı bir hayat içerisinde değillerdir. Elizabeth Cooper bu konuda; “Kadınların 
kelimenin hiçbir manasında tutsak olmadıkları gibi, kimi zaman bazı kişilerin bizi inandırmak istediklerinin 
tersine, kafesli pencerelerin ardından çıkmak için can atıyor da değillerdir. Bu mahremiyet hali Müslüman 
kadına ağır gelmez, hatta mahremiyetinin bozulması herkesten önce onu kızdıracaktır, çünkü böyle bir şey onun 
kocasının gözündeki kıymetini kaybettiği anlamına gelir” diyerek Osmanlı kadının ciddiyetini ve hassasiyetini 
tanımlamaktadır (Sancar, 2010) 60. 

Muhtemelen Osmanlı haremi üzerine yazılar kaleme alan yabancı seyyahların bohçacı kadınların dile 
getirdiklerinden yola çıkarak harem hakkında bir takım tanımlamalar ortaya koymuş olmalıdırlar. 

Burada altı çizilmesi gereken, Osmanlı toplumunda şehirli olsun kırsalda yaşayan kadın olsun her şeyi ile 
mükemmeldi denilemez. Çünkü kırsalda kadın ailesi ile birlikte bağ-bahçe, tarım ve hayvancılıkla ilgili bedenen 
çalışırken, şehirlerde yaşayan ve evine bakmak zorunda kalan bir kadın için hayat zordu. İş bulabileceği alan 
genelde ev hizmetçiliğiydi. Ev hizmetçiliğinde ise insan kaynağı genellikle kölelerden sağlanmaktaydı. Özgür 
ana-babanın çocuklarının köleleştirilmeleri yasak olduğundan Osmanlı tebaasından bir kadının iş bulması da 
zorlaşıyordu. Kadınlar, Osmanlı iş piyasasında yeterli iş olmaması veya istediği şartlarda kendine uygun çalışma 
bulmadığı zamanlarda da işsiz kalmakta idi. İş buluncaya kadar bazı kadınların ihtiyaçları vakıflar eliyle 
giderilmekte idi. Ancak burada iş ihtiyacı olan veya muhtaç durumdaki kadınların tümünün vakıflar eliyle 
ihtiyaçlarının karşılandığı söylenemez. Kimi kadınların Çukurova’da, Ege ve Akdeniz’de tarım işçisi olarak 
çalıştıkları görülmektedir (Dulum, 2006) 61. 

2.6. Tanzimat ve Sonrasında Kadın 
19. Yüzyılda Batı’da Sanayi devrimi ile hizmet sektörü çeşitlendi ve hizmet sektörüne ekonomik bir değer 
kazandırdı. Osmanlı devletinin ilk yıllarında kadınların zaviyelerde gelip gidenlere hizmet ettiklerini kolayca 
tespit edebiliyoruz. Ahi tekke ve zaviyelerinde misafir olarak barınanları kadınlar ağırlamışlardır. Nitekim 
döneme ilişkin kayıtlar Kız Bacı, Ahi Ana, Sakari Hatun, Hacı Fatma gibi zaviye adlarının kadın adları ile anılması 
ve kadınların bu gibi yerlerde hizmet sunduklarını göstermektedir (Koca, 1998) 62. 

Sanayileşme çabaları ve yeni iş imkânlarının ortaya çıkmasıyla birlikte çalışan kadınların toplumdan beklentileri 
ve ihtiyaçları arttı. Tanzimat ve II. Meşrutiyet dönemlerinde de bu ihtiyaçlarının karşılanması daha somut 
beklenti ve çabalara dönüşmüştür. Daha önceden geleneksel olarak her hangi bir eğitim almadan ampirik 
yöntemlerle yapılan mesleklerden söz edilmişti. Bu dönemde de kurumsal olarak kızların ebe ve öğretmenlik 
mesleklerine yönlendirilmesine çalışılmıştır. İki yıllık bir eğitimden sonra 1845’de 36 kadından 10 Müslüman 
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kadın ebelik diploması almıştır. Kadınların ücretli işçi olarak çalışmaya başlamaları daha öncede ifade edildiği 
üzere sanayi devrimin doğmasıyla başlar ve toplum hayatında belirgin hale gelir (Oktar, 1998) 63.  

19. yüzyılın ilk yarısında itibaren Osmanlı sanayisinde yaşanan gelişmeler Müslüman kadınların ekonomik 
faaliyetlerini yakından etkilemiştir. Anadolu’da ve Rumeli şehirlerinde ve kırsalında kadınlar ev tezgâhlarında 
gömlek dokurlardı. Hatta büyük şehirlerin kibar konaklarına tezgâhlar konup kız ve hanımları gömlek, don, 
çarşaf dokutmak için yevmiye ile çalıştırırlardı. Bez, gömlek, don, takye, çarşaf, çorap, mintan, yaygı perde gibi 
melbûsat ve mefrûşat böylece dış ülkelerden ithal edilmezdi. Genelde ihtiyaç duyulan ürünler evlerdeki yahut 
çarşıdaki tezgâhlarda dokunur ve çoğu kez kadınlar kendileri satar, evin bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere 
erkeğine yardımcı olurdu (Özbilgen, 2010) 64. Bazen de kadınlar tarafından dokunan kumaşlar Osmanlı 
Devleti’nin hemen her tarafında çullah esnafları tarafından bezastan denilen mekânlarda satılırdı (Koca, 1998) 
65.  

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başta İngiliz olmak üzere Batı teknolojisi ve sermayesinin Osmanlıya 
akmaya başlaması ile birlikte kadınlar kent merkezlerinde gelişen ekonomik hayat içinde yer almaya 
başlamışlardı. Özellikle tekstil alanındaki üretim büyük ölçüde kadın emeğine bağlı olarak gelişmekteydi. Kadın 
hareketinin kökleşme dönemi olarak nitelendirilebilecek bu dönemde kadınların henüz politik bir kimlik 
kazanmadığı sadece yeni gelişen kamusal alanda ekonomik hayata katılmak istedikleri söylenebilir. Bununla 
birlikte gelişmekte olan Osmanlı sanayisinin ihtiyaç hissettiği alanlarda gelişen eğitim kurumlarında da 
kadınların eğitim alma imkânına kavuştuğu, dolayısıyla “kültürlü” kadın kuşağının özellikle 19. Yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren artmaya başladığı söylenebilir (Karta, 2015) 66. 

Bu dönemde Anadolu’nun birçok şehrinde evde yün dokuyan kadın sayısı toplam sekiz bine yaklaşıyordu. 
İzmir’deki el tezgâhlarında 3.500 kadın, 750 kız çocuğu halı dokuyordu (Oktar,1988) 67. 19.Yüzyılın ortalarından 
itibaren elişleriyle ilgilenen, dokuma tezgâhlarının başında oturan kadınlar, artık fabrika işçisi sıfatıyla ekonomik 
faaliyete katıldılar. Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nde iplik eğirilen birkaç fabrika kuruldu. Ucuz kadın 
emeğinden yararlanan bu Osmanlı fabrikaları İngiltere, Belçika ve İtalya ve Hindistan üreticileriyle rekabet etme 
başarısını göstermiştir. 1850’de ve sonrası süreçlerde Osmanlı sanayileşmesinde önemli bir girişim olarak kabul 
edilen Bursa İpek Fabrikası da kapılarını kadınlara da açınca bu fabrikalarda çalışan kadın işçi sayısında önemli 
bir artış olmuştur (Quataert ve Zürcher,1998) 68. 

Zamanla meydana gelen sosyal şartlar Osmanlı kadınını farklı çalışma alanlarına da itmiştir. Karşılaşılan bazı özel 
durumlar nedeniyle Osmanlı yönetimi kadın eleman çalıştırma yönünde yeni bir uygulama yapmak zorunda 
kalmıştır. Örneğin, hükümet tarafından sürgün cezasına çarptırılan kadın mahkûmlara sürgün yerlerine 
götürülene kadar eşlik etmeleri maksadıyla “Kadın Çavuş”lar vazifelendirilmiştir. Yine benzer bir örnekte 
“Trabzon Rûsumat Nezareti”ne yapılan bir ihbarda Osmanlı vapurunda yolculuk yapan dört kadının özel eşyaları 
arasında tabanca ve çeşitli miktarlarda kurşunların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu ihbar üzerine yetkili 
makamlar, bu duruma sebep olan kadınların üzerinin kolcular tarafından aranmaması olarak gösterilince  “bir 
kadın kolcunun gümrüğe atanması ivedilikle” istenmiştir. Bunun üzerine Padişah İradesi çıkmış ve Trabzon 
Gümrüğü’ne bir “Kadın Kolcu” atanmıştır. Bu görevliye aylık 250 kuruş maaş verilmek üzere üç bin kuruş 
bütçeye tahsisat ayrılmıştır (Oktar, 1998) 69. Muhtemelen, ilk kez bu uygulama ile bir Müslüman kadın Osmanlı 
idaresinde resmi görevli olarak atanmıştır. 

2.7. II. Meşrutiyet Döneminde Kadın 
II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Devleti’nin yoğun olarak yaşadığı savaşların etkisiyle ekonomik sorunlar ve 
yabancılara daha önceki dönemlerde kapitülasyonlar ile sağlanan kolaylıklar zamanla Osmanlı Devleti’ni dışarıya 
bağımlı hale getirmişti. Bu bağımlılığa karşı milli iktisat olarak da ifade edilen ekonomik anlayış gazete, dergi ve 
kitaplarda sık sık yer almakta idi. Kadınlar da konu ile ilgili düşüncelerini hem yönetici hem de yazar olarak 
yayınladıkları Kadınlar Dünyası Dergisi ile toplumu aydınlatmaya çalışmışlardır. Uzun süren savaşlar ekonomik 
maliyetleri oldukça artırmış ve iş gücü açığı ortaya çıkmıştı. Amaç, ülke ekonomisini canlandırmak için kadınların 
bu açığı kapatması ve aynı zamanda iş hayatına dâhil olmalarıydı ( Dulum, 2006) 70. 

II. Meşrutiyet Döneminde eğitim seviyesinin yükselmesi, dönemin aydınlarının kadın hareketlerine verdiği 
destek ve zamanla sağlanan ortamlar kadınların daha aktif olmasını ve çeşitli iş kollarında yer almasını sağladı. 
Osmanlı kadını sanayi işçisi olarak da önemli bir işleve sahipti. 1897 yılında İstanbul’daki kibrit fabrikasında 
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çalışan 201 işçinin 121’i kadındı. Bakırköy bez fabrikasında çalışanların yarısını kadınlar oluşturuyordu (Gürol, 
2000) 71. 

1917’de yapılan bir istatistiğe göre resmi dairelerde, ticarethanelerde ve çeşitli hizmetler veren özel 
işletmelerde çalışan kadın sayısı 1000’e yaklaşmıştı.1913 ve 1915 yıllarında ilk kez yapılan sanayi sayımlarında, 
işçi statüsünde çalışanların 1/3’ünü kadınların oluşturduğu tespit edilmiştir (Aydın, 1999) 72. 

1918’de İstanbul Postanesi’nde çalışan Müslüman kadın sayısı 852’ye ulaşmıştı. Ancak Savaş yıllarında 
erkeklerini cepheye yollayan kadınların yaşam koşulları her geçen gün daha da zorlaşıyordu. Müslüman 
kadınların karşı karşıya kaldığı ekonomik sıkıntılardan büyük rahatsızlık duyan Harbiye Nazırı Enver Paşa, bazı 
toplumsal önlemler alma ihtiyacı hissetmiş olacak ki; “Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi”ni kurdu (BOA, 
Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus Evrakı, Dosya No: 42 Gömlek No: 10) 73. Bu cemiyet Eşi Naciye Sultan’ın 
himayesi altında merkezi İstanbul’da olmak üzere çeşitli şehirlerde şubelerini açarak önemli faaliyetlerde 
bulundu. Kadınların çoğunlukla iş sahibi olduğu ve kazanç elde ettiği alanlar, dokuma ve gıda sektörüydü. Kadın 
derneklerinin desteği ile biçki ve dikiş çıraklık merkezleri faaliyete geçmesiyle meslek edinen kadınlar, 
konfeksiyon atölyelerinde kolayca iş bulabiliyor, özellikle göç eden Rum ve Ermeni kadın işçinin yerine işe 
giriyorlardı. Bu dönemde faaliyet alanı genişleten “Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi” bir iş ve işçi bulma 
kurumuna dönüştü. İhtiyaçlar yoğunlaşınca Meclis-i Vükelâ’nın kararı ile çeşitli kuruluşlarda istihdam edilmek 
üzere mağdur olan yetim ve dul kadınlara da iş bulma imkânı sağlanmıştır. 

 Osmanlı’da kadınlar, maden işçisi olarak da çalışmıştır. 1915 yılı sanayi sayımı sonuçlarına göre, çeşitli 
sektörlerde kadın işçilere ödenen gündelikler, erkek işçilere ödenenlerin yarısı kadardır. Kadınlar daha çok 
öğretmenlik, hemşirelik gibi mesleklerde yoğunlaşmışlardır (Doğramacı, 1997) 74. Yukarıda da ifade edildiği gibi, 
en eski mesleklerden biride ebelikti. Osmanlı toplumunda genel olarak doğumlar evlerde ampirik bilgi ve 
deneyimlere sahip kadınların yardımıyla yapılmaktaydı. Ebeler pek çok doğumda bulunduklarından bazı 
manipülasyon tekniklerine sahiptirler. Ebelik hizmetleri yanında lohusalıkla ilgili koca karı ilaçları da düzenlerler. 
Osmanlı toplumunda ebelik mesleğinin tıbbi bir görünüm kazanması ancak 1827 de açılan ‘’Tıphâne-i Âmire’’ de 
verilen cerrahiye dersleri içinde ele alındı. 1848 yılında da ruhsat nameli ebeler mezun edildi (Özbilgen, 2010) 
75. 

Osmanlı’nın ekonomik yaşamında kadınların toplumda îfâ ettiği bazı meslekler, kadınlara hem gelir sağlamış 
hem de toplumsal hayatın aktif özneleri olmalarına imkân vermiştir. Açıkça belirtmek gerekirse, Osmanlı 
toplumunda kadın belli sektörlerde ağırlıklı olmak kaydıyla sanılanın ötesinde girişimci ve üretici olarak 
ekonomik hayatın her alanında yeri almıştır.  

3. SONUÇ 
Osmanlı toplumunda nüfusunun takriben %90’ı kırsalda yaşamaktadır. Bu bakımdan ekonomik hayat kırsalda 
büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmakta idi. Kırsalda erkeklerle birlikte aktif rol üstlenen kadınlar, 
ailenin mali ihtiyaçlarına katkıda bulunacak çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlardı. Bu ekonomik faaliyetler gündelik 
ev işleri yanında küçük çapta dokuma, boyama, bağ-bahçe işleri, tohum saklama ve üretimi geliştirmeye 
yönelikti. Şehirde yaşayan kadınların ise ebelik, ürettikleri malları pazarda satma, dükkân ve çamaşırhane 
işletme gibi faaliyetlerin yanı sıra; köle ticareti, vakıf yöneticiliği, gayrimenkul alım-satımı gibi iktisadi 
faaliyetlerle de iştigal ettikleri Başbakanlık Osmanlı Arşivinde yer alan vesikalardan tespit edilebilmektedir.  

17. yüzyıl tereke defterleri üzerinde yapılan incelemeler, şehirlerde kadınların üçte birinin ev sahibi olduğunu 
göstermiştir. Şehirlerde atölye sahibi hanımlara rastlanmıştır. Bursa ipekli sanayiinde üretim yapan 
tezgâhlardan üçte birinden fazlası kadınlara aittir. Her ne kadar loncalara üye olmasalar da, kadınlar bilhassa 
tekstil alanında ürettikleri ürünlerini çarşı ve pazarlarda satarak ticaret faaliyetinde bulunmuşlardır. Kadınların 
tereke defterlerinde görülen mal varlıkları kendilerine gelir getirecek ekonomik bir faaliyette bulunduklarının 
göstermektedir. Osmanlı ekonomisinde "mudarebe" diye bilinen, ticarette belli bir oranda kâr alma esasi 
üzerine, sermaye vererek ticarî ortak olan kadınlara da rastlanmıştır.   

Osmanlı Devleti’nde mükatebe yöntemi ile köle kadınların çalıştırıldığı tespit edilmektedir. Kölelik, genel 
itibariyle ev hizmetlerinde çalıştırılmak şeklinde yaygındı. 
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Osmanlı toplumunda tarım sektörünün dışında, bilhassa şehirde yaşayan ve mali imkânlara sahip olan kadın,  
miras aldığı, miras bıraktığı, borç aldığı, borç verdiği, emlâk alıp sattığı, vakıf kurduğu ve yönettiği 
görülmektedir.  Osmanlı kadınının hem şehirlerde ve hem de kırsalda kadın hastalıklarını tedavi etme, doğum 
yaptırma ve benzeri meslekleri icra ettiği de görülmektedir. Ev işlerini yapmak ve çocukların eğitimiyle 
ilgilenmek de Osmanlı kadınının ana sorumlulukları arasındadır. Meşrutiyet döneminde Türk kadını, siyasi 
gelişmelere paralel olarak yardım toplama faaliyetleri içerisinde bulunması yanı sıra çalışma hayatına katılması 
ile de kendini göstermiştir. Bu açıdan bakıldığında, Osmanlı kadınının devletin kurulduğu andan itibaren 
ekonomik hayat içinde aktif olarak rol aldığı görülmektedir. 
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Fatma isimli bir hanıma ait vesika76 
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ABSTRACT  
This study investigates the impact of corporate governance and foreign ownership on the flow of firm-specific information to stock prices 
in Turkey. This study contributes to the existing literature by examining the relation between governance, ownership and stock price 
synchronicity that describes firm level information asymmetry and transparency in Turkey. We examine the effects of CEO duality, board 
independence, board size and foreign ownership on the amount of firm-specific information incorporated into share prices, as measured 
by stock price synchronicity, for listed firms in Borsa Istanbul 100 Index over 2009–2014 period. We support the view that the R square 
value in one of the emerging stock markets, Turkey is relatively high. We find that firms with better corporate governance, more 
independent directors in the board and higher foreign ownership have more firm-specific information incorporated into stock prices and 
less stock price synchronicity.  
 
Keywords: Stock price synchronicity, corporate governance, foreign ownership  
JEL Classification: G10, G30, G32 

 

 

1. INTRODUCTION   
Corporate governance is important for developing countries where investor protection is generally poor since 
corporate governance enhances incorporated information and decreases information asymmetry. (Jin and 
Myers, 2006) Less informative prices also direct informed traders to earn abnormal returns. As Demirag and 
Serter, (2003) stated ownership of Turkish companies is highly concentrated and family ownership structure is 
dominant. This may increase the risk of information asymmetry for outside investors and this situation can be 
balanced with better corporate governance mechanisms.  

Many studies focus on the corporate governance improvements that tend to reduce that some parties will be 
more informed about firms’ fundamental values and reduce information asymmetry. Jin and Myers (2006) 
support that R squared values are higher in countries with less developed financial systems and poorer 
corporate governance. Transparency and disclosure of information is important for Turkey that have high 
capital flows for high growth rate and one of the most important agency problem stems from asymmetric 
information. (Aksu and Kosedag, 2006) 

Foreign shareholders have been described as an important group of investors in emergent financial markets. 
Foreign direct investment flows to emergent markets have significantly increased in recent years and Turkey 
has 12.6-billion-dollar foreign net direct investments in 2014.1 Ownership structure has become an important 
issue in analyzing the efficiency of alternative corporate governance mechanisms in recent years. Corporate 
governance principles have been become important as of firm level information reflection is acquired by better 
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corporate governance are important for all countries. However, there are few studies that focus in emerging 
countries even there are many studies in relation between information incorporation and better corporate 
governance standards in most of the developed countries. This study investigates whether important corporate 
governance variables, CEO duality, board independence, board size and ratio of foreign owners affect that the 
stock prices incorporate specific information about a firm’s fundamental value.  

Many studies in the literature focuses on ownership structure, corporate governance and performance. 
However, few studies examine the synchronicity which shows how much firm-specific information that is 
reflected to stock prices. This paper aims to combine these two areas by examining the impact of corporate 
governance and foreign ownership in explaining the synchronicity of stock price movements. 

Our paper contributes to the literature on the role of corporate governance and foreign ownerships in three 
ways. First, we document an important relation between stock price synchronicity, firm level corporate 
governance characteristics and foreign ownership structure in Turkey. Better corporate governance structure 
and higher foreign ownership leads to decrease information asymmetry and increase transparency with 
incorporation of firm-specific information. Second, our results support the idea one of the emerging markets, 
Turkey has relatively high R square value comparatively other developed market R square values in recent 
studies. Third, our results depict the relation between firm level financial ratios such as leverage, profitability, 
market to book ratio and stock price synchronicity as control variables. 

The paper is organized as follows. Section 2 gives the literature review and hypothesis development. Section 3 
describes data and the methodology with construction of key variables. Section 4, we report findings and 
discussions and document the empirical results. And the final section gives conclusions. 

2. LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT 
Roll (1988) states that a large proportion of stock return variation is not explained by market characteristics 
and finds adjusted R square is 0.20 with daily data. Built on his view, Morck et al. (2000) examine synchronicity 
in the world for the countries, and find that stock price movements are more synchronous in emerging markets 
than developed markets. Other important result shows that greater public investor legal protection leads to 
higher firm-specific returns variation and lower synchronicity. This study supports the view that Turkey has high 
synchronicity close to the value in the literature and consistent with the study of Morck et al. (2000) which 
shows Turkey is one of the five highest synchronicity across other countries. 

Bushman et al. (2004), defines corporate transparency as the availability of firm-specific information to outside 
publicly traded firms. Jin and Myers (2006) argue that stock return synchronicity is a measure of corporate 
transparency since it represents how much market index explains firm-specific returns. Gul and Leung (2004) 
analyze the relation between board structure as CEO duality, the proportion of expert outside directors in the 
board and voluntary corporate disclosures. Their results show CEO duality is related to voluntary corporate 
disclosures negatively. 

Doriye (2012) develops the empirical analyses from the existing theoretical and empirical literatures that build 
from the agency theory and investigates the effect of corporate governance in a cross-country setting using 
stock price synchronicity as a measure of firm's information environment. The main result of this study is that 
better governance reduces information asymmetry that arises from managerial behaviors. Other result is 
higher proportion of outsiders in the board increases incorporation of firm-specific information. And also, 
increasing board size have negative impact in incorporating firm-specific information since larger boards have 
communication and coordination problem and free ride issue affects disclosure. 

Ntow et al. (2015) investigates whether corporate governance influences the release of firm-specific 
information. This study uses the determination of synchronicity as an inverse measure of transparency and 
shows that larger board sizes are associated with high synchronicity and less transparency. Other result depicts 
that an increase in non-executive directors on corporate boards makes synchronicity lower and increase 
transparency. This study also analyzes the relation between firm size, type and level of synchronicity.  Financial 
firms exhibit higher levels of synchronicity due to because they make the entire market return in their 
direction. Larger firms are more synchronous than smaller firms since their market return is highly 
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concentrated with these returns. 

In line with our study, few recent studies focus on the relation between corporate governance and stock price 
synchronicity or asymmetric information. Khander (2011) examines eight emerging countries including Turkey 
and three developed countries and finds that low level of corporate governance mechanism, higher inflation, 
country geographical size lead to more synchronous stock price behavior in emerging economies. This study 
analyzes the effects of two corporate governance mechanisms, “voice and accountability” which are 
significantly associated with the R-square values. Jamalinesari and Soheili (2015) analyze 2008-2013 period for 
companies listed in Tehran's Stock Exchange and use bid-ask spread to measure information asymmetry. They 
show that there is a negative and significant association between the percentage of institutional investments 
and the independence of board members and bid-ask spread. Kim and Cheong (2015) investigate the effect of 
foreign and domestic institutional investors on firm-specific information is incorporated into stock prices, 
measured by stock price synchronicity in Korea Stock Exchange over 1998-2007 period. Their result finds out 
that there is a significant and negative relation between the intensity of trading by foreign investors and the 
incorporation of firm-specific information into stock prices. And also foreign investors accelerate the 
incorporation of firm’s information more than trading by aggregate domestic institutions. 

Two recent studies are closely associated with our study. Gul et al. (2010) examines the effects of largest 
shareholder ownership concentration, foreign ownership, and audit quality on stock price synchronicity for 
Chinese listed firms. Synchronicity is a concave function of ownership by the largest shareholder and foreign 
ownership is inversely related to synchronicity. According to this study, higher stock price synchronicity or 
lower firm-specific return variation in emerging markets is a result of corporate ownership structure in 
emerging markets. He et al. (2013) shows large foreign ownership around the world is positively related to 
probability of informed trading and price non synchronicity that shows firm-specific variations in stock returns. 
They also find out strong relation between stock returns and future earnings innovations for firms with higher 
foreign ownerships. He and Li emphasizes that stock prices incorporate all information and reflect a firm-
specific information and value in an efficient market and limits the arbitrage. Thus, stock price synchronicity or 
price informativeness is important for both financial market actors in corporate decisions. He et al. (2013) 
conclude that foreign shareholders may closely monitor managers and limit agency problems leading to less 
stock price synchronicity. This study also strengthens the aim of this study with large foreign owners will be less 
engaged with other domestic holders which leads to enhance the monitoring role of foreign owners. Kho et al. 
(2009) supports this idea, foreign shareholders could be more effective in monitoring when foreign 
shareholders come from “good governance” countries and investing in “poor governance” countries. 

According to Chan and Hameed (2006), emerging markets show poor information disclosure and lack of 
corporate transparency discourages informed trading and decreases the incorporation of firm-specific 
information into stock prices, which means more stock price synchronicity. And Jin and Myers (2006) 
demonstrate poor investor protection and opaque financial disclosure increases stock price synchronicity. 

Few studies focus on ownership structure and performance, firm-specific information or transparency in 
Turkey. Gursoy and Aydogan (2002) investigate the impact of ownership structure on performance and risk-
taking behavior of listed Turkish firms. This study is important to show the impact of ownership concentration 
and ownership mix on both performance and risk-taking behavior of listed firms in Turkey. The results reveal 
that concentration is positively related to market performance and firms with foreign ownership perform 
better. Aksu and Kosedag (2006) score transparency and disclosure scores of 52 large and liquid ISE firms. The 
study investigates the firm-specific determinants of the transparency and disclosure score and finds out agency 
conflicts, size, accounting profitability and market-to-book ratio explain the differences in the transparency 
scores. 

2.1. Hypothesis Development 

H1: Firms with higher foreign ownership have less stock price synchronicity. 

Empirical studies show that foreign ownership is related to higher corporate transparency and lower 
information asymmetries (Kang and Stulz, 1997; Gul et al., 2010). We expect higher foreign ownership ratio will 
lead to less stock price synchronicity. 
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H2: Firms with larger boards are associated with higher stock price synchronicity. 

According to Jensen (1993) and Ntow et al. (2015), a larger board size can lead to less transparency and poor 
monitoring. We expect stock price synchronicity is positively related to board size. 

H3: Firms with CEO duality have higher stock price synchronicity. 

When CEO is the chair the board, agency problems can raise because ability to check on management may be 
violated (Gul and Leung, 2004). Many studies focus that CEO duality leads to less transparency empirically. So 
we expect CEO duality to influence stock price synchronicity positively. 

H4: Firms with board independence have lower stock price synchronicity. 

According to Ntow et al. (2015) and Doriye (2012) board independence or increase in percentage of outsiders 
in the board improves firm's information environment. Firms with a higher proportion of independent directors 
on the board are related to higher voluntary disclosure which means board independence increases when the 
number or proportion of independent directors increases (Cheng and Courtenay, 2006). Doriye (2012) supports 
that more independent boards are more effective in monitoring the corporate financial accounting process. So 
we expect percentage of board independence is negatively related to stock price synchronicity. 

3. DATA AND METHODOLOGY 
This study contains listed firms in Borsa Istanbul 100 Index between years 2009-2014. 86 firms were analyzed in 
our sample due to lack of data since 14 firms were listed in Borsa Istanbul after 2009. The firms are included in 
BIST100 Index as of 30.09.2015. The constituent firms of BIST100 Index are collected from Borsa Istanbul 
database. Our sample covers daily firm and market level returns and balance sheet data from Reuters and 
Bloomberg database. We manually collect ownership data from firms’ annual reports from Public Disclosure 
Platform.  

We use the stock price synchronicity initially generated by Roll (1988) and developed by Morck et al. (2000) as 
a proxy for firm-specific information incorporated into share prices. In the literature, synchronicity is generated 
by the regression’s R-squared value of individual stock returns on market and industry indexes. High R-squared 
level means the firms’ stock prices are synchronous with market and/or industry returns which mean firm-
specific information is not included in share prices. Generally, this synchronous behavior is defined as the firms 
are less transparent since the synchronicity is higher in the literature.  

Roll (1988) analyzes stock price synchronicity by adding industry returns to explain stock returns in the 
regression model. However, Chan and Hameed (2006) support the idea adding industry returns to regression is 
problematic in emerging markets because in the economy may be dominated by a few industries, thus it is 
difficult to separate the industry effect from the market effect. In our sample, manufacturing (43.02%) and 
financial (32.56%) sectors have relatively high weights in total, so industry returns are not included in stock 
price synchronicity model as explanatory variable. 

We define stock price synchronicity consistent with the literature as Morck et al. (2000) and Gul et al. (2010): 

𝑅𝑅𝑇𝑖 ,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑅𝑀𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑀𝑅𝑀𝑇𝑖 ,𝑡−1 + 𝜖𝑖,𝑡          (1) 

where 𝑅𝑅𝑇𝑖 ,𝑡 is firm i’s return on day t, 𝑀𝑅𝑀𝑇𝑖,𝑡  is the value weighted market return (BIST100 index) on day t, 
𝜖𝑖,𝑡 represents unspecified random factors. Synchronicity is estimated with split regressions by using individual 
daily stock returns as a dependent variable, the daily market return and lag of daily market return. Industry 
returns may be added to the regression up to significance of the regression. Some authors in the literature 
review expresses that adding industry return to the synchronicity regression may cause spurious results. The R 
squared result of regression is bounded within unit interval. Then logarithmic transformation of all  𝑅2/(1−
𝑅2)  of the models is computed as Morck et al. (2000) defined. The dependent variable is defined as  

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖,𝑡 = log( (𝑅2/(1− 𝑅2))                                     (2) 

where 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖,𝑡 is firm i’s stock price synchronicity on year t, 𝑅2 is the regression result of the stock price 
synchronicity model for firm i and year t.  
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Table 1: Descriptive Statistics for Stock Price Synchronicity and Foreign Ownership 

Year Average Stock Price Synchronicity Average Foreign Ownership 
2009 -0,4153 0,1386 
2010 -0,5208 0,1442 
2011 -0,4655 0,1284 
2012 -0,4694 0,1259 
2013 -0,3902 0,1128 
2014 -0,4478 0,1209 
 

Ownership structure variable in this study is defined as the ratio of foreign ownership. Only 10 observations are 
less than 5%, thus we can support the idea this study investigates the effect of large foreign shareholders as He 
et al. (2013) defines large foreign shareholder as ultimate owners who own more than 5%. Table 1 
demonstrates that average foreign ownership ratio is highest in 2010 and lowest in 2013. This is an important 
result considering the opposite results shown in the table, highest level of stock price synchronicity is in 2013 
and the lowest level is in 2010. 

We define our control variables as trading volume, age (natural logarithm of years after initial public offering of 
the firm), firm size (natural logarithm of total assets), leverage (total liabilities divided by total assets), the 
standard deviation of ROA-return on assets (volatility of firm’s earnings over the preceding five-year period 
including the current year) and market to book ratio (the total market value of equity divided by the total net 
assets).   

Table 2: Model Variable Definitions 

Variables  Definitions 

SYNCH 
Stock price synchronicity, Logarithmic transformation of  𝑅2 for the market model in 
computed as log ( 𝑅2/(1- 𝑅2)) 

FOR Foreign ownership ratio 

CEO 
Dummy variable, value of “1” if the CEO is the same as the chairman and “0” 
Otherwise 

IND The percentage of independent or outsider directors in the board 

BS The natural logarithm of total number of board members (board size) 

AGE The natural logarithm of years after IPO of the firm 

LEV Leverage (total liabilities divided by total assets) 

MBRAT Market to book ratio (the total market value of equity divided by the total net assets) 

SIZE Firm size (natural logarithm of total assets) 

STDROA 
Standard deviation of ROA-return on assets (volatility of firm’s earnings over the preceding 
five-year period including the current year) 

VOL Trading volume 

 

The level of AGE shows number of years that have passed after firm initial public offered. AGE increases while 
firm becomes older, and the market learns more about time-invariant firm characteristics or firm-specific 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(2)                                                              Tas, Tan 

__________________________________________________________________________________ 
161 

 

information as Dasgupta et al. (2010) emphasized. Thus stock return synchronicity should be higher for older 
firms. The logarithm of age is taken as a consistent with literature and avoids unit root data problems. The 
leverage ratio, LEV, shows total liabilities divided by total assets in a firm level. Hasan and Song (2014) supports 
that leverage and stock price synchronicity have positive association since the cost of collecting private 
information will be higher with greater risk of financial difficulties or leverage. The market to book ratio, 
MBRAT, shows the total market value of equity divided by the total net assets. As Hasan et al. (2014) stated, 
market to book ratio is negatively related to stock price synchronicity, expected to be negative because higher 
growth potential firms are likely to incorporate more firm-specific information which means less stock price 
synchronicity. The SIZE, the logarithm of total assets and shows the size of the firm.  BIST 100 index is used as a 
market return indicator in stock price synchronicity regression model. As BIST 100 index is generated by value 
weighted and large firms, large companies may dominate market movements. So we expect a positive relation 
between stock return synchronicity and the size of a company. Earning volatility, STDROA, shows the standard 
deviation of ROA-return on assets (volatility of firm’s earnings over the preceding five-year period including the 
current year). STDROA is included in the model to measure the volatility of firm fundamentals. The relation 
between earning volatility and stock price synchronicity is expected negative because higher earning 
uncertainty will lead more firm-specific variation as Gul et al. (2010) stated in their study. The level of VOL, 
trading volume of stocks influences the speed of price adjustments, thus stocks that have more volume react to 
market information immediately. This leads to these stocks prices will be more synchronous with market 
prices. (Chan and Hameed, 2006) 

Table 3: Descriptive Statistics 

  Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. 

R 0,305 0,2854 0,853 0,0024 0,1927 

SYNCH -0,4515 -0,3984 0,7637 -2,6177 0,5052 

FORGNY 0,1285 0 0,955 0 0,2383 

MBRAT 1,7455 1,2367 18,1301 -19,3651 2,4993 

VOL 1490 386 21000 957871 2680 

STDROA 0,0517 0,0338 0,4974 0,0005 0,0648 

SIZE 9,3748 9,3013 11,4405 7,6766 0,8011 

AGE 16,1046 16 40 0 7,8143 

LEV 0,5479 0,5192 4,4789 0,0018 0,4083 

BS 9 9 15 4 2,2473 
 

Descriptive statistics shows that the reported mean 𝑅2 of 0.393 for Turkey and Morck et al. (2000), Turkey is 
one of the five highest R squared countries in this study. Standard deviation of synchronicity is 0.505 that 
shows the flow of firm-specific information to the market changes across firms in a wide range. Descriptive 
statistics, table 3, also shows the mean of foreign ownership ratio is 0.12.  

This study covers six-year data of 86 listed firms and has panel data feature. In this study, time series linear 
regression is used to compute R squared values of all individual firms and panel least square regression model 
is used to combine all variables. The model is used to examine the effect of corporate governance variables, 
foreign ownership and control variables on stock price synchronicity: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐹𝐹𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑆𝑅𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐼𝑆𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐵𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑖 ,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡        (3) 

where 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖,𝑡 is firm i’s stock price synchronicity on year t, 𝐹𝐹𝑅𝑖,𝑡 is firm i’s foreign ownership ratio on year 
t, 𝑆𝑅𝐹𝑖 ,𝑡 is firm i’s dummy variable, value of “1” if the CEO is the same as the chairman and “0” otherwise on 
year t. 𝐼𝑆𝐷𝑖,𝑡 is firm i’s board independence, the percentage of independent or outsider directors on the board 
on year t. 𝐵𝑆𝑖 ,𝑡 is firm i’s board size, the logarithm of total number of board members on year t. 𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑖 ,𝑡 is 
firm i’s control variables on year t . 
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4. FINDINGS AND DISCUSSIONS 
Panel data analysis may cause spurious regression problems if data has unit root. To prevent misleading model 
solutions, unit root tests should be done for all variables before panel least square regression. PP Fisher Chi 
square and LLC-Levin, Lin and Chu unit root tests results demonstrate that all variables are stationary. The null 
hypothesis which states there is a unit root is rejected in 1% level of significance for all variables. Hausman test 
is performed to decide fixed or random cross section model will be used. Hausman test results show that fixed 
models for all models are used. 

One of the main assumptions of regression analysis is that no relationship between error term, autocorrelation. 
For panel data, residual cross section dependence tests are performed. Autocorrelation test results indicate 
that we reject the hypothesis no cross section dependence or correlation in residuals. To solve the 
autocorrelation and heteroscedasticity problems, White period standard errors and covariance method is used 
and the final model results are obtained. 

Table 4: Model Panel Regression Results 

  H1 H2 H3 H4 Full model regression 

FOR -0,384 
   

-0,376 

 
(-2.58)* 

   
(-2.58)* 

BS 
 

-0,008 
  

0.015 

  
(-0.3) 

  
(0.38) 

CEO 
  

0.173 
 

0.175 

   
(1.34) 

 
(1.47) 

IND 
   

-0,002 -0,002 

    
(-2.10)** (-1.92)** 

LEV 0.33 0.344 0.343 0.349 0.336 

 
(3.4)* (3.62)* (3.6)* (3.55)* (3.43)* 

VOL 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 

 
(3.25)* (3.01)* (3.12)* (2.84)* (2.81)* 

SIZE -0,057 -0,066 -0,067 -0,072 -0,06 

 
(-0.57) (-0.67) (-0.69) (-0.70) (-0.66) 

AGE 0.478 0.467 0.474 0.465 0.482 

 
(1.83)*** (1.87)*** (1.88)*** (1.75)*** (1.79)*** 

MBRAT -0,037 -0,037 -0,038 -0,037 -0,037 

 
(-3.34)* (-3.27)* (-3,32)* (-3.30)* (-3,34)* 

STDROA -1,249 -1,321 -1,341 -1.333 -1,29 

 
(-1.63) (-1.78)*** (-1.75)*** (-1.8)*** (-1.71)*** 

Constant -0,514 -0,466 -0,467 -0,399 -0,43 

 
(-0.66) (-0.58) (-0.60) (-0.49) (-0.54) 

N 514 514 514 514 514 

Adj. R square 47.86% 47.60% 47.68% 47.78% 47.80% 
The dependent variable is SYNCH, and is estimated using Equation (1). The table shows the 
coefficients from regression model. Numbers in parentheses represent t-values * %1, ** 5%, and 
*** 10% levels of significance. Cross section fixed, period fixed. White cross section standard 
errors&covariance is used. 
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Table 4 reports regression results for the model to examine corporate governance, foreign ownership and stock 
price synchronicity. As seen in model results column, the coefficient of FOR which shows foreign ownership 
ratio is significantly negative (-0.38) for full model and the model uses only FOR as an independent variable 
within all corporate governance variables. This suggests that higher foreign ownership in the firm ownership 
structure will decrease stock price synchronicity and make the firm-specific information more incorporated into 
share prices. This result supports the discussion in the literature; large foreign ownership is positively related to 
nonstock price synchronicity or price informativeness. Foreign shareholders improve price informativeness 
through their informed trading; improve corporate governance and disclosure quality of the invested firms 
which leads to decrease stock price synchronicity (He et al., 2013). IND, the percentage of independent or 
outsider directors in the board is significantly negative in all two models. That supports the view firms with a 
higher proportion of independent directors in the board are related to higher voluntary disclosure which 
means board independence increases when the number or proportion of independent directors increase 
(Cheng and Courtenay, 2006). The table additionally reports the significant results of control variables. LOGAGE 
coefficient is significantly positive supporting that older firms tend to learn about time invariant information 
and synchronicity is significantly higher for firms that have been listed before other firms (Dasgupta et al., 
2010). The MBRAT coefficient is significantly negative for the model. This suggests that firms with high growth 
potential tend to have less stock price synchronicity and more firm-specific information incorporated into their 
stock prices. The LEV coefficient is significantly positive. This shows that stock prices of more leveraged firms 
listed in Borsa Istanbul 100 index tend to have more synchronous behavior than other firms supporting that the 
cost of collecting private information will be higher with greater leverage. VOL coefficients are significantly 
positive and supports the result of large firms that have more trading volume will be more synchronous as 
having more weight in the market index. STDROA coefficient is negatively significant at 10% level of 
significance, supporting that higher earning uncertainty will lead more firm-specific variation. The other 
coefficient estimates of control variables are insignificant in all regressions. 

5. CONCLUSION 
We investigate the impact of corporate governance variables; CEO duality, board independence, board size and 
foreign ownership ratio on stock price synchronicity in Borsa Istanbul, Turkey. We support the view that the R 
square values in Turkey is relatively high and changes in stock prices in the market do not reflect firm-specific 
information not as much as in developed markets. We show there is a negative relation between synchronicity 
and foreign ownership. That supports more firm-specific information is incorporated into stock prices as the 
ratio of foreign ownership increases. We document percentage of independent directors in the board or board 
independence is negatively associated to stock price synchronicity. That supports outsiders or independent 
directors in the boards provide mechanisms that improves firm's information environment. The CEO duality 
and board size do not have significant effects in any model. We also find market to book ratio is negatively 
related to stock price synchronicity, supporting firms with high growth potential tend to have less stock price 
synchronicity. Number of years passed after initial public offering has significantly positive coefficient, 
synchronicity is higher for firms that have been listed before. Older firms tend to reflect firm-specific 
information less. Volume and leverage are also positively related to stock price synchronicity which leads to 
firms that have more leverage and trade volume have more synchronous behavior than other firms as having 
more weight in the market index. Our finding suggests that foreign owners and board independence have an 
important role on greater incorporation of firm-specific information into stock prices. The results of this study 
lead to encourage foreign ownership and more independent directors in the board in firm level corporate 
governance that improves the information environment of firms in Turkey. Our research contributes to the 
literature both investors and regulators providing further evidence on the relationship between corporate 
governance structure and firm-specific information disclosure, stock price synchronicity. Firms with better 
corporate governance structure tend to have more firm-specific information incorporated into their stocks. As 
a future work, other emerging countries could be investigated to show whether the pattern and results support 
the view that strong firm-level corporate governance and high level foreign ownership ratio enhance the 
information environment of firms in emerging markets. Future studies could also extend the analysis by 
examining the effect of ownership concentration and family ownership on the firm’s information environment. 
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ABSTRACT  
Foreign portfolio investments and international capital flows have crucial effects on stock market indexes and economic performance of a 
country. In this article, the effects of foreign portfolio investments on fluctuations of BIST100 index were examined. In this context, data of 
522 weekly time series between 07.01.2005 and 02.01.2015 were used. For stock certificates of people living abroad and the BIST100 
index, time series econometrics was applied and it was tested with VAR method. In this article, in order to define the direction of causality 
between variables, Granger causality test, action-reaction function and variant discretisation techniques were used. “It was concluded that 
in BIST100 index as more foreign investors buy the stocks, the index navigates in higher levels. So foreign portfolio investments and 
international capital flows have impact on BIST100 index.  

Keywords: Financial liberalization, foreign portfolio inflows, BIST100 
JEL Classifications: E44, F21, G15 

 

 

1. INTRODUCTION   
From the beginning of 1990s, with economic and financial developments in world economy, as well as the 
process of rapid liberalization and internationalization of international capital markets, brought forward 
international movements of capital, in addition to the movements of goods and services. Process of removing 
controls and limitations over national financial markets, which began in USA and UK after 1970s, was 
accelerated with stabilization and structural harmonization programs carried out in many developing countries. 
The distinctive sign of this liberalization process is considered as the increase in international private capital 
flows. Besides that, while the largest share in international capital markets was commercial bank loans in 
1970s, it was portfolio investments towards stocks and bonds in 1990’s (Basoglu 2000). 

Accordingly stock exchange markets are important components of global financial system. Increasing financial 
liberalization, international integration and capital inflowamong economies have further emphasized the 
importance of the relationship between stock exchange in the economic system. 

As for Turkish economy, with the adoption of export-based development model in early 1980, liberalization of 
the economy also necessitated financial liberalization. (Boratav 2004). Semi-free exchange system, which 
began in 1984, remained effective till 1989. Full financial liberalization in 1989 is considered as one of the most 

                                                             
i     This article is expanded version of the summary paper presented at the 18th Finance Symposium (TURKEY) 
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important steps towards liberalization of exchange rate regime. This decision provided the consolidation of 
Turkish capital market with the global financial markets, by creating the basis of the financial sector. (Turgut 
2006). With such decision Turkey has become one of the most financially liberal countries in the world (Arin 
2011). At the end of this liberalization process, International Monetary Fund (IMF) acknowledged Turkish Lira 
as a convertible currency by its own criteria (Boratav 2004). 

The beginning of economic liberalization process in 1980 in Turkey, paved the way for in flow of international 
capital, as well as domestic savings, in order to make the investments needed for the growth and development 
of the country (Acikgoz 2006). High interest rate policy, for attracting international capital to the country was 
the most important part of the financial liberalization process. In the past few years, increase in revenue of 
growing nations has gradually increased. At the same time a number of contributing factors can be realised as 
engines to this cause, and all several pull factors have also played a significant role this. Most growing 
economies have improved their macroeconomic stability by implementing favourable monetary and fiscal 
policies. The increase  of income in growing economies has evolved economic strenght at the same time 
produced incunberences for policy makers of these nations. The economic and financial regression or slump of 
2001, Turkey has used this opportunity as a springboard to develop its economic policies by putting up strong 
monetary and fiscal policies which have generated large income/capital inflows. (Yorukoglu and Cufadar 2008) 

Therefore, successful fiscal discipline and financial stability process of Turkish economy that was witnessed in 
recent years, also brought along an increase in foreign portfolio investments over years. International capital 
flows became a subject of researches on the effects over the macroeconomic balances of developing countries 
like Turkey, as a result of the economic problems occurred in such countries following liberalization processes 
(Acikgoz 2006). 

Today in Turkish capital markets, persons residing abroad have bonds worth of 61.134 million USD and 
government debt securities worth of 51.051 million USD. One year ago (10th May 2013) these figures were 
80.831 million USD and 71.732 million USD, respectively.i  

In this paper, the relationship between the profit of BIST (Istanbul Stock Exchange) 100 index and the foreign 
portfolio investments in Turkey is analyzed between January 2005-May 2015. As the Central Bank of the 
Republic of Turkey began to collect and publish data of stocks and bonds that owned by people living abroad in 
2005, the year of 2005 was set as the starting date for data in this  study. In Part 2, theoretical framework 
was given. In Part 3, a general description of international capital flows and portfolio investments was made 
and vector auto regression model was explained. In Part 4, implementation of the subject was summarized 
with its phases. In Part 5 results and explanations for future researches were given. 

2. LITERATURE REVIEW 

2.1. Empirical Evidence 
Theoretical basics of the financial liberalization are the studies of McKinnonii and Shaw iii. The theory, which is 
based on the assumption that financial liberalization reshapes the distribution of savings throughout the world 
and equalizes the interest rates of countries, claims that removing financial stress and providing financial 
deepening creates an effective resource distribution and speed up economic development (Williamson 2002). 
Many criticisms have been made against financial liberalization theory by different schools of economics. Neo-
Keynesian approach contradictive argues that financial liberalization policies negatively affect savings, 
investments and economic growth. According to this approach, availability of high rates of real interest and 
borrowable funds in the markets places banking sector in a riskier position and the financial liberalization 
policies that are being implemented causes financial crises inflicted by the risky structure of banking sector 
(Hepsag 2009). 

Jun made a research on South Korean capital markets in 1995, He concluded that foreign investment worth one 
billion USD caused an average increase of 24% on stock prices in Korean Stock Exchange. Bekaert and Harvey 
(1998) have examined the portfolio investments flowing into 17 developing countries from USA. In the study, it 
was concluded that the increase in stock and security flows into developing countries was resulted an increase 
in economic growth per capital in such developing countries. Levine and Zervos (1998). Rogoff (1999), studied  



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(2)                                      Kesik, Canakci, Tunali 

 

__________________________________________________________________________________ 
168 

 

the effect of international portfolio investments over growth and the development of markets, Both concluded 
that foreign capital movements positively contributes to the development of markets and therefore influential 
on long-term development of economies. McLean and Shrestha (2002), in their study on 40 developing 
countries from 1976 to 1995, confirmed a positive and significant relation between portfolio investments and 
economic growth. In the study, it was concluded that portfolio investments positively affects economic growth, 
while capital inflows as commercial loans negatively affected economic growth. 

Yeldan et al. (2002), analyzed determinants of short-term foreign capital movements after Turkey liberalized 
capital accounts. In their study, they have concluded that capital movements in 1992-2002 period had a 
positive correlation with the real increase in national currency. Pazarlioglu and Gulay (2007), suggests foreign 
capital has many benefits including new sales, new business opportunities, employment and income for the 
host countries. Poshakwale and Thapa (2007), researched the effect of portfolio investments on Indian stock 
markets, using VAR method. In the study, they concluded that Indian stock markets significantly react to 
portfolio investments. Keskin (2008), has analyzed the effects of portfolio investments and short-term capital 
movements towards Turkey over exchange rates, interest rates, foreign exchange reserves and current account 
balance. In the results of the analysis made using data of 1992-2007 period, portfolio investments and short-
term capital movements towards Turkey were indicated as negatively affecting current account balances by 
causing a rise in the real value of national currency in long term. Moreover, it was concluded that portfolio 
investments cause a decrease of interest rates and an increase in foreign exchange reserves in long term.  

Somuncu et al. (2010), examined the role of international investors in the financial crisis of 2001, by analyzing 
the effects of the two basic strategies of international investors over IMKB. These two strategies are positive 
feedback trading and herding behavior. Findings in their study indicate that while foreign investors were 
involved in negative feedback trading, local investors were involved in positive feedback trading. Vergil and 
Karaca (2010), in their study on 25 developing countries in 1980-2005 period, have concluded that foreign 
direct investments and portfolio investments positively affect economic growth of these countries, while short-
term capital movements negatively affect them. Elmas (2012), has examined the effects of foreign portfolio 
investors on BIST in 2010 in an index-based study. It was determined that foreign investment movements 
generally were not the initiators of rise or falls of BIST100. Naik and Padhi (2015), examined the relationship 
between institutional investment flow and stock returns using daily data over the period of January 1, 2002 to 
July 31, 2012, in their study Indian stock market and Investors. The analysis was conducted using two and three 
factors vector autoregression (VAR) frameworks have found a feedback relationship between the institutional 
investment flow and stock market returns. Overall, it was found that the institutional investment collectively 
impacted the stock market returns. 

2.2. Theoretical Framework 
International capital flows showed great increase beginning in 1990s. This increase occurred depending on two 
important developments that allow international portfolio diversification. Firstly, developing countries 
significantly increased their integration into international markets by liberalizing their financial markets, 
exchange regimes and stock accounts and opening them to foreign investors. They also increased investment 
opportunities with privatizing public establishments and supporting the creation of deeper and more liquid 
financial markets (Moreno 2000).  Secondly, improvements in information and communication technologies 
facilitated evaluation and monitoring of investments throughout the world and enabled the funds in developed 
countries to flow in international markets. Especially the developments in communication technologies made it 
easier for foreign funds to make investments abroad, by providing means for getting informed about 
investments and supporting the occurrence of more effective financial instruments (Moreno 2000).  

Integration process of national and international financial markets which gained momentum in 1990s, also 
created the phenomenon of “financial crisis”. It can be suggested that two important developments led the 
economic crises in the world. One of them is the “bubble economy” which generally affects developed 
countries, and the other one is international capital flows which play role in the crises in developing countries. 
There are two primary effects of international capital flows that lead to crises in developing countries: One of 
them is speculative attacks on the country and other is the behavioral changes of economic actors in the 
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country as a result of the abundance of liquidity. Consequently, liberalization of capital flows is thought to be 
an element capable of leading to crisis by itself (Ozmen 2011). 

There are several factors attracting capital flows into a country or preventing them out of the country. Many 
researches were focused on the importance of “push” and “pull” factors over capital flows among countries, 
especially developing countries. Push factors are exogenous for any country and encourage investments for 
capital outflows. Economic stagnation in developed countries, low interest rates and political tensions are 
some of push factors leading existing capital towards developing countries (Pazarlioglu and Gulay 2007). 

Along with push and pull factors, the very concept of financial integration is also one of the primary reasons of 
capital flows. Increasing capital flows is a result of financial integration, which is strengthened by the revoking 
of obstacles against capital flows, as well as push and pull factors. In recent years, with developed and 
developing countries removing obstacles arising from their foreign expansion policies, capital is able to roam in 
international platforms freely and this accelerates capital flows among countries (Inadim 2005). 

Portfolio Investments 

Portfolio investments are defined as the investments of savers in international capital markets on stocks, bonds 
and other capital market instruments for acquiring capital gains, interest, dividend income etc. by undertaking 
additional risks like political risks, country risks, exchange risks, economic risks and information risks.iv 

Portfolio investments, which are defined as investments on securities, generally comprise of bonds and 
securities of public and private establishments, stocks and other monetary market investments.v For this 
reason, there are some important differences between direct and portfolio investments. The most significant 
one is about the management and supervision of an abroad investment. In a case of direct investment 
company, investor can be influential in management and supervision. In portfolio investments, there is not a 
right of management or supervision over the established company; in that way the company itself provides 
funds from international markets. As the second important difference, while in direct investments the investor 
can put into use of his/her know-how on production technologies and managership along with capital, in 
portfolio investments foreign investor has no other contribution but the capital.vi 

Agarwal has counted inflation, real exchange rate, market value and some other indicators about economic 
activities as major determinants of portfolio investments (Agarwal 1997). 

Evans shows that describing portfolio investments as “bad” and direct investments as “good” is oversimplifying 
a complex issue. He claims that these two types cannot be valued as “good” or “bad” and policy makers has to 
create arrangements from these two types in order to increase economic growth (Evans 2002). 

IMF, in its report on global financial stability in April 2014, which is sort of an analysis on portfolio flows, stated 
that global financial system needs more stability and therefore it is going through a tough period. Besides that, 
this tough transition was foreseen as from liquidity-based growth to accessing in growth-based markets, and it 
was stated that in order to achieve this, financial stability risks have to be decreased; in this regard monetary 
policies of USA has to be normalized and financial conditions and corporate debt levels to be rebalanced. Also it 
was mentioned that the role of local financial systems has to be reviewed for the structure of investor base, 
portfolio flows in rising markets and stability of asset values. 

Beside the negative effects of portfolio investments on countries, there is also a commonly-held opinion among 
economists that these investments may provide three kinds of benefits to real sector in an economy. First of 
all, portfolio investments can provide a debtless foreign investment source to developing countries. Amount of 
capital in developing countries is generally scarce; therefore these countries need to eliminate the “savings 
gap” in order to succeed in their development efforts. Portfolio investments can add to domestic savings for 
improving the value of investment rate. Secondly, increase in foreign capital flow into a country can improve 
the efficiency of capital allocation in the country. In this view, portfolio investments can encourage monetary 
capital sources, like direct foreign investments, to flow into a country from capital-rich low-yield countries. 
Flow of funds to capital-poor countries has effects over these countries, such as decreasing costs of capital, 
increasing investments and goods produced in a specific time and with a specific amount of production factors. 
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Thirdly and most importantly, the most prominent advantage of portfolio investments to investee country is 
the increase of prices in domestic stock market (Pazarlioglu and Gulay 2007). 

Relationship between Portfolio Investments and Stock Yields 

In order to describe the effects of foreign portfolio investments over stock yields, several approaches were 
hypothesized. (Dogukanli and Cetenak 2008) 

Hypothesis of Base Broadening  

According to hypothesis of base broadening, an increase in investor base as a result of the flow foreign 
portfolio investors may cause sharing the risk, so that a decrease in risk premia may occur. With decreasing risk 
premia, a permanent price rise may occur in stocks. (Clark and Berko 1996) 

Expected/Unexpected Flow Hypothesis  

According to expected/unexpected flow hypothesis, as a result of permanence of foreign investments, 
reactions given to these investments in markets will be reflected to prices in advance. Local investors, who 
presume the amount of coming foreign investment, will make their price settings accordingly and therefore 
when the flow realized with the expected amount, they will not make a significant effect. However, unforeseen 
foreign capital flows will encounter a price reaction in the market. (Clark and Berko 1996) 

Feedback Hypothesis 

Investors who define their market behaviors according to price movements before are called feedback 
investors. So a feedback investor would buy stocks when markets rise and sell when markets fall. Volatility of 
portfolio investments and its rapid flow among countries is attributed to the investment strategies of this kind 
of foreign feedback investors. Negative feedback investors sell their stocks in their portfolio when markets rise 
and buy while markets fall. This strategy generally results from movements in exchange rates. In rising times, 
the negative feedback investor sells his/her stocks taking advantage of the high value of local currency ad 
he/she returns to the markets and make cheap purchases when the local currency lose value. (Dogukanli and 
Cetenak 2008) 

Price Pressure Hypothesis 

According to price pressure hypothesis, large volumes of foreign portfolio investments create pressure over 
local developing markets because of the shallowness of the markets and the scarcity of liquidity in these 
markets, therefore price pressure occurs and prices rise artificially. As a result of the market not being liquid 
enough, inflow of foreign capital causes an increased liquidity and so an excessive rise in prices, the prices 
return to normal levels with a delay. In other words, in regard to price pressure hypothesis of Warther in 1995, 
price rises following fund inflows is temporary. (Clark and Berko 1996) 

Vector Auto-Regression Model 

A vector auto-regression (VAR) model that handles two time sequence variables like Yt and Xt, consists of two 
equations. In one of these equations, dependent variable is Yt and in the other one it is Xt. In both equations, 
explanatory variables are the delayed values of the two variables. VAR model, in this way, is a model in which, 
there is k pieces of time sequence variables and k pieces of equations, being having one for every two 
variables; also in which all delayed values of all values are explanatory variables in all equations. Coefficients of 
VAR model are calculated by estimating every equation with OLS (Stock and Watson 2007). 

Complexity and versatility of interactions among economic relations necessitate the usage of simultaneous 
equation systems. Besides, difficulties of determining dependent and independent variables, which are 
naturally occurring as a result of the mutual interactions among economic parameters, also significantly affect 
the coherency of analysis. For this reason, some limitations have to be done on the structural model in 
simultaneous equation systems, in order to overcoming the determination problem (Adrian and Darnell 1990). 
With VAR model, which is designed to solve this complex situation in simultaneous equation systems, this 
problem is eliminated. VAR models are being used frequently in time sequence series, as they can show 
dynamic relations without making any limitations to structural model (Keating 1990). 
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VAR model differentiates from simultaneous equation systems with its lack of necessitation for any distinction 
between internal and external variables, by relying on any economic theory. Also, as there are delayed values 
of dependent variables in VAR models, it is possible to make strong predictions for future (Kumar, Leona and 
Gaskins 1995). 

Another area of utilization of VAR models is to examine the causality between time sequence variables. First 
usage in this respect was in 1980 by Sims (Sims 1980). Usage of VAR models for causal inferences is known as 
structural VAR model (Stock and Watson 2007). For analyzing the relations between variables within VAR 
model, following steps are used in order (Mucuk and Alptekin 2008). 

1. Reviewing the stationarity of all variables to be included in the model, using  unit root tests, 
2. Determining optimal time lag length, using information criteria, 
3. Determining long-term and short-term relations between variables, using cointegration and 

Granger causality tests, 
4. Estimating VAR model and making structural tests, 
5. Evaluating the correlation, using impulse-response functions and variance analysis. 

3. DATA AND METHODOLOGY 
The study analyzes the effects of foreign portfolio investments on fluctuations of BIST100 index were 
examined. The data starting date is since the year 2005 in the EVDS of CBRT (Electronic Date Delivery System of 
Central Bank of Republic of Turkey) system. Therefore Weekly data were used between 7 January 2005 and 2 
January 2015. Accordingly, number of observations for each variable occurred as 522. Eviews 6 software was 
used in the study. Abbreviations about and sources of these data is shown below in Table 1. 

 

Table 1: Variables Emplyed in the Study 

Abbreviations Explanation    Source 
 

XU100TL Istanbul Stock Exchange 100 Index (TL)     Bloomberg 
XU100USD Istanbul Stock Exchange 100 Index (USD)     Bloomberg 
LXU100USD Corrected Logarithmic Istanbul Stock 

Exchange 100 Index (USD) 
 

DLXU100USD (First Difference) Corrected Logarithmic 
Istanbul Stock Exchange 100 Index (USD) 

 

TPPYUK Non-Resıdents' Holdıngs Of Equıtıes (USD)         CBRT 
LXU100USD Corrected Logarithmic Non-Resıdents' 

Holdıngs Of Equıtıes (USD) 
 

DLXU100USD (First Difference) Corrected Logarithmic Non-
Resıdents' Holdıngs Of Equıtıes (USD) 

 

 

Daily closing values of Borsa Istanbul 100 Index were converted to US Dollar with the exchange rates released 
by Bloomberg. As there is no data of XU100TL and TPPYUK for 13 January 2006, average of the values of the 
next and previous days. TPPYUK is being released in terms of million US Dollars by CBRT. Information about 
data is shown below.  

Methodology 

Method of time-series econometrics was used in this study. In this context, unit root tests were done for 
stationarity of series used in the model. In the context of VAR, in order to define the direction of causality 
between variables used in the model, techniques of Granger causality test, action-reaction function and 
variance decomposition were used.  
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The Model  

VAR model consists of two variables. Stocks belonging to non-residents and Borsa Istanbul100 Index are in the 
model. The first variable was taken from CBRT (Central Bank of the Republic of Turkey) in terms of US Dollars. 
The latter is the converted value of BIST 100 Index, according to exchange rate released by Bloomberg.  

As the data of the first variable is released weekly by CBRT, also the weekly values of the second variable were 
used.  

TPPYUKt = a0 + Σa1i TPPYUKt t-i + Σa2i XU100USDt-j + μt                       (1)     

XU100USDt = b0 + Σb1i TPPYUKt t-i + Σb2iXU100USDt-j + νt                   (2) 

The symbols here mean; 

TPPYUKt = Stocks belonging to non-residents in the period of t (in USD) 

XU100USDt = Borsa Istanbul 100 Index in the period of t (in USD) 

μt νt = Stochastic error terms 
 

4. FINDINGS AND DISCUSSIONS 
TPPYUK average is 45 billion USD and the standard deviation for it is 15 billion USD. For the same period, 
XU100USD average is 32,628 USD and its standard deviation is 8,451 USD. In the Figure 1 below, data of 
XU100TL was drawn. As a result of global economic crisis at the end of 2008 and in the beginning of 2009, 
financial problems arose and investment positions were negatively affected; therefore BIST100 index was also 
significantly affected, as it can be seen in Figure 1.  

Figure 1:  Data of XU100TL Drawn 

 
Source: Bloomberg terminal 

 

Table 2:  Summary Statistics of the Variables Used in Study 

 TPPYUK XU100TL XU100USD 
 Mean  44955.80  51147.99  32628.14 
 Median  45957.00  51380.65  33352.51 
 Maximum  82288.00  91924.84  50665.10 
 Minimum  15098.00  21965.96  12970.63 
 Std. Dev.  15378.28  16224.38  8451.052 
 Skewness -0.052232  0.158087 -0.184902 
 Kurtosis  2.342034  2.190360  2.504724 
 Jarque-Bera  9.006083  15.33000  7.752515 
 Probability  0.011075  0.000469  0.020728 
 Observations  522  522  522 
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XU100USD data in the following Figure 2 TPPYUK scratching was observed that once the stock index and the 
relationship continued to growing up 

Figure 2: Data of TPPYUK and XU100USD  Drawn 

 
Correlation matrix of variables was given below in Table 3. Accordingly, correlation coefficient between TPPYUK 
and XU100USD is 0.95. This shows a positively strong relation between these two variables.  

Table 3:  Correlation Matrix 

 XU100USD TPPYUK 
XU100USD 1 0.954150 

TPPYUK 0.954150 1 

Stationarity 

In case of studying with non-stationary time-series, problem of spurious regression may arise. Therefore, in 
studies that use time-series, it is needed to be begun with analyzing the stationarity of the series. Stationarity 
of time-series means the variance and mean to be constant in time and co-variance of variables in two delayed 
time periods to be depended on the delay, instead of time. 

In order to analyze stationarity of time-series, many methods are being used, such as simplified Dickey-Fuller 
(ADF) unit root test, Phillips-Perron unit root test and Kwiathowski-Phlips-Schmidt-Shin unit root test. In this 
study, ADF unit root test was used for analyzing stationarity. 

 

Table 4:  Unit Root Test Results 

  TPYUK         LTPPYUK    DLTPPYUK    XU100USD    LXU100USD   DLXU100USD 
t-Statistic -2.057660      -2.404471       -20.79760          -2.420212         -2.397456           -22.09035 
Prob.                 0.2623            0.1410        0.0000               0.1367              0.1430                0.0000 

First-Difference-Deduced Logarithmically-Corrected Borsa Istanbul 100 Index (DLXU100USD) and First-
Difference-Deduced Logarithmically-Corrected Stocks Belonging to Non-Residents (DLTPPYUK) fulfilled the 
condition of stationarity and were drawn in Figure 3. 
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  Figure 3:  Series of Stationarity DLXU100USD and  DLTPPYUK  Drawn 

 

 
Number of Delay 

In VAR analysis, number of delays of series in the model is needed to be determined. Number of delay in the 
model was determined as Hannan-Quinn and Schwarz criteria. Accordingly, as it is seen in Table 5, number of 
delay is 2. 

Table 5:  VAR Lag Order Selection Criteria  

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  2672.199 NA   4.39e-08 -11.26666 -11.24910 -11.25976 

1  2751.150  156.9029  3.20e-08 -11.58291 -11.53024 -11.56219 
2  2766.329  30.03860  3.05e-08 -11.63008  -11.54229*  -11.59555* 
3  2771.806  10.79224  3.03e-08 -11.63631 -11.51341 -11.58798 
4  2776.954   10.10072*   3.02e-08*  -11.64116* -11.48314 -11.57901 
5  2779.017  4.029967  3.04e-08 -11.63298 -11.43985 -11.55703 
6  2783.094  7.930445  3.04e-08 -11.63331 -11.40506 -11.54354 
7  2783.416  0.623060  3.09e-08 -11.61779 -11.35442 -11.51421 
8  2785.492  4.003619  3.11e-08 -11.60967 -11.31119 -11.49228 
9  2788.227  5.250103  3.13e-08 -11.60433 -11.27073 -11.47313 

10  2792.389  7.956150  3.13e-08 -11.60502 -11.23630 -11.46001 
11  2792.999  1.161005  3.17e-08 -11.59072 -11.18688 -11.43189 
12  2797.258  8.067915  3.17e-08 -11.59181 -11.15286 -11.41917 

       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

It can be understood from Figure 4 below, which shows that all inverse roots of AR characteristic polynomial 
fall into the unit circle, that the estimated VAR model is stationary according to determined number of delay. 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(2)                                      Kesik, Canakci, Tunali 

 

__________________________________________________________________________________ 
175 

 

  Figure 4:   Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial 

 
Causality 

In order to determine the direction of causality between variables, VAR Granger causality/Block Externality 
Wald test was applied. As it can be seen in Table 6 below, there is a two-way causality between stocks 
belonging to non-residents and Borsa Istanbul 100 Index. 

Table 6:  VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

    
    Dependent variable: DLXU100USD  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    DLTPPYUK  6.961964 2  0.0308 
    
    All  6.961964 2  0.0308 
    
    Dependent variable: DLTPPYUK  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    DLXU100USD  44.39983 2  0.0000 
    
    All  44.39983 2  0.0000 
 
 

   

 

Action-Reaction Analysis 

Action-reaction function is used for analyzing the direction and level of reaction that shown against the shocks 
in error terms of series in VAR model. Accordingly, the reaction of other series can be observed when one unit 
of shock is applied to one of the series. So, action-reaction functions reflect the effects on present and future 
values of internal variables, in case of a shock of one standard deviation of one of the random error terms. In 
Figure 5 below, results of action-reaction function are shown (Vertical axis is action and horizontal axis is 
reaction).  

Accordingly, one unit of shock in stocks belonging to non-residents has a negative effect on Borsa Istanbul 100 
Index, and only in the second period.  

On the other hand, one unit of shock in Borsa Istanbul 100 Index does not have any positive effects on stocks 
belonging to non-residents in the first three periods. 

  Figure 5: Impact - Response Functions 
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Variance Decomposition 

Variance decomposition is used in determining the direct and indirect effect between variables. It reflects in 
percentages the sources of shocks in variables themselves and in one of other variables. In other words, it 
shows how much percent of change in a variable is originated from itself and from other variables. If all of the 
changes in a variable originate from the shock inside, this means that variable moves externally; and if they 
originate from other variables, this means that variable is internal. Results of variance decomposition for 12 
periods were shown below. 

Table 7:  Variance Decomposition Results 

    
    Variance Decomposition of DLXU100USD:    

 Period S.E. DLXU100USD DLTPPYUK 
    
     1  0.023411  100.0000  0.000000 

 2  0.023573  98.63063  1.369368 
 3  0.023701  98.63681  1.363194 
 4  0.023705  98.63720  1.362798 
 5  0.023709  98.63575  1.364249 
 6  0.023709  98.63574  1.364264 
 7  0.023709  98.63574  1.364255 
 8  0.023709  98.63574  1.364258 
    
    Variance Decomposition of DLTPPYUK:    

 Period S.E. DLXU100USD DLTPPYUK 
    
     1  0.022786  89.48062  10.51938 

 2  0.023821  83.88764  16.11236 
 3  0.023906  83.97416  16.02584 
 4  0.023911  83.96478  16.03522 
 5  0.023919  83.96343  16.03657 
 6  0.023919  83.96372  16.03628 
 7  0.023919  83.96378  16.03622 
 8  0.023919  83.96377  16.03623 
    
     Cholesky Ordering: DLXU100USD DLTPPYUK    
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According to the results of variance decomposition analysis of stocks belonging to non-residents, this variable is 
affected from itself in 10% and from Borsa Istanbul 100 Index in 90% in short term. In long term, a change in 
stocks belonging to non-residents originates from itself in 16% and from Borsa Istanbul 100 Index in 84%. 

On the other hand, according to variance decomposition analysis of Borsa Istanbul 100 Index, this variable is 
affected from itself in 100% in short term. In long term, a change in Borsa Istanbul 100 Index originates from 
itself in 98,6% and from IMKB100 Index in 1,4%. 

5. CONCLUSION 
In January 2005, the total value of stocks belonging ton on-residents was 15.098 million USD. In January 2015, 
this amount increased to 61.818 million USD.  In the same period, Borsa Istanbul 100 Index rose from 18.122 to 
36.520, in USD terms. In other words, Borsa Istanbul Index in USD terms has increased by 101.5%, while values 
of stocks belonging to non-residents have increased by 309.4%. In this study, relation between stocks belonging 
to non-residents and Borsa Istanbul 100 Index was analyzed with VAR method, in this regard. As monthly series 
were used in previous studies, this study is the first research analyzing the relation in weekly series.  

In the study, Borsa Istanbul 100 Index and USD exchange rates released by Bloomberg and weekly data about 
stocks belonging to non-residents released by CBRT were used. According to results of VAR Granger 
causality/Block Externality Wald test, there is a two-way causality relation between stocks belonging to non-
residents and Borsa Istanbul 100 Index.  

In VAR analysis, according to results of action-reaction functions, reaction of Borsa Istanbul 100 Index towards 
the shocks originating from stocks belonging non-residents was negative in second period. Reaction of stocks 
belonging to non-residents towards shocks originating from Borsa Istanbul 100 Index was observed to be 
positive in three periods and to progress in a downward direction. In VAR analysis, according to results of 
variance decomposition, in the variance changes in Borsa Istanbul 100 Index, stocks belonging to non-residents 
have a share of 1,4% and 98,6% of them originate from itself. In the variance changes in stocks belonging to 
non-residents, Borsa Istanbul 100 Index has a share of 84% and 16% of them originate from itself.  

Concludingly, it could be pointed out  that, foreign investors observe the movements in Index and they increase 
their purchases when the Index is high and so they contribute to the current rise of the Index; and they 
negatively contribute to the Index by decreasing their purchases when the Index is low. Therefore, correlation 
between variables was clearly and significantly observed. 

 

ENDNOTES 
                                                             
i These data were obtained from Electronic Data Distribution System of the Central Bank of the Republic of Turkey. 
ii   McKinnon,R.,Money and Capital in a Developing Country,Washigton,Brookings,1973 
iii Shaw,E.S.,Financial Deepening in Economic Development,New York, Oxford University Press,1973  
iv This definition was quoted from the following study: BIST Research Directorate, “Portfolio Investments in International Capital  
Movements and Turkey”, BIST Journal, November 1994. 
v  Quoted from: Central Bank of Republic of Turkey, “Balance of Payments Methodology and Turkey Practice.” 
vi  Quoted from: Central Bank of Republic of Turkey, “Balance of Payments Methodology and Turkey Practice.” 
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