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Finansal Kriz Dönemlerinde Şirket 
Sahiplik Yapisinin Karliliğa Etkisi

Özet

Yaşanan finansal krizler, ülkenin gelişmesinde aktif rol oynayan sermaye piyasa-
larinin etkinliğini azaltarak, yerli ve yabanci yatirimcilarin piyasayi terk etmele-
rine neden olmaktadir. Şirketlerin performanslarini etkileyen unsurlardan biri de 
şirketlerin hisse yapilaridir. Bu çalişmada, finansal kriz dönemlerinde şirket sa-
hiplik yapisinin şirketin karliliğinda herhangi bir etkisinin olup olmadiği incelen-
miştir. Bu amaçla, Türkiye’de 2008 yilinin sonlarina doğru etkisini göstermeye 
başlayan ve halen devam eden küresel kriz döneminde İstanbul Menkul Kiymet-
ler Borsasinda (İMKB) işlem gören sanayi sektörü şirketleri ele alinmiş ve sek-
törde faaliyette bulunan şirketlerin sahiplik yapisinin bu dönemde şirket karliliği-
ni nasil etkilediği logit regresyon modeliyle analiz edilmiştir.
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The Effect of the Ownership Structure on the 

Profitability of the Firm in the Financial Crisis 

Periods
Abstract

Financial crisis make native and foreign investors leave the market by reducing 
the effectiveness of the capital markets which play an active role in development 
of the country. One of the elements effecting the performance of the firms is the 
share structure of the firms. In this study, whether the ownership structure has 
an effect on the profitability of the firms in the crisis period is examined. For this 
aim, the industrial firms whose stocks are traded in the Istanbul Stock Exchan-
ge are analyzed in the period of global crisis whose effects began to be experi-
enced since the end of 2008 and that is currently ongoing and how the owners-
hip of the industrial firms affect their profitability is analyzed with the logit model.     
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