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ÖZET 
 

Bu çalışmada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iktidar partisi 
hakkında kapatma istemini içeren iddianamenin açıklandığı 14 Mart 2008 
tarihinden sonra piyasalardaki ilk işlem günü olan 17 Mart 2008 tarihinde 
İMKB-100 endeksinde yaşanan düşüşün, borsanın tarihsel seyriyle 
karşılaştırıldığında anormal bir kayıp olup olmadığı; ve Başsavcılık tarafından 
açılmış olan kapatma davasının bu düşüşteki etkisi incelenmeye çalışılmıştır. 
2008 yılının başından itibaren Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısının, iktidar partisinin ortaya koymuş olduğu bazı uygulamalar 
hakkındaki yorumlarını takip eden günlerde de İMKB’de sert düşüşler 
yaşandığı gözlenmektedir. Bu gözlemlerden hareketle, 17 Mart 2008 tarihinde 
yaşanan sert düşüşün, endeksin tarihsel seyriyle karşılaştırıldığında bir 
anormal kayıp olabileceği ve bu kaybın kapatma davasının yaratmış olduğu 
etkiyle oluşmuş olabileceği istatistiksel olarak incelenmiş, ve sonuç olarak, 
endeksteki düşüşün New York Borsası’nda dava tarihinden önceki günlerde 
yaşanan düşüşlerden kaynaklandığı ve Yargıtay’ın açmış olduğu bu davanın 
İMKB’deki düşüşe etkisi olmadığı genel kanısının aksine, bu düşüşte kapatma 
davasının yaratmış olduğu olumsuz etkinin de payı olduğu sonucuna 
varılmıştır.  

 
I. GİRİŞ 

 
Fama (1970), etkin piyasalar teorisinde, menkul kıymet fiyatlarının 

piyasaya ulaşan her türlü bilgiyi tam olarak yansıtmakta olduğunu ve bu 
nedenle yatırımcıların piyasadan normalin üzerinde getiri elde edemediğini 
ortaya koymuştur. Son yıllarda, etkin piyasalar teorisinin tıkandığını ve 
piyasalarda anomalilerin oluştuğunu istatistiksel olarak kanıtlayan çalışmalar 
yapılmıştır. Böylece, etkin olmayan bir piyasada yatırımcılar, geçmiş fiyat 
verilerini kullanarak anormal getiriler elde edebilmektedirler. Bugüne kadar 
yapılmış olan İMKB bazlı çalışmalarda, İMKB’nin zayıf formda bile etkin 
olmadığını ortaya koyan, ve endekste anormal getiri/kayıp yaşandığını 
kanıtlayan sonuçlar elde edilmiştir. Kondak (1997), Aksoy ve Sağlam (2004), 
Durukan ve Mandacı (2003), çalışmalarında İMKB’nin zayıf formda etkin bir 
piyasa olmadığını ve dolayısıyla İMKB’den normalin üzerinde getiri 
sağlanabileceği görüşünü istatistiksel testlerle anlamlı kılmıştır.  

 
Etkin olmayan bir piyasada normalin üzerinde bir getiri sağlayabilme, 

aynı zamanda, farklı değişkenlere bağlı olarak normalin üzerinde kayıplar 
yaşanabileceği gerçeğini de ortaya çıkarmıştır. Frankel ve Froot (1990) 
devrim niteliğinde olan çalışmalarında, makroekonomik değişkenlerin etkin 
olmayan bir piyasada gerçekleşen normalin üzerindeki kayıpların 
açıklanmasında yetersiz kaldığı görüşünü ileri sürmüştür. İleriki yıllarda 
yapılan çalışmalarda Bailey ve Chung (1995) ve Harvey ve Viskanta (1996), 
politik risk ve pazarın oynaklığı (volatility) arasında anlamlı bir ilişkinin varlığını 
ortaya koymuş, Jianping (1999) gelişmekte olan ülke piyasalarındaki finansal 
krizlerde rejim değişikliği ve seçim dönemindeki politik belirsizliklerin etkisini 
incelemiş, Radelet ve Sachs (1998) ve Bittlingmayer (1998) ise politik 
belirsizliğin sermaye piyasalarında yarattığı olumsuz etkinin altını çizmişlerdir. 
Yine, ülkemizde İMKB bazlı yapılan çalışmalarda Mandacı (2003), genel 
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seçimlerin sonrasındaki günlerde İMKB’de istatistiksel olarak anlamlı anormal 
getiriler elde edildiğini ortaya koymuştur.  

 
Etkin olmayan, özellikle gelişmekte olan ülke finansal piyasalarında 

görülen ve “market comovement” olarak adlandırılan başka bir piyasayla aynı 
yönde hareket kavramı da Popper (1995), Li ve Morck ve Yang ve Yeung 
(2004), ve Kutan ve Drakos (2005) ‘un çalışmalarında incelenmiştir. Darrat ve 
Benkato (2003), Amerika Birleşik Devletleri(S&P-500), İngiltere(FTSE-500), 
Japonya(NIKKEI-225) ve Türkiye(IMKB-100) endeksleri arasındaki hisse 
senedi getirisi ve volatilite ilişkisini analiz etmiş, A.B.D. ve İngiltere 
piyasalarının İMKB için volatilite geçişliliği konusunda önemli bir kaynak 
olduğunu, A.B.D. ve İngiltere gibi iki gelişmiş ülke piyasasının Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde istikrar ve finansal gelişim sağlayan 
etki meydana getirdiği sonucuna varmışlardır. Literatürde Darrat ve Benkato 
(2003)’nunkine benzer çok sayıda çalışmada, New York Borsası’ndaki fiyat 
hareketleri ile İMKB arasında yüksek korelasyonlara rastlanmış, ve İMKB’deki 
fiyat hareketlerinin büyük bölümü, bu korelasyon nedeniyle New York 
Borsası’ndaki fiyat hareketleriyle açıklanagelmiştir. 

 
Türkiye, dışarıdan bakıldığında özellikle hukuk ve ekonomi alanlarındaki 

devrimlerini tam anlamıyla tamamlayamamış genç bir cumhuriyet özelliği 
göstermesi nedeniyle, güçler ayrılığı ilkesinin uygulamadaki eksikliklerinin 
tartışıldığı, belirli dönemlerde gerek askeri, gerek politik, ve gerekse yargısal 
müdahalelerin ekonomiye olan sarsıcı etkileriyle göze çarpmaktadır. 
Dolayısıyla, Türkiye Finansal Piyasaları’ndaki ve özellikle İMKB’deki fiyat 
hareketlerinin açıklanmasında yalnızca küresel ve yerel makroekonomik 
değişkenler değil, yerel askeri, politik ve yargısal olayların da değişken olarak 
kullanılma gereği ortaya çıkmaktadır. 

 
Bu çalışma, 17 Mart 2008’de İMKB-100 endeksindeki %7,5’luk düşüşün, 

önceki dönemde New York Borsası’ndaki volatilitenin artmasına bağlanması 
görüşünün aksine, çalışmanın kapsadığı veri dönemi içinde New York Borsası 
ve İMKB arasındaki %53’lük korelasyonun istatistiksel anlamlılığındaki azalma 
gösterilerek, bu düşüşe Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iktidar partisi 
hakkında açmış olduğu kapatma davası ve Amerikan Doları kurundaki 
yükselişin yol açtığı sonucunun ortaya konulmasını amaçlamaktadır.  

 
II. DATA VE KULLANILAN YÖNTEM 
 

17 Mart 2008 tarihinde İMKB-100 endeksindeki %7,5’luk düşüşün bir 
anomali olup olmadığının test edilmesinde, adı geçen tarih baz alınarak 
İMKB-100 endeksinin bu tarih de dahil olmak üzere 30 gün önceki ve 30 gün 
sonraki günlerde gerçekleşen 61 adet gözlemle bir olay penceresi (event 
window) oluşturularak YTL bazlı günlük getirileri hesaplanmış, endeksin 
tarihsel seyrinin oluşturulmasında (-30; -360) dönemindeki YTL bazlı günlük 
getiriler hesaplanarak endeksin bu aralıktaki ortalama getirisi ve standart 
sapması bulunmuştur.  

 
Anormal getiri veya kayıpların hesaplanmasında “mean-adjusted return” 

olarak adlandırılan ortalama düzeltilmiş getiri yöntemi kullanılmıştır.  
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Ortalama getiriden sapmaları gösteren anormal getirilerin 
hesaplanmasında kullanılan eşitlik :  

 

itt
RRAR −=  

 
olarak ifade edilebilir.  
 

t
AR   ;  endekste t günündeki anormal getiriyi, 

t
R      ;  endeksin t günündeki getirisini, 

i
R      ; endeksin (-30; -360) dönemindeki ortalama getirisini 
 
ifade etmektedir.  
 
Formülün istatistiksel anlamlılığının test edilmesinde ise,  
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it

t
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RR
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−
=   formülü kullanılmış, 

 
yani, t gününde bulunan anormal getiriler, endeksin (-30; -360) 

dönemindeki standart sapmasına bölünerek standart normal dağılım değerleri 
(Z) bulunmuş ve olasılıkları hesaplanarak %5 düzeyinde istatistiksel anlamları 
ortaya konmuştur.  

 
Çalışmada sert düşüşün yaşandığı 17 Mart 2008 de dahil olmak üzere, 

önceki 30 ve sonraki 30 günün İMKB getirilerine ilişkin grafik incelenerek 
önemli tepe ve dip noktaları tespit edilmiş, ve olay günü olan 17 Mart 
2008’deki anormal düşüş belirlenmiştir. 
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Grafik 1: 2 Ocak 2008 – 28 Nisan 2008 Tarihleri Arasındaki İMKB-100 
Endeksinin Getirileri 
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Grafikten de anlaşılacağı üzere olay günündeki %7,5’luk düşüş, bir 
anomali olarak göze çarpmaktadır. Bu anomalinin istatistiksel anlamlılık testi 
de yukarıda anlatıldığı gibi yapılmış ve aşağıdaki tablodaki sonuçlar elde 
edilmiştir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Mart 2008 
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Tablo 1: Yargıtay’ın Davasından Önceki ve Sonraki  Günlerde Anormal 
Getiri Ölçümü 
 t (-30 ; +30) DATE  Rt IMKB-100 

itt
RRAR −=  )(/)(

iitt
RRRAR σ−=  p 

    Z-TEST  
-30 01.02.2008 0,041079207 0,040473283 2,242723022 0,012457 
-29 04.02.2008 0,028525151 0,027919226 1,547072213 0,060923 
-28 05.02.2008 -0,029943132 -0,030549057 -1,692797502 0,045247 
-27 06.02.2008 -0,02329147 -0,023897395 -1,324212749 0,092716 
-26 07.02.2008 -0,033519553 -0,034125478 -1,890975684 0,029314 
-25 08.02.2008 0,002197487 0,001591563 0,088192364 0,464862 
-24 11.02.2008 -0,014657515 -0,015263439 -0,845784273 0,198836 
-23 12.02.2008 0,053140798 0,052534873 2,911085066 0,001801 

-22 13.02.2008 0,02785944 0,027253515 1,510183541 0,065498 
-21 14.02.2008 0,016557549 0,015951625 0,883918315 0,188370 
-20 15.02.2008 -0,026135315 -0,026741239 -1,481797073 0,069197 
-19 18.02.2008 0,032434262 0,031828338 1,763685602 0,038892 
-18 19.02.2008 0,011083905 0,010477981 0,580610401 0,280751 
-17 20.02.2008 -0,008043417 -0,008649342 -0,479281048 0,315869 
-16 21.02.2008 0,012424526 0,011818602 0,654897474 0,256267 
-15 22.02.2008 -0,018386548 -0,018992473 -1,052419083 0,146304 
-14 25.02.2008 -0,015309368 -0,015915292 -0,881905033 0,188914 
-13 26.02.2008 0,014032743 0,013426819 0,744012667 0,228434 
-12 27.02.2008 0,016144975 0,015539051 0,861056591 0,194603 
-11 28.02.2008 -0,009446606 -0,010052531 -0,557035162 0,288752 
-10 29.02.2008 -0,022826965 -0,023432889 -1,298473359 0,097062 
-9 03.03.2008 -0,032003037 -0,032608962 -1,806941856 0,035386 
-8 04.03.2008 -0,009712994 -0,010318918 -0,571796345 0,283730 
-7 05.03.2008 0,012697155 0,012091231 0,670004506 0,251427 
-6 06.03.2008 -0,021717125 -0,02232305 -1,23697446 0,108048 
-5 07.03.2008 -0,023210422 -0,023816347 -1,319721684 0,093464 
-4 10.03.2008 -4,81498E-05 -0,000654074 -0,036243846 0,485544 
-3 11.03.2008 0,042927651 0,042321727 2,345149794 0,009510 
-2 12.03.2008 0,021469135 0,020863211 1,156081239 0,123824 
-1 13.03.2008 -0,041267402 -0,041873326 -2,320302827 0,010162 
0 14.03.2008 0,003865919 0,003259994 0,180644205 0,428323 
1 17.03.2008 -0,074601982 -0,075207906 -4,167452954 0,000015 
2 18.03.2008 0,033266513 0,032660588 1,80980261 0,035163 
3 19.03.2008 0,004592338 0,003986413 0,220896864 0,412586 
4 20.03.2008 -0,02588799 -0,026493914 -1,468092209 0,071040 
5 21.03.2008 -0,003237302 -0,003843226 -0,212962507 0,415678 
6 24.03.2008 0,035877036 0,035271112 1,954458062 0,025323 
7 25.03.2008 -0,003694342 -0,004300266 -0,238288209 0,405829 
8 26.03.2008 -0,008123536 -0,008729461 -0,483720645 0,314292 
9 27.03.2008 -0,000590275 -0,0011962 -0,066284331 0,473576 

10 28.03.2008 -0,027906977 -0,028512901 -1,579969183 0,057057 
11 31.03.2008 -0,012303486 -0,01290941 -0,71534182 0,237199 
12 01.04.2008 0,042522107 0,041916182 2,322677587 0,010098 
13 02.04.2008 0,007646162 0,007040238 0,390116691 0,348225 
14 03.04.2008 -0,020129316 -0,02073524 -1,148990068 0,125280 
15 04.04.2008 0,029955179 0,029349255 1,626313573 0,051941 
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 t (-30 ; +30) DATE  Rt IMKB-100 
itt

RRAR −=  )(/)(
iitt

RRRAR σ−=  p 

16 07.04.2008 0,022097043 0,021491119 1,190875149 0,116851 
17 08.04.2008 -0,002530927 -0,003136851 -0,173820564 0,431003 
18 09.04.2008 0,017334598 0,016728674 0,926976481 0,176969 
19 10.04.2008 -0,018740822 -0,019346746 -1,072050255 0,141849 
20 11.04.2008 -0,002779295 -0,00338522 -0,187583264 0,425602 
21 14.04.2008 -0,005550262 -0,006156186 -0,341129261 0,366503 
22 15.04.2008 -0,003904472 -0,004510397 -0,249932043 0,401320 
23 16.04.2008 -0,000673336 -0,00127926 -0,070886926 0,471744 
24 17.04.2008 0,00110694 0,000501016 0,027762492 0,488926 
25 18.04.2008 0,024974761 0,024368836 1,350336477 0,088454 
26 21.04.2008 0,009943482 0,009337557 0,517416748 0,302433 
27 22.04.2008 -0,005503309 -0,006109233 -0,338527476 0,367483 
28 24.04.2008 0,008452414 0,00784649 0,434793082 0,331856 
29 25.04.2008 0,009354017 0,008748093 0,484753087 0,313926 
30 28.04.2008 0,000458779 -0,000147146 -0,008153701 0,496747 

 
Tablodan da anlaşılacağı üzere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 

kapatma istemiyle açmış olduğu dava gününden sonraki gün olan 17 Mart 
2008 tarihinde İMKB’de %5 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir anormal 
kayıp yaşanmıştır. Bunun nedeni, kapatma davası gündeme geldikten sonra 
yatırımcılarda bir politik belirsizlik beklentisinin hakim olması ve piyasanın 
oynaklığının artmış olmasına bağlanabilir.  

 
17 Mart 2008’de yaşanan sert düşüşün istatistiksel anlamlılığa sahip bir 

anormal kayıp olduğu sonucuna varıldıktan sonra çalışmanın önceki 
bölümlerinde altı çizilen New York Borsası’ndaki düşüşler, Amerikan 
Dolarındaki yükselişler ve Yargıtay tarafından açılmış olan kapatma davasının 
bu anormal kaybın ortaya çıkmasına etkileri incelenmiştir.  

 
Bu incelemede, İMKB’nin, New York Borsası’ndaki fiyat hareketleri, 

Amerikan Doları’nın getirilerindeki değişiklikler ve Yargıtay’ın hükümet 
uygulamalarıyla ilgili açıklamalarından etkilendiği hipotezi test edilmiştir. 
Ampirik modelleme aşamasında “multivariate model” olarak bilinen çok 
değişkenli regresyon yönteminden yararlanılmıştır.  

 
Ampirik Model olarak; 
 

YARRRR
USDNYSEİMKB 321

βββ ++=  regresyonu belirlenmiştir. 

 
Burada; 
 

İMKB
R  ;   İMKB-100 endeksinin getirisini, 

NYSE
R

1
β  ;    New York Borsası Karma Endeksi’nin (NYSE-Composite 

Index) İMKB-100 endeksine olan etkisini, 

USD
R

2
β  ;   Amerikan Doları Kuru’nun İMKB-100 endeksine etkisini, 

YAR
3

β  ;   Yargıtay tarafından yapılan iktidar ile ilgili açıklamaların İMKB-
100 endeksine etkisini 

ifade etmektedir.  
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Bu modelden yola çıkılarak, ilgili bağımlı değişken ve 3 bağımsız 
değişkenin 2008 yılı ilk işlem günü olan 2 Ocak 2008 tarihinden, olay günü 
olan 17 Mart 2008 tarihine kadar olan veri aralığındaki değerleri çoklu 
regresyona tabi tutulmuştur. Yargıtay’ın açıklamalarının bir değer ifade eden 
gözlemler olmaması nedeniyle YAR değişkeni bir kukla değişken olarak 
kullanılmış ve 2008 yılı başından olay gününe kadar olan aralıkta Yargıtay 
tarafından açıklama yapılmış olan günler “1” ile, herhangi bir açıklamanın 
bulunmadığı günler ise “0” ile belirtilmiştir.  

 
New York ve İstanbul arasındaki 7 saatlik fark ise gözardı edilmemiş, 

İMKB’nin kapandığı saatlerde New York piyasasında işlemlerin devam 
etmekte olmasından ötürü New York Borsası’nın günlük verilerinin İMKB’ye 
etkisinin bir gün gecikmeli olarak gerçekleştiği varsayılmıştır. Aynı biçimde, 
günlük döviz ve efektif kurları’nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından bir sonraki işlem günü için açıklandığının bilinmesi nedeniyle 
Amerikan Doları için sağlanan veriler de tarih düzeltmesi yapılarak 
kullanılmıştır.  

 
Modellemenin ve istatistiki anlamlılık testinin yapıldığı veriler, İMKB-100 

endeksi için İMKB’nin resmi web sitesinden sağlanan günlük bültenlerden, 
NYSE Composite Index için NYSE’nin resmi web sitesindeki tarihsel getiriler 
veri setinden, Amerikan Doları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından günlük olarak açıklanan  “Efektif Satış” kurları, ve Yargıtay 
Açıklamaları için Yargıtay’ın resmi web sitesindeki Basın Bildirileri ve Basın 
Açıklamaları’ndan elde edilmiştir.  

 
Çalışmalar sonucunda aşağıdaki regresyon modeli elde edilmiş ve 

istatistiki testlere tabi tutulmuştur; 
 

εββββ ++++= YARRRR
USDNYSEİMKB 3210

 
 

III. AMPİRİK SONUÇLAR 
 

2 Ocak 2008 ve 17 Mart 2008 tarihleri arasındaki veriler 
εββββ ++++= YARRRR

USDNYSEİMKB 3210
   regresyonuna tabi tutulmuş ve 

bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında olası bir otokorelasyon oluşumuna 
karşı Breusch – Godfrey Testi uygulanmış ve aşağıdaki bulgular elde 
edilmiştir; 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.770024     Probability 0.468877 

Obs*R-squared 1.684528     Probability 0.430734 
     
     

Yukarıdaki bulgular sonucunda modelde herhangi bir otokorelasyona 
rastlanmamış, sonraki aşamada olası bir spesifikasyon hatasına karşı 
Ramsey RESET testi uygulanmıştır. RESET testi bulguları ve modelin 
düzeltilmiş değerleri aşağıdaki gibidir; 
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Ramsey RESET Test:   
     
     F-statistic 0.498540     Probability 0.610661 

Log likelihood ratio 1.115092     Probability 0.572612 
     
      

 
bulgusu sonucunda modelde herhangi bir spesifikasyon hatasına 
rastlanmamıştır.  

 
RESET testi sonrası düzeltilmiş değerleriyle model aşağıdaki gibidir ; 

  
 
Test Equation:   
Dependent Variable: IMKB   
Method: Least Squares   
Date: 05/24/08   Time: 14:57   
Sample: 1 52    
Included observations: 52   
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.002201 0.003359 -0.655249 0.5156 

NYSE 0.409888 0.289317 1.416747 0.1633 
USD -1.020536 0.219042 -4.659082 0.0000 
YAR -0.066972 0.008607 -7.780869 0.0000 

FITTED^2 6.079059 9.362989 0.649265 0.5194 
FITTED^3 0.896578 99.88999 0.008976 0.9929 

     
     R-squared 0.521335     Mean dependent var -0.006013 

Adjusted R-squared 0.469306     S.D. dependent var 0.027430 
S.E. of regression 0.019983     Akaike info criterion -4.879727 
Sum squared resid 0.018368     Schwarz criterion -4.654583 
Log likelihood 132.8729     F-statistic 10.02012 
Durbin-Watson stat 2.141621     Prob(F-statistic) 0.000002 

     
      

 
Modeldeki F istatistik değerlerine bakıldığında model, istatistiksel olarak 

anlamlı görünmekle birlikte bağımsız değişkenlerden NYSE’nin t istatistiğine 
göre %5 seviyesinde anlamlılığını yitirdiği göze çarpmaktadır. Diğer bağımsız 
değişkenler Amerikan Doları kuru ve Yargıtay açıklamalarının ise İMKB-100 
endeksi üzerinde etkiye sahip olduğu hipotezi %5 seviyesinde 
desteklenmektedir.  

 
Modelin genel açıklayıcılığı incelendiğinde ise, düşük görünmekle 

birlikte, veri aralığının dar bir zaman aralığını kapsaması ve %50 seviyesinin 
üstünde kalması nedeniyle modelin açıklayıcı bir etkiye sahip olduğu 
söylenebilir.  
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IV. SONUÇ 
 

Çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 endeksinde 17 Mart 
2008’de meydana gelen %7,5’luk sert düşüşün, endeksin tarihsel 
ortalamasıyla karşılaştırıldığında anormal bir kayıp olup olmadığı test edilmiş, 
ve bu kaybın istatistiksel olarak anlamlı bir kayıp olduğu tespit edildikten sonra 
kayba yol açtığı düşünülen faktörler çoklu regresyon yöntemiyle incelenmiştir. 
İMKB-100 endeksinin günlük bazda getirilerinin açıklanmasında kullanılan 
istatistiksel model, New York Borsası Karma Endeksi olan NYSE-Composite 
Index’in günlük bazda getirileri, Amerikan Doları’nın günlük bazdaki getirisi ve 
Yargıtay’ın hükümet uygulamalarıyla ilgili açıklamalarını kapsamaktadır.  

 
Olay gününde İMKB-100 endeksindeki sert düşüş, genel olarak önceki 

dönemlerde New York Borsası’ndaki aşağı yönlü hareketlere bağlanmış ve 
aynı periyottaki siyasal ve hukuki gelişmelerin etkisi gözardı edilmiştir. Oysa ki 
bu çalışma bünyesinde yapılmış olan gözlem ve grafik analizleri, olay 
günündeki İMKB-100 endeksindeki düşüşte, Amerikan Doları kurundaki 
yükseliş ve Yargıtay’ın iktidar partisi hakkında kapatma istemiyle açmış 
olduğu davanın etkisi açıkça görülmektedir.  

 
Yılbaşından itibaren günlük gelişmeler incelendiğinde, olay gününe 

kadar gerek Yargıtay Başkanı, gerekse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
tarafından iktidar partisinin uygulamaları hakkında yapmış oldukları 
açıklamalardan sonraki günlerde İMKB-100 endeksinde benzer düşüşler 
yaşanmıştır.  

 
Sonuç olarak, 17 Mart 2008’de İMKB-100 endeksinde gerçekleşen 

%7,5’luk düşüşte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 14 Mart 2008 tarihinde 
iktidar partisi hakkında kapatma istemiyle açmış olduğu dava ve önceki 
periyotta Amerikan Doları kurundaki yukarıya doğru hareketlerin etkisi olduğu, 
ve oluşmuş genel kanının tersine, New York Borsası’ndaki düşüşün istatistiki 
olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespitine varılmıştır. 
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