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Amaç – Yatırımcıların, yatırım kararlarını etkileyen ve rasyonel olamamalarına neden olan sürü 
davranışı, davranışsal finans içerisinde yer alan bir kavram olarak kabul edilmektedir. 
Davranışsal finansa göre, yatırımcıların vermiş oldukları yatırım kararlarında rasyonel 
olamamalarının nedeni, birtakım anomalilerden ve sürü davranışından kaynaklanmaktadır. Bu 
çalışma, finansal piyasalarda, yatırımcıların alım satım kararları ile finansal varlıkların fiyatlarını 
etkileyen bir olgu olan sürü davranışının, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri üzerindeki 
etkisini gösterebilmeyi amaçlamaktadır. 

Yöntem – Literatürde, sürü davranışını ölçmeye yönelik çeşitli modeller mevcuttur. Bu 
çalışmada, sürü davranışı modelleri arasında seçim yapılırken, son yıllarda araştırmacıların tespit 
ve temsil gücü en yüksek olarak gördüğü model tercih edilerek, Borsa İstanbul’da varlığı 
gözlemlenen sürü davranışı, doğru şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada Beta 
katsayılarının yatay kesit değişkenliği incelenmiş ve  Hwang ve Salmon (2004) modeli ile analiz 
yapılmıştır.  

Bulgular – Çalışmada 2009 – 2018 yılları arasında Borsa İstanbul’da sürü davranışının varlığı test 
edilmiştir.  01.01.2012 – 31.08.2018 tarihleri arasında, aylık bazda 80 dönemde, 233 hisse senedi ile 
yapılan analiz sonucunda, 01.01.2012 – 31.08.2018 dönemleri arası aylık bazda 80 ayda toplam 35 
ayda sürü davranışına ait bulgulara rastlanmıştır.  

Tartışma – Etkin piyasa hipotezinin tanımlamış olduğu rasyonel yatırımcı algısı, davranışsal 
finans ve sürü davranışı ile dönüşüme uğramıştır Bu dönüşüm, bütün bireylerin rasyonel 
olmadığını ve birtakım faktörlerin etkisiyle bireylerin finansal kararlarında hata yapabileceğini 
savunmaktadır. Bir diğer yanılsama türü ise yatırımcıların birbirinin finansal kararlarını taklit 
etmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu durum davranışsal finans literatüründe sürü davranışı 
olarak adlandırılmaktadır ve fiyat hareketliliğini etkilediği görülmektedir.  
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Purpose – The herd behavior, which affects the investment decisions of investors and causes 
them not to be rational, is considered as a concept included in behavioral finance. According to 
behavioral finance, the reason why investors cannot be rational in their investment decisions is 
due to some anomalies and herd behavior. This study aims to demonstrate the effect of herd 
behavior, which is a phenomenon affecting the prices of investors' financial transactions, on the 
stocks traded on Borsa Istanbul in financial markets. 

Design/methodology/approach – There are several models in the literature to measure herd 
behavior. In this study, it has been tried to determine the herd behavior, which is observed in 
Borsa İstanbul, by choosing the model that the researchers perceive as the highest in recent years, 
while choosing between the herd behavior models. In this study, the cross-section variability of 
Beta coefficients was analyzed and analyzed with Hwang and Salmon (2004) model. 

Findings – In the study, the existence of herd behavior was tested in Borsa İstanbul between 2009 
and 2018. In the period between 01.01.2012 and 31.08.2018, the results of 233 analyzes made on a 
monthly basis during the period of 01.01.2012 - 31.08.2018, between months of 01.01.2012 - 
31.08.2018 in 80 months on a monthly basis were found findings of herd behavior in a total of 35 

                                                            
1 Bu çalışma Batuhan Medetoğlu tarafından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal 
Kurumlar Bilim Dalında sunulan “Sermaye Piyasalarında Sürü Davranışının Hisse Senedi Alım Satım Kararları ve Fiyat Hareketliliğine 
Etkisi” başlıklı tezden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

mailto:batuhanmedetoglu@ayvansaray.edu.tr
mailto:saldanli@istanbul.edu.tr
http://www.orcid.org/0000-0002-8400-1232
http://www.orcid.org/0000-0001-9990-9510


B. Medetoğlu – A. Saldanlı 11/2 (2019) 1191-1204 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1192 

months. 

Discussion – The rational investor perception defined by the effective market hypothesis has 
been transformed by behavioral finance and herd behavior. Another type of illusion is that 
investors simulate each other's financial decisions. This situation is called as behavioral behavior 
in behavioral finance literature and it appears to affect price mobility. 

 


