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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Dersin ismi ilk bakışta amacını açıklamaya yetmiyor olabilir. Amacımızın en kestirme
şekilde ifadesi “finansal okuryazarlığa” hızlı bir giriş yapmaktır dersek sanırım daha anlaşılır
olmuş oluruz. Dersimizin içeriğinde hem lokal paranın hem de yabancı paraların kullanıldığı
bir ekonomiyi, özelinde ülkemizdeki mevcut yapıyı ele alacağız. Hem lokal hem yabancı para
ile yapılan işlemler nedeniyle fon yönetiminin hanehalkından başlayıp firmalar, bankalar ve
nihayetinde kamuya kadar her büyüklükteki birimleri bir biçimde etkilediğini yaşamın içinde
dokunarak, yaşayarak hissedebiliyoruz. İşte bu temaslar esnasında bir yandan ilgili birimin
tatminini maksimize etmek, öte yandan yapılan işlemler nedeniyle karşılaşılabilecek olası
zararları sınırlamak konusu karşımıza dikiliyor. Dersin amacı, bu nedenle fon alışverişinin
gerçekleştirildiği finansal piyasaları tanıyarak başlayıp, bu piyasalardaki aktörleri, araçları ve
yardımcı kuruluşları tanımak ve bu temelde etkin bir aktif pasif yapabilmesinin inceliklerini
öğrenmektir. Piyasadaki araçları en geniş yelpazede kullanan ekonomik birimlerin başında
bankalar geldiği için biz de model olarak bankada karar kıldık ve dersimizin adını “bankalarda
fon yönetimi” olarak belirledik.
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1. PARANIN TARİHÇESİ VE KULLANIMI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Paranın tanımı
1.2. Paranın ortaya çıkışı ve evrimi
1.3. Uluslararası para sisteminin kısa tarihçesi
1.4. Para miktarının ölçülmesi

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Niçin para? Para olmadan hayat daha mı kolay olurdu?

2)

Paranın ortaya çıkışından günümüze evrim süreci ve dinamikleri neler olmuştur?

3)

Uluslararası para sisteminin dünü, bugünü, yarını?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Paranın tanımı
Paranın ortaya çıkışı
Paranın fonksyonları
Paranın evrimi
Uluslararası para sistemi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Gelir ve servetten farkı
Konuyu çalışarak
Bir değiştirme aracı ihtiyacı Konuyu çalışarak
olarak paranın doğuşu
İktisadi hayattaki yeri ve Konuyu çalışarak
önemi
Somuttan soyuta evrilen para Konuyu çalışarak
Günümüzde paranın yeri ve Konuyu çalışarak
önemi

4

Anahtar Kavramlar
•

Para

•

Servet, gelir

•

İtibari para

•

Senyoraj

•

Karşılık oranı

•

Değişim, değer ölçüsü, tasarruf fonksyonu

•

Bretton Woods

•

Altın konvertibilitesi

•

İtibari para

•

Para arzı

5

Giriş
Bu dersimizde paranın tanımını, fonksiyonlarını, gelir ve servet tanımları ile olan
farklarını. Paranın ortaya çıkışını ve evrimini, para sisteminin kısa tarihçesini (Altın Para
Dönemini, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı Arasındaki Buhran Dönemini, Bretton Woods
Sistemini, Bretton Woods Sonrası Uygulamaları), para miktarının ölçülmesini ve T.C. Merkez
Bankasının para arzı tanımlarını öğreneceğiz.
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1.1. Paranın Tanımı
Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Türkçe sözlükte, para maddesi “bir devlet
tarafından tedavüle çıkarılmış, üzerinde nominal değeri yazılı kağıt veya madenden yapılmış
ödeme aracıdır” şeklinde tanımlanmıştır.
Ancak iktisatçılar parayı “satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin karşı tarafa
aktarılmasında ya da borçların geri ödenmesinde genel kabul gören her şey” olarak
tanımlamaktadırlar.
Günlük konuşma dilinde pek çoğumuz “para” dediğimiz zaman “nakit” kavramını
kastetmekteyiz. Ancak paranın sadece nakit olarak tanımlanması iktisatçılar açısından çok dar bir
anlam ifade etmektedir. Çünkü iktisatçılar ödeme yapılırken ya da borçlar geri ödenirken ödeme
aracı olarak “çek” kullanılıyorsa, bankalardaki çek yazılabilen mevduat hesaplarını da para olarak
kabul etmektedirler. Çek yazılabilen mevduat hesaplarının temel özelliği, istendiği anda bankadan
çekilebilen, yani istendiği anda nakde dönüştürülebilen türden mevduat olmasıdır. Bu tür mevduat
hesapları vadesiz mevduat olarak tanımlanmaktadır.
Aslında tam da bu noktada acaba vadeli hesapları da para tanımı içinde değerlendirmek
gerekmez mi sorusu akla gelmektedir. Ne de olsa vadeli hesapları da dilerseniz vadesini bozarak
kullanma imkanı söz konusu olabilmektedir. Şimdilik bu noktada iktisatçılar arasında tam bir
mutabakat olmadığını belirtmekle yetinelim.
Para kavramını masaya yatırınca karşılaşılan tek güçlük, para ya da aynı anlamda olmak
üzere para arzının tanımını yapmakla sınırlı değildir.
Gündelik hayatta çoğu kez para, “servet” ve “gelir” kavramlarıyla karıştırılmakta biri
diğerinin yerine kullanılabilmektedir.
İşin doğrusu “servet” denilince kastedilen sadece sahip olunan para miktarı değildir.
Servet tanımında sahip olunan tahviller, hisse senetleri, tablolar, gayrimenkuller, arabalar gibi
nakde dönüştürmesi belirli bir zaman gerektiren diğer varlıkların da kapsandığı unutulmamalıdır.
Para konusu konuşulurken kimi zaman “gelir” kavramı para yerine kullanılabilmektedir.
Gelir iktisadi açıdan belirli bir zaman dilimindeki kazancı ifade eden bir “akım” değişkendir. Para
ise bir “stok” değişkendir.
Peki, sonuç olarak parayı nasıl tanımlamalıyız? Temel olarak neyin para olduğu, onun bir
ödeme aracı olarak kabul edilmesine bağlıdır. Ama yine de bir ekonomide nelerin para olduğu,
nelerin para kapsamına girmediğini belirlemek kolay bir iş değildir. Bu nedenle iktisatçılar paranın
değişmez ve statik bir tanımını yapmak yerine, paranın üstlendiği fonksiyonları yerine getiren
nesneleri para kapsamına dâhil etme eğilimindedirler. Bu nedenle para diye tanımlanan her ne ise
üç temel fonksiyonu yerine getirmelidir.
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1.
2.
3.

Para bir değiştirme aracıdır.
Para bir değer ölçüsüdür.
Para serveti biriktirme ve tasarruf etme aracıdır.

Paranın tanımı asıl fonksiyonu olan değişim fonksiyonuna dayanılarak da yapılabilir. O
halde, daha önce altını çizdiğimiz üzere “para” için herkesin kabul ettiği bir değişim aracıdır
diyebiliriz. Paranın doğuşu da yine değişim fonksiyonu ile ilgilidir. İşin başında trampa güçlükleri
paranın ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Ancak paranın değişim aracı olma fonksiyonunun yanında başka işlevleri de vardır. Bunlar
değer ölçüsü, gelecekteki ödemelerin/borç ödemelerinin ifadesi ve değer koruması (tasarruf aracı)
fonksiyonlarıdır. Modern ekonomilerde, değişim fonksiyonu ile birlikte tasarruf fonksiyonu da
paranın asli fonksiyonu olarak kabul edilmektedir. Değişim fonksiyonu paranın iş görme
güdüsüyle, tasarruf fonksiyonu ise spekülasyon güdüsüyle talep edilmesini açıklar.
Para, değer ölçüsü olma fonksiyonu ile bir “hesap ünitesi” olma görevini yüklenir.
Paranın değer koruması ve gelecek ödemelerin ifadesi fonksiyonları zaman içinde
gerçekleşir. Bu nedenle, paranın zaman içinde gerçekleşen işlevlerinde “süre” ve “devamlılık”
düşüncesi egemendir.
Paranın belirlenen ve klasik incelemelerde yerini alan fonksiyonlarına, gelişen ekonomik
sistemlere uygun yeni fonksiyonlar eklenmiştir. Bu fonksiyonlar şunlardır: Para,
a)
b)
c)
d)

Ekonomik planlama aracıdır.
Gelirlerin yeniden dağıtıcısıdır.
Kuvvet veya hâkimiyet aracıdır.
Sermaye ve üretim geliştirme etkisi vardır.

1.2. Paranın Ortaya Çıkışı ve Evrimi:
Paranın evrimi somuttan soyuta doğru olmuştur. Başlangıçta deri, hayvan, tuz gibi bizzat
kendilerinin de özel kullanım değerleri olan bazı mallar para olarak kullanılmışlardır. Ancak
zamanla mübadele hacmi artınca bu malların para olma görevlerini sürdürmeleri -taşınamamaları,
bozulmadan muhafaza edilememeleri ve uygun büyüklükte birimlere bölünememeleri- gibi
gerekçelerle ortadan kalkmıştır. Bu malların yerini kıymetli madenler özellikle altın ve gümüş
almıştır.
Değerli madenlerden ya da değeri olan diğer metallerden meydana gelen para sistemine
“mal para” adı verilmektedir. İlk çağlardan başlayarak birkaç yüzyıl öncesine kadar, mal para bir
değişim aracı olarak işlev görmüştür.
Altın ve gümüş, para olmaya çok elverişlidir. Küçük bir hacim ve hacme oranla büyük bir
değer taşır. Saklanması kolaydır, küçük birimlere bölünebilir. Ve hatta tekrar birleştirilebilir.
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(Tarihsel süreçte gümüş üretiminin artmasıyla gümüşün değeri düşmüş ve sonuçta altın bu alanda
rakipsiz kalmıştır.)
Ancak yine de bu kıymetli madenlerin elden ele ve büyük miktarlarda taşınması
sakıncalıydı. Çalınabilir, kaybolabilir, aşınabilir ve taşınması da zordur.
Değerli madenlere dayalı mal para sistemi içerisinde görülen en önemli gelişmelerden
birisi, bu parayı dolaşıma çıkarmaya sahip otoriteye “gelir yaratma” olanağı sunmasıdır.
Örneğin feodal dönemde para çıkarma yetkisine, otoritesine sahip derebeyleri, paranın
bileşiminde bulunan altın ya da gümüş oranını düşürerek gelirlerini artırma olanağı bulmuşlardır.
Örneğin elinde 50 kg altın bulunan derebeyi her biri 10 gm altın içeren 5.000 birim altın para
döktürürken günün birinde 10 gm altın yerine 5 gm altın 5 gm bakır içeren 10.000 birim yeni para
döktürürse durduk yerde 5.000 birim haksız gelir elde etmiş olmaktadır. İktisat literatüründe para
basma tekeline sahip olunması nedeniyle elde edilen bu gelire “senyoraj” adı verilir.
Tabii ki piyasa bu 2 farklı içerikli paranın farkına vardığında içeriğinde 10 gm altın bulunan
parayı saklayıp diğerini elden çıkarmak bir başka ifadeyle öncelikle bu düşük değerli parayı
harcamak isteyecektir. Sonuçta herkes elinde tuttuğu için bir süre sonra piyasada 10 gm altın içeren
yani daha değerli olan para kalmayacaktır. Buna kötü paranın iyi parayı piyasadan kovması
diyebiliriz. Bu ilke ilk defa 17. YY’da yaşamış olan İngiliz Sir Edward Gresham tarafından
gündeme getirilmiş olması nedeniyle “Gresham Yasası” olarak bilinmektedir..
18.YY.’ın başlarından itibaren bazı büyük sarraflar ve bankalar kendilerine emanet edilen
altın ve gümüş karşılığında bunların sahiplerine senetler (sertifikalar) vermeye ve onlarda
ödemelerini bu senetlerle yapmaya başlamışlardır. İnsanlar ellerindeki altın veya gümüş
sertifikalarını bunları çıkaran sarrafa götürünce karşılığı olan altın ve gümüşü alacaklarından emin
oldukları sürece, bu senetleri bizzat paranın kendisiymiş gibi görmeye ve kullanmaya başladılar.
Böylece ilk kâğıt para ortaya çıkmış oldu.
Devlet giderek altın karşılığı senet çıkaran bu sarrafların ki bunlar giderek
bankalaşmışlardır faaliyetlerini düzen altına alarak, halkın bunlara güvenini arttırmış ve böylece
18.YY’ın ikinci yarısından itibaren kağıt para kullanımı iyice yaygınlaşmış ve mal paranın yerini
almaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak altınlar banka kasalarına gömülmüş, piyasada sadece
bunların işaretleri ya da sembolleri olan kağıt paralar dolaşır olmuştur.
Burada vurgulanması gereken nokta, banka kasalarındaki altın miktarı ile piyasada bunun
sembolü olarak dolaşan kağıt para miktarının birbirine eşit oluşudur. Ancak kağıt paraya
geçilmesiyle biraz önce ifade ettiğimiz senyoraj hakkının ortadan kalktığı düşünülmemelidir. Para
basma yetkisini elinde bulunduran otorite ki artık çoğu kez devlet olarak karşımıza çıkmaktadır,
bu tatlı gelir yaratma imkânından faydalanmaya devam etmişlerdir. Yani ellerindeki bir birim
altına karşılık 2-3 birim ya da daha fazla kağıt parayı piyasaya sürmekte bir mahsur
görmemişlerdir.
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Burada vurgulanacak nokta piyasadaki kağıt para toplamı kasadaki altın toplamının
örneğin 3 katı olmasına karşın 1 kağıt paranın değerinin halen 1 altın liraya eşit olmasıdır. Buna
kağıt paranın altına çevrilebilirliği ya da “altın konvertibilitesi” diyoruz.
“İtibari para” ise devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak çıkarılmış olan ve değerli bir
madene –altına, gümüşe- dönüştürülemeyen kağıt paradır. İtibari paranın da bir takım sıkıntıları
söz konusudur. Her şeyden önce bu parayı çıkaran otoriteye güven duyulması gerekir. Sahteciliğin
önlenebilmesi için bu paranın taklit edilmesi imkansıza yakın şekilde basılması da son derece
önemlidir. (Günümüzde tüm dünyada geçerli Amerikan dolarının en yaygın itibari para olduğuna
ve senyoraj hakkını da Amerika’nın kullanmaya devam ettiğine dikkatinizi çekmek isterim.)
Son yıllarda bilgisayar teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ödeme sisteminde bir
takım yeniliklerin yaygınlaşmasının önünü açmıştır. Bunun en canlı örneği “Elektronik Fon
Transferi” (EFT) uygulamasıdır. Bir anlamda günümüzdeki yaygın kullanımına bakarak paranın
bu yeni aşamasına “elektronik para” olarak adlandırabiliriz. Bu sistemde ödemeler, mağazalarda
satış noktası (POS) olarak bilinen bir bilgisayar terminaline ve nakit para ya da çek kullanmadan
satın alma işlemini gerçekleştirebileceğiniz “hesap kartı” sistemine bağlı olarak gerçekleşecektir.
Böylece çalınma, maliyet vb. en aza indirilmiş olacaktır.

1.3. Uluslararası Para Sisteminin Kısa Tarihçesi:
Uluslararası ödeme sistemleri bakımından, dünya ekonomi tarihinde belirli dönemler
vardır.
Bunlardan birincisi, 1870’lerden 1930’lara kadar süren “altın para dönemi”, ikincisi, 1930
ile 1944 arasını kapsayan “buhran dönemi”, üçüncüsü, 1944 ve 1973 yılları arasında uygulanan
Bretton Woods Sistemi’dir. Dördüncüsü ise “karma uygulamalar” olarak da
nitelendirebileceğimiz, halen içinde bulunduğumuz dönemi kapsar.
a.

Altın Para Dönemi:

Dünyada 1870’lerden Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar kesintisiz olarak “altın
standardı” uygulanmıştır. Altın para standardında her ülkenin parasının değeri belirli ağırlıkta saf
altın olarak tanımlanmıştır. Bu fiyata “altın paritesi” adı verilir.
Altın standardında bulunan bir ülkede dolaşımdaki para, madeni altın para olabileceği gibi,
kağıt banknotlar da olabilir. Ancak bu banknotlar bugünkü paradan farklıdır. Çünkü, bu
banknotları merkez bankasına getiren herkese, bankanın bunların karşılığı olan sabit miktar altını
vermesi gerekiyordu. Oysa bugünkü kağıt paraların bu şekilde altın karşılıkları yoktur.
Yukarıda belirtildiği gibi, her ülke ulusal parasını altına bağlayınca tüm ulusal paralar
otomatik biçimde sabit kurlarla birbirine bağlanmış olur. Bu nedenle altın para standardı uluslar
arası bir sistemdi Aynı zamanda altın para standardı bir sabit kur sistemidir.
19. yüzyılda, altın standardı “altın çağı”nı yaşamıştır. Bu dönemde uluslar arası
ödemelerde mali buhranlara pek ender rastlanmıştır.
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Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle, altın standardı uygulamasına ara verildi.
Savaş ekonomisinin getirdiği zorluklar nedeni ile, belli başlı paraların altına bağlılığı kaldırılarak
serbest dalgalanmaları sağlandı. Ancak ülkeler savaş sona erer ermez yeniden altın standardına
dönmeye başladılar. Ulusal paralar yeniden altına bağlanırken, savaş öncesi paritelerin aynen
benimsenmesine büyük önem veriliyordu. 1928 yılına gelindiğinde hemen hemen tüm ülkeler
yeniden altın standardına dönmüşlerdi. Dünya para tarihinde bu ikinci altın standardı denemesi
başarılı olamamıştır.
b.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı Arasındaki Buhran Dönemi:

1929 Büyük Dünya Bunalımı altın standardının yıkılışını çabuklaştırdı. Amerikan
ekonomisinin çöküşüne diğer ülkelerin gösterdiği ilk tepki altın standardından ayrılmak ve ithalat
üzerine kısıtlamalar koymak biçiminde olmuştur. Bu uygulamalar dünya üretim ve ticaretini çok
sert biçimde azaltmıştır. Altın standardının çökmesiyle ulusal paraların birbirine dönüştürülebilme
olanağı kalmamıştır. Bu da ülkeleri birbirleriyle ikili ödeme anlaşmaları yapmaya zorlamıştır.
Kısaca dünya ticareti ciddi bir darboğaza girmiştir.
I. Dünya savaşı sonrasında uluslararası mali alanda birbirinden ilgisiz başlıca 3 para bloğu
oluşmuştu. İngiltere’nin önderliğinde ve onun sömürgelerinden oluşan “sterlin sahasında olanlar”,
Almanya’nın önderliğinde ve çoğunluğu az gelişmiş ülkelerden oluşan – Türkiye dahil – “kambiyo
kontrolü uygulayanlar” ve Fransa’nın önderliğinde altın bloğuna bağlananlar (Belçika, İsviçre,
Hollanda).
Bu dönemde ABD ulusal para birimi doların bir miktar değer yitirmesine izin verdikten
sonra 31 Ocak 1934’te 1 ons altın = 35$ olarak doların değerini yeniden belirledi. Bu dolar fiyatı
1971 yılı Aralık ayında doların devalüasyonuna kadar sabit kalmıştır.
c.

Bretton Woods Sistemi:

II. Dünya savaşı sonrasında (aslında daha savaş bitmeden) dünya ticaretini ve yıkılan
ekonomilerin onarımını kolaylaştıracak bir uluslararası ticaret ve mali sistem yaratılması çabaları
başlamıştı. Bu çabalar 1944 yılında ABD de Bretton Woods denilen ve anlaşmaya da adını veren
bir kasabada yapılan toplantılarda sonuçlandırıldı.
Bu toplantıların neticesinde IMF -Uluslararası Para Fonu- ve IBRD - Uluslararası İmar ve
Kalkınma Bankası - kuruluş yasaları kabul edildi. Bu ikiz kuruluşlardan birincisi Uluslararası para
sisteminin işleyişinden, ikincisi ise Avrupa’nın imar ve kalkınma çabalarına katkıda bulunmak ve
gelişmekte olan ülkelere dış yardım sağlamaktan sorumlu olacaktı.
Bretton Woods aslında ayarlanabilir sabit kur sistemine dayalı bir yapıydı. Sistemde ABD
dışındaki tüm IMF üyeleri paralarının değerini ABD dolarına bağlamışlardı. ABD ise parasını 1
ons altın 35 dolar fiyatından altına bağlamıştı ki buradan ulusal paraların dolaylı olarak altına bağlı
bir paritelerinin de olduğu görülmektedir. Sistem dolaylı da olsa altına dayandığı için, buna “altın
kambiyo sistemi” de denmiştir. Bu sistemde ulusal paraların parite etrafında dalgalanma marjı alt
ve üst yönde (%1) olarak sınırlandırılmıştı.
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Parite kurundan yüzde 1 yüksek olan piyasa kuruna üst destekleme noktası adı verilir,
kurun bu düzeyin üzerine çıkmasını önlemek için merkez bankası müdahale eder ve piyasada dolar
satışı yapar. Parite kurundan yüzde 1 düşük olan piyasa kuruna da alt destekleme noktası adı
verilir. Kurun bu sınırın altına düşmesini önlemek için de merkez bankası piyasadan dolar alımında
bulunur.
Temelde sabit olan kurun “ayarlanabilme” özelliği ise parite kurunu sürdürme olanağının
kalmaması durumunda ortaya çıkar döviz kurunun üst destekleme noktasına çıkması ve bu
düzeyde uzun süreli kalma eğilimi göstermesi durumunda mevcut parite kuru gerçekçiliğini
yitirmiş olur. Başka bir deyişle bu kur artık sürdürülebilir bir kur olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla
yapılması gereken daha gerçekçi bir parite kuru belirlemek, yani resmi kuru yükseltmek, diğer bir
deyişle de devalüasyon yapmaktır.
Aynı şekilde, kurun uzun süreli olarak alt destekleme noktasına düşmesi durumunda da
daha düşük bir parite kuru belirlemek gerekir ki, bu da ulusal paranın revalüasyonu anlamına gelir.
Bretton Woods Sistemi ile dolar altına bağlı değeri sabit bir para idi. Öte yandan da bütün
ulusal paraların bağlandığı ortak paydayı (numéraire) oluşturuyordu.
Bu özelliklerin sonucunda dolar uluslararası ekonomik ve mali alanda şu gibi fonksiyonları
üstlenmiş oluyordu.
1.
Uluslararası ödeme aracı: Dolar bir uluslar arası ödeme aracı idi; çünkü uluslararası
ödemelerde ağırlıklı olarak dolar kullanılıyordu.
2.
Uluslararası değer standardı: Değeri değişmeyen bir para olduğu için uluslararası
borç, alacak, ödeme, bütçe gibi mali değerler dolara bağlanıyor ve ya bu değerler dolarla
ölçülüyordu.
3.
Rezerv aracı: Dış ödemelerde yaygın olarak kullanıldığı için dolar altın ile birlikte
ülkelerin dış ödemelerinde kullanılmak üzere biriktirdikleri bir dış rezerv parası durumunda idi.
4.
Müdahale aracı: Tüm ülkeler paralarının resmi değerini dolar cinsinden
tanımladıkları için, bu değerin sabit tutulması için piyasaya yaptıkları müdahalelerde (merkez
bankasının piyasadan döviz alım ve satımları) dolar kullanılmıştır.
Bütün bu özellikler ise Amerikan dolarına uluslararası ekonomide bir tür anahtar para
(key currency) statüsü kazandırmıştı. Bretton Woods sistemi 1973 Mart’ında başlıca sanayileşmiş
ülke paralarının dalgalanmaya bırakılmasıyla yıkılmıştır.
d.

Bretton Woods Sonrası Uygulamalar:

1973 Yılının Mart ayında başlıca sanayileşmiş ülkelerin paralarını Amerikan doları
karşısında dalgalanmaya bırakmalarıyla sabit kurlu Bretton Woods sistemi yıkılmış oldu.
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Bu durumda serbest dalgalanmaya geçmek başlıca sanayileşmiş ülkeler için hemen hemen
tek seçenek durumundaydı, çünkü uygulayabilecekleri önceden hazırlanmış anlaşmalara dayalı bir
para sistemi yoktu.
Bugün dünyada bütün ülkeler tarafından paylaşılan, anlaşmalarla kurulmuş, tek kur
sistemine bağlı bir uluslararası para sistemi yoktur. Bunun yerine, sabit kur sisteminden dalgalı
kur sistemine kadar değişebilen ve ülkelerin kendileri tarafından seçilen, farklı sistem ve
uygulamalar vardır.
Bugün dünya ülkeleri tarafından çoğunlukla uygulanan bir sistem “yönetimli dalgalanma”
olarak bilinir. Bu sistemde ülkeler ulusal paralarını öteki ülke paraları karşısında dalgalanmaya
bırakmışlardır. Bretton Woods sistemindeki gibi sabit pariteler yoktur. Merkez bankaları gerek
gördükçe döviz satış ve döviz alışları yaparak piyasaya müdahalede bulunurlar.

1.4. Para Miktarının Ölçülmesi:
Parayı “satın alınan mal ve hizmetlerin karşılığının ödenmesinde genel olarak kabul edilen
her şey” biçiminde tanımladığımız zaman, paranın halkın kararları ve tercihleri tarafından
belirlenen bir kavram olduğunu kabul ediyoruz demektir. Bir varlığı para yapan unsur, bir ödeme
yapılacağı zaman halkın, bu varlığın karşı tarafça kabul edileceğine olan inancıdır.
Daha önce değindiğimiz gibi tarih boyunca pek çok farklı varlık bu fonksiyonu yerine
getirmiştir. Bu nedenle söz konusu davranışsal para tanımı, bir ekonomide hangi tür varlıkların
para olarak kabul edilebileceği hususunda bir bilgi vermemektedir.
Paranın miktarını ölçebilmek için, hangi tür varlıkların para olarak kabul edileceğini ortaya
koyan kesin bir tanıma ihtiyacımız vardır. Bu şekilde bir para tanımı elde edebilmenin iki temel
yolu söz konusudur; Para miktarını veren tanımı teorik olarak belirlemek ve para miktarını ampirik
olarak ölçmek.
Ancak, aşağıda da göreceğiniz gibi, bu iki yaklaşımda soruna kesin bir çözüm
getirmemekte ve sonuçta her ülkenin merkez bankası ülkedeki finansal sistemi ve yasal
düzenlemeleri esas alarak para tanımları yapmaktadır. Aşağıda paranın teorik ve ampirik olarak
tanımlanmasına ilişkin temel görüşleri ve T.C. Merkez Bankası tarafından para miktarını ölçmeye
dönük olarak yapılan para stoku tanımlarını ele alacağız.
a.

Paranın Teorik ve Ampirik Olarak Tanımlanması

Paranın temel özelliği bir değişim aracı olarak kullanılmasıdır. Bu nedenle teorik yaklaşım
paranın söz konusu özelliği üzerinde durmakta ve değişim aracı olarak kullanılan aktiflerin para
arzı ölçümüne dâhil edilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Nakit ve çeke tabi vadesiz mevduatlar,
mal ve hizmetlerin bedellerinin ödenmesinde kullanılabileceği için değişim aracı olarak işlev
görmektedirler. Buna göre teorik yaklaşım, para arzı ölçütüne sadece yukarıda sıralanan aktiflerin
dâhil edilmesi gerektiğini öne sürmektedir.
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Teorik yaklaşım paranın tanımı konusunda çoğu zaman kesin cevaplar vermemize olanak
tanımamaktadır. Diğer bazı aktifler de değişim aracı gibi fonksiyona sahipken nakit ve vadesiz
mevduatlar kadar likit değildirler.
Örneğin; bazı ülkelerde mevduat sertifikaları başkalarına devredilebilir özelik
taşımaktadır. Öte yandan vadeli mevduat çoğu zaman ilave bir maliyete katlanılmaksızın,
istendiğinde nakde ya da vadesiz mevduata dönüştürülebilmektedir. Bu nedenle örneğin vadeli
mevduatların da para arzına dâhil edilmesi gerektiği düşünülebilir.
Para arzına hangi aktiflerin dâhil edileceği konusunda teorik yaklaşımın taşıdığı bu
belirsizlik, birçok iktisatçının paranın ampirik olarak tanımlanması gerektiğini savunmalarına
neden olmuştur. Bu iktisatçılara göre, para olarak adlandırılacak şey, paranın etkilediği düşünülen
değişkende gözlenen hareketleri en iyi şekilde belirlemeye olanak sağlayan ölçüt olarak kabul
edilmelidir.
Örneğin; enflasyon oranını doğru şekilde tahmin etmeye olanak tanıyan para ölçütünü
araştırabilir ve bu ölçütü geçerli para arzı olarak tanımlayabiliriz. Ancak, hangi para arzı ölçütünün
en iyisi olduğu yolunda yapılan araştırmaların sundukları kanıtlar, bu konuda kesin bir karar
verilmesine engel olacak ölçüde karışıktır.
Belirli bir dönemde, bu görevi yerine getiren para arzı ölçütü, bir diğer dönemde aynı
başarıyı gösteremeyebilir. Öte yandan enflasyonu en iyi tahmin etmeye olanak sağlayan bir para
arzı ölçütü, konjonktür dalgalanmalarının tahmininde yetersiz kalabilir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi her iki yaklaşım da tatmin edici
düzeyde kesin bir para tanımı verememektedir. Teorik yaklaşım, para arzı ölçütüne hangi aktiflerin
dâhil edilmesi, hangilerinin dışarıda bırakılması gerektiği hususunda yeterli bir cevap
bulamamaktadır.
Öte yandan elde edilen kanıtların farklı para arzı ölçütlerinin tercih edilmesini gerektirecek
ölçüde karışık olması nedeniyle ampirik yaklaşım da yeterli olmamaktadır.
Paranın kesin bir tanımını yapmada karşılaşılan bu belirsizlik, aslında birçok soru işaretini
de beraberinde getirmektedir. Çünkü iktisat politikasının yürütülmesinden sorumlu olan karar
alıcılar, para miktarını kontrol edebilmek için, hangi aktiflerin para arzına dâhil edileceğini bilmek
zorundadırlar. Takdir edersiniz ki miktarını hesaplayamadığımız bir büyüklüğü kontrol etmeye
çalışmak mümkün değildir.
Paranın tanımlanmasında karşılaşılan güçlük, para miktarının hesaplanmasını ve bunun
kontrol edilmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle her ülkede merkez bankası fonksiyonunu
üstlenen kurum, ülkenin finansal sisteminin özelliklerini ve bu sistemi düzenleyen yasal çerçeveyi
esas alarak, çeşitli para arzı tanımları yapmaktadır.
Ülkemizde T.C. Merkez Bankası tarafından yapılan çeşitli para arzı tanımları söz
konusudur. Paranın tanımı konusunda, yukarıda değinilen belirsizliklere paralel olarak, dünyadaki
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diğer merkez bankaları gibi T.C. Merkez Bankası da birden fazla para arzı tanımına yer
vermektedir.
En son 2007 Ocak ayında para arzı tanımları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
(Burada yapılan en önemli düzenleme yabancı para cinsinden büyüklüklerin M1 ve M2 para arzı
tanımı içerisine aktarılmasıdır.)
Daha sonra 2011 Mayıs ayında M3 para arzı tanımına “İhraç Edilen Menkul Kıymetler”
de eklenerek para arzı tanımları aşağıdaki bugün için geçerli olan son halini almıştır.
M1=Dolaşımdaki Para (İhraç Edilen Banknot ve Madeni Para – Banka Kasaları) +
Vadesiz Mevduat (TL, YP)
M2= M1+Vadeli Mevduat (TL, YP)
M3= M2+Repo’dan Sağlanan Fonlar+Para Piyasası Fonları+İhraç Edilen Menkul
Kıymetler
M1 ile gösterilen para arzı “dar para arzı” olarak bilinir ve tanımı itibariyle paranın
değişim/satın alma fonksiyonunu ifade etmektedir.
M2 ile gösterilen para arzı ise “geniş para arzı” olarak bilinir ve tanımı itibariyle paranın
tasarruf fonksiyonunu ifade eder.
02.02.2018 Haftası M1 ve M2 verileri aşağıdadır. (000,TL)
M1- Dar para arzı

=422.711.400

Dolaşımdaki para

= 116.587.616

•

Dolaşıma çıkan banknot + Madeni Para

= 128.406.803

•

Banka kasaları (-)

= 11.819.187

Vadesiz Mevduat (TL)

=158.992.315

Vadesiz Mevduat (YP)

= 147.131.469

M2-Geniş para arzı

=1.613.715.195

M1- Dar para arzı

=422.711.400

Vadeli Mevduat (TL)

=707.975.576

Vadeli Mevduat (YP)

=483.028.219

Yukarıdaki rakamlara daha yakından baktığımızda şu değerlendirmeleri yapabiliriz.
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Türkiye’deki vadeli ve vadesiz tüm mevduatın toplam büyüklüğü yaklaşık 1.500 milyar
lira civarındadır. Bunun yaklaşık % 58’i Türk lirası ve kalanı yabancı para cinsindendir.
Dolaşımdaki para miktarı bize kişi başına ortalama 1.400 (2014 yılında 940 TL idi) liranın günlük
yaşamı döndürmek için nakit olarak elde tutulduğunu göstermektedir. Toplam mevduatın % 80’i
vadeli ve kalanı vadesiz olarak tutulmaktadır.
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Uygulamalar
Ders içinde çoklu katılıma izin veren soru cevap çalışmaları.
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Uygulama Soruları
1)

Niçin paraya ihtiyaç duyarız?

2)

Basılı bir kâğıt parçasının arkasındaki güç nedir?

3)

Paranın evrimleşmesi son buldu mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Paranın tanımını, fonksiyonlarını, evrimini, para sisteminin kısa tarihçesini, para
miktarının ölçülmesini ve T.C. Merkez Bankasının para arzı tanımlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi çeke tabi mevduatın para kapsamına alınmasında rol oynar?

a.

Çekin bir ödeme aracı olması

b.

Bankadan çekilebilmesi için izin gerekmesi

c.

Bankacılık sistemindeki en pahalı kaynak olması

d.

Kayıt dışı ekonomiye engel olması

e.

Ödemelerde bankacılık sisteminin kullanımına yol açması

2.
Paranın hangi fonksiyonuna bağlı olarak, bir ekonomide işlem maliyetinin minimize
edilmesi söz konusu olur?
a.

Tasarruf aracı olma

b.

Finansal bir araç olma

c.

Değişim aracı olma

d.

Değer muhafaza aracı olma

e.

Hesap birimi olma

3.
Para en cazip değer muhafaza aracı olmamasına rağmen tahvil, hisse senedi, konut,
toprak vb. alternatif yatırım araçları karşısında hangi özelliğinden dolayı üstünlüğünü
korumaktadır?
a.

En likit varlık olma

b.

Hesap birimi olma

c.

Değişim aracı olma

d.

Tasarruf aracı olma

e.

Değer muhafaza aracı olma

4.
Değerli madenlere bağlı olarak çalışan ödeme sisteminde yaşanan sorun
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

İstendiği an kullanılabilmesi

b.

Mal olarak kullanım değerinin ortadan kalkması

c.

Değerli madenden yapılan paraların çok ağır olması ve nakliye güçlüğü yaratması
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d.

Sahteciliğin kolay olması

e.

Paraya güven duygusunu sağlaması

5.

Aşağıdakilerden hangisi altın para standardının özelliklerinden biri değildir?

a.

Ulusal paranın belirli ağırlıkta altın olarak tanımlanması

b.

Altının resmi fiyattan alım ve satımının serbest olması

c.

Altının ithal ve ihracının serbest olması

d.

Piyasada kullanılan banknotların altın karşılıklarının olmaması

e.

Altın standardının uluslararası bir sistem olması

6.
1930’larda altın para standardının yıkılmasından sonra ülkeler yaygın olarak
uluslararası ödemeleri nasıl gerçekleştirmişlerdi?
a.

Serbest döviz piyasaları kanalıyla

b.

İki yanlı ticaret ve ödeme anlaşmalarıyla

c.

Gümüş ve platin ödeyerek

d.

Akreditif hesaplarıyla

e.

Konsinye satışlarla

7.
Ayarlanabilir sabit kur sisteminde, piyasadaki değişkenlik dolayısıyla döviz kuru üst
destekleme noktasına çıkınca ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a.

Devalüasyon

b.

Revalüasyon

c.

Merkez bankası piyasaya döviz arz eder

d.

Merkez bankası piyasadan döviz satın alır

e.

Gümrük tarifesi uygulanır

8.

Aşağıdakilerden hangisi Gresham yasasının ifadesidir?

a.

Para kuvvet veya hâkimiyet aracıdır.

b.

Para değişim aracıdır.

c.

Kötü para iyi parayı piyasadan kovar.

21

d.

Para basma yetkisi haksız kazanç elde edilmesine neden olabilir.

e.

Para bir stok değişkendir.

9.
Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak çıkarılmış olan ve değerli bir madene –
altına, gümüşe- dönüştürülemeyen kâğıt paraya ne denir?
a.

İtibari para

b.

Mal para

c.

Elektronik para

d.

Çek

e.

Vadesiz mevduat

10.

M1 para arzı paranın aşağıdaki hangi fonksiyonunu ifade eder?

a.

Para bir değiştirme aracıdır.

b.

Para bir değer ölçüsüdür.

c.

Para serveti biriktirme ve tasarruf etme aracıdır.

d.

Ekonomik planlama aracıdır.

e.

Gelirlerin yeniden dağıtıcısıdır.

Cevaplar:
1) a, 2) c, 3) a, 4) c, 5) d, 6) b, 7) c, 8) c, 9) a, 10) a
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2. ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) VE DÜNYA BANKASI
(IBRD)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. IMF ve Dünya bankasının kuruluşu
2.2

IMF ve Dünya bankasının görevleri

2.3

IMF ve Dünya bankasının Türkiye İlişkileri

2.4

Dünya bankası kuruluşları ve Türkiye İlişkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

IMF ve Dünya Bankasına ne zaman üye olduk?

2)

Halen üyemiyiz? İstediğimiz zaman çıkabilir miyiz?

3)

IMF ve Dünya Bankasına borcumuz var mı?

4)

Yönetimlerinde temsil hakkımız var mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İMF ve Dünya bankasının
kuruluş amacı
İMF ve Dünya bankasının
Türkiye İlişkileri
İMF ve Dünya bankasının
mali kaynakları
İMF ve Dünya bankasının
sunduğu imkânlar

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Uluslararası ekonomik ve Konuyu çalışarak
Mali Kuruluşları tanımak
Türkiye’deki faaliyetleri hk. Konuyu çalışarak
bilgilenmek
Kuruluşun kaynaklarını ve Konuyu çalışarak
ülkemizin
katkısı
hk.
bilgilenmek
Türkiye ile ilişkilerinin Konuyu çalışarak
boyutu hakkında bilgilenmek
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Anahtar Kavramlar
•

İMF

•

Dünya Bankası

•

Bretton Woods

•

Uluslararası Ekonomik ve Mali kuruluşlar

•

IFC-IDA-MIGA-ICSID

•

Stand-by

•

Kota

•

Guvorner

•

SDR

•

Yatırım ve Uyum kredileri
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Giriş
Bu dersimizde uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlardan en önemli iki tanesini
“ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) ve DÜNYA BANKASI (IBRD)” ‘nın kuruluşunu,
amaçlarını, dünya ekonomisindeki yeri ve önemini öğreneceğiz.
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2.1. Uluslararası Para Fonu (IMF) Ve Dünya Bankası (IBRD) Tanımları
Uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlar, ülkelerin veya bölgelerin çeşitli ekonomik ve
mali sorunlarını çözmek amacıyla, üyelerinin ekonomik güçlerini bir araya getirmek üzere
kurulmuş örgütlerdir.
Uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlar dünya ölçüsünde örgütlenebileceği gibi, bölgesel
olarak veya belirli ortak nitelikteki ülkeleri kapsayacak şekilde de örgütlenebilmektedirler.
İlk gruba örnek olarak IMF, Dünya Bankası, GATT (Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel
Anlaşması); ikinci gruba örnek olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma
Bankası, Avrupa Yatırım Bankası; üçüncü gruba örnek olarak da İslam Kalkınma Bankası
verilebilir.

2.2. Uluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu (IMF), 2. Dünya Savaşı’nın dünya ekonomisindeki olumsuz
etkilerini gidermek üzere Temmuz 1944 tarihinde 45 devletin bir araya geldiği ABD’nin New
Hampshire Eyaletinde gerçekleştirilen Bretton Woods Konferansı’nda temelleri atılan
uluslararası bir kuruluştur.
IMF, “Articles of Agreement of the International Monetary Fund” adı verilen ve bugüne
kadar üç kez değişiklik geçiren bir ana sözleşme ile yasal nitelik kazanmıştır. Üye ülkeler bu ana
sözleşmeyi kendi parlamentolarından geçirip yasallaştırarak uluslararası bir anlaşma niteliğine
getirmektedirler.
IMF üyeliği bütün ülkelere açıktır. Başlangıçta 45 ülkenin katılımıyla yola çıkan Fon’un
üye sayısı 2017 yılsonu itibariyle 187 olmuştur.

2.2.1. IMF’nin Kuruluş Tarihçesi Ve Görevleri
Anılan konferansta ödemeler dengesi sorunu yaşayan ülkelerin devalüasyonlar ile hem
dünya ticaretini daraltması ve hem de toplumların refah düzeyini aşağıya çekmesinin önüne
geçmek üzere uluslararası bir örgütün gerekliliği fikri ortaya atılmış ve akabinde IMF kurulmuştur.
IMF’nin resmi olarak kuruluşu Aralık 1945’te 29 kurucu üye tarafından Anlaşma
Maddelerinin imzalanmasıyla gerçekleşmiştir. Kuruluş, 1 Mart 1947’de fiilen faaliyete geçmiştir.
Buna göre IMF, sunduğu mali kaynaklarla bu ülkelerin sıkıntılarını atlatabilmesi için destek
verecek ve bu ülke ile ilişki içindeki diğer ülkelerin de bu durumdan ekonomik anlamda zarar
görmesini engelleyecektir.
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IMF’ nin başlangıçtaki amaçları üç temel nokta etrafında toplanabilir;
(i) altın esasına dayalı döviz kuru sisteminin işleyişini denetlemek,
(ii) ödemeler dengesi bozulan üye ülkelerin karşılaştıkları ekonomik sorunların
giderilmesi için bunlara geçici mali imkanlar sağlamak,
(iii) uluslararası ticaretin daha fazla geliştirilmesine engel oluşturan döviz
kısıtlamalarının giderilmesi için çalışmalar yapmak.
1970’lerden itibaren altın paritesine dayalı döviz kuru sisteminin yerini değişken döviz kuru
sistemi alıp, uluslararası borçlanma piyasaları da gelişince IMF’ nin işlevleri değişmeye ve daha
çok ülkelerin yapısal uyum sorunlarına yönelmeye başlamıştır.
1970’ler öncesinde büyük ölçüde gelişmiş ülkelerin sorunlarıyla uğraşan IMF, bu
dönemden itibaren gelişme yolundaki ülkelerin sorunlarıyla çok daha fazla ilgilenmeye
başlamıştır.
IMF’ nin gelişmiş ülkelere sağladığı desteğin son örnekleri 1976 tarihli İngiltere ve
İtalya’ya sağlanan yapısal uyum finansmanlarıdır. (IMF’nin maddi destek verdiği ilk ülke 1947
yılında bu imkandan yararlanan Fransa olmuştur.)
2011 yılında ise IMF’ten kredi tahsis edilen ya da kullanan ülkeler arasında Yunanistan,
Polonya, Ermenistan, Romanya, Ukrayna, Meksika, Makedonya, İrlanda, Honduras, Kolombiya
yer almaktadır ve tahsis edilen tutar yaklaşık 142 milyar SDR’dir. (İlgi alanının gelişmekte olan
ülkelere doğru kaydığını görüyoruz.)
Küresel ekonomi 2008-09’da daha önce görülmemiş düzeyde bir finansal istikrarsızlık
döneminden geçerken, on yıllardır karşılaşılan en büyük ekonomik durgunluk ve ticaret azalması
yaşandı. Hiçbir ülke ekonomik fırtınanın etkilerinden kurtulamadı.
IMF, üyelerine krizin öncelikli önem taşıyan boyutlarıyla baş etme ve yeni, güçlendirilmiş
bir küresel finansal sistem oluşturma konusunda yardımcı olarak önde gelen bir rol oynadı.
Üstesinden gelinmesi gereken bu hususlarla ilgilenmek için IMF çabalarını üç alanda
yoğunlaştırdı:
1. Üyelerinin gereksinimlerine karşılık verecek şekilde, politika tavsiyelerinde
bulunma ve süreli finansal destek sunma;
2. Finansal sistemi daha ileri bir aşamada yine krizler yaşanması olasılığına karşı
koruma altına almak için, sorunların nasıl ortaya çıktığı konusunda analizler yapma
3. Yeni uluslararası finansal mimari için gerekli yapı taşlarını hazırlama.
Sonuç olarak IMF’in kuruluş aşamasındaki ve bu günkü öncelikleri arasında gelişen şartlar
doğrultusunda çok önemli değişiklikler yaşanmıştır ve yaşanmaya devam etmektedir.
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IMF bugün Türkiye ofisinin tanıtım sitesinde “misyonunu” –Türkçe olarak- şöyle
tanımlamaktadır.
IMF’nin temel misyonu, aşağıdaki üç yolla uluslararası sistemde istikrarın sağlanmasına
yardımcı olmaktır:
1.
2.
3.

Küresel ekonomiyi ve üye ülkelerin ekonomilerini izlemek,
Ödemeler dengesinde zorluk yaşayan ülkelere borç vermek ve
Üyelere pratik yardım sunmak.

Yine aynı sitede “hedeflerimiz” nelerdir sorusuna verilen cevaplar ise aslında yukarıda
anlattıklarımızın özeti niteliğindedir:
1.
2.
3.
4.
5.

Uluslararası parasal işbirliğini arttırmak,
Mali istikrarı güvence altına almak,
Uluslararası ticareti kolaylaştırmak,
Yüksek istihdam oranlarını ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek,
Dünya genelinde yoksulluğu azaltmak.

2.2.2. IMF’nin Mali Kaynakları
IMF, uluslararası parasal ve mali bir kuruluştur. Aynı zamanda SDR (özel çekme hakları)
adı verilen bir likidite (ödeme aracı) yarattığı için uluslararası likiditenin de başlıca
yaratıcılarından biri durumundadır.
Günümüzde rezerv varlığı olarak sınırlı ölçüde kullanılan SDR’ nin asıl işlevi, IMF’nin ve
diğer bazı uluslararası kuruluşların hesap birimi olmasıdır. SDR bir para birimi veya IMF’den olan
bir alacak değildir. SDR daha çok, IMF üyelerinin serbestçe kullanılabilen para birimlerine ilişkin
bir talepte bulunma hakkıdır.
SDR’ nin değeri başlangıçta 0,888671 gram saf altının eşdeğeri olarak belirlenmiştir. Bu
miktar o tarihte 1 Amerikan Dolarına karşılık gelmekteydi. Bretton Woods sisteminin 1973 yılında
çökmesinden sonra ise, SDR bir döviz sepeti olarak yeniden tanımlanmıştır.
Bu sepet günümüzde Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini ve Amerikan Dolarından
oluşmaktadır.
SDR’ nin Amerikan Doları cinsinden değeri IMF’nin web sitesinde günlük olarak
yayınlanmaktadır. Bu değer, söz konusu dört para biriminin ilgili miktarlarının Amerikan
Doları cinsinden değerlerinin toplamına eşittir ve bu hesaplamada Londra piyasasında o
gün öğlen saatinde geçerli olan döviz kurları kullanılmaktadır. (1 SDR= 1,4504 USD, 14 Şubat
2018 itibariyle) Sepetin bileşimi, ilgili para birimlerinin dünya ticaret ve finans sistemlerindeki
nispi ağırlığını yansıtacak şekilde beş yılda bir gözden geçirilmektedir.
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IMF’de her üye ülkenin gayrı safi yurt içi hasılası (GSYİH), ortalama rezervleri, cari dış
ödemelerinin yıllık ortalaması gibi göstergeler esas alınmak suretiyle hesaplanan bir üyelik payı
vardır. Bu üyelik payına “kota” denilmektedir.
Bir ülke IMF’ye katıldığında, iktisadi büyüklük ve yapıları benzer olan mevcut üye
ülkelerin kotalarıyla aynı derecede olmak üzere bir kota atanır. Kota katkıları IMF’nin mali
kaynaklarının en büyük kısmını oluşturur.
IMF Ana sözleşmesi uyarınca kotalar her beş yılda bir zorunlu olarak ayarlanır. Bu zorunlu
ayarlamanın yanı sıra eğer bir üye ülkenin durumunda özel bir değişiklik ortaya çıkmış ve üye
ülke başvuruda bulunmuşsa kotası yeniden değerlendirmeye alınabilir.
Örneğin 1992 yılında Çekoslovakya ikiye ayrılınca Çek Cumhuriyeti ve Slovak
Cumhuriyeti için kota hesaplamalarının yeniden yapılması ve bu iki ülke için kotaların yeniden
ayrı ayrı belirlenmesi zorunluluk halini almıştır.
Kotanın üç ayrı açıdan büyük önemi vardır:
1.
Üyelik
Bir üye ülkenin kota anlaşması, o ülkenin IMF’ye sağlamak zorunda olduğu finansal
kaynakların maksimum ne kadar olacağını belirler. Üye ülke bu ödemelerin tamamını, üyeliğinin
hemen ertesinde IMF’ye ödemek zorundadır: Bunun yaklaşık yüzde 25’i SDR ya da geniş oranda
kabul gören ( Amerikan doları, Avro, Yen veya İngiliz Sterlini) para birimleri üzerinden
yapılmalıdır.
Üye ülke kotalarının uluslar arası rezerv paralarla ödenen % 25’ lik bölümüne “rezerv
tranşı” (rezerv dilimi) adı verilir. Rezerv tranşında tutulan üye ülkelerin dövizlerine IMF belirli
bir faiz öder. Fonun faaliyete geçtiği ilk yıllarda bu pay altınla ödendiği için önceleri buna “altın
tranşı” deniyordu. (IMF halen dünyanın 3. en büyük altın rezervine sahiptir.) Kotanın geri kalan
% 75’ lik kısmı ise üye ülkenin kendi para birimi ile ödenebilir
2.
Oy Kullanma Hakkı
Kota, üye ülkelerin IMF kararlarındaki oy kullanma hakkını belirler. Her IMF üyesi 250
temel oy hakkına sahiptir.
Bu sabit oy hakkına ilave edilmek üzere, her 100.000 SDR için bir fazla oy hakkı elde
edilecektir. Sabit ve değişken oy sayılarının toplamı üye ülkenin toplam oy sayısını ve bu sayının
IMF’deki tüm üye ülkelerin toplam oy sayılarına olan oranı da o üye ülkenin toplam oy gücünü
belirler.
Gerek Guvernörler Kurulu, gerekse İcra Direktörleri Kurulu’ndaki oylamalarda üye ülkeler,
sahip oldukları oy gücü ile temsil edilirler.
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3.
Finansal Kaynaklara Erişim
Üye ülkenin IMF’den sağlayabileceği kredi oranı yani IMF’nin finansal kaynaklarının
kullanımı da o ülkenin kotasına bağlıdır.
Şu an itibariyle, Geçici (Stand-By) ve Genişletilmiş Uygulamalar kapsamında, bir üye ülke
bir yılda kotasının yüzde 100’ü kadar, toplamda ise yüzde 300’ü oranında kredi kullanabilir.
Ancak, istisnai durumlarda daha fazla kullanım hakkı tanınabilir.

2.2.3. IMF’nin Organizasyon Yapısı
IMF’in organizasyon şemasında yer alan Resmi Organlar; Guvernörler Kurulu, İcra
Direktörler Kurulu (Yönetim/Yürütme Kurulu) ve Genel Direktör (IMF Başkanı)’den oluşur.
Guvernörler Kurulu, her üye ülke tarafından atanmış birer Guvernör ile Guvernörün
bulunmadığı hallerde yerine oy kullanmak üzere atanmış vekilinden oluşur.
Guvernörler Kurulu, Guvernörler arasından birisini Guvernörler Kurulu Başkanı olarak
seçer. Kurulun temel görevi, IMF’nin Ana sözleşmesine uygun olarak izleyeceği politikaları
belirlemek ve İcra Direktörleri Kurulu’nun çalışmalarını değerlendirmektir.
IMF’ nin çeşitli parasal ve ekonomik sorunların görüşülüp tartışıldığı ve Guvernörler
Kurulu’na bir çeşit danışmanlık hizmetinin yapıldığı iki adet sürekli komitesi vardır.
Bunlardan biri “Geçici Komite” diğeri de Dünya Bankası grubu ile ortaklaşa çalışan
“Kalkınma Komitesi’dir.
İcra Direktörleri Kurulu: Guvernörler Kurulu ve Ana sözleşmenin çizdiği esaslar içinde
Fon’un yönetimine ilişkin kararları almakla görevlidir. Bu kurulun temel görevleri arasında, üye
ülkelerin ekonomik durumunun değerlendirilmesine ilişkin raporları ele alıp yapılması gerekenler
hakkında karar vermek de olduğu için haftada bir kaç kez toplanması asıldır.
Kurula, IMF Başkanı, oylarda eşitlik hali dışında, oy hakkı olmaksızın başkanlık eder.
İcra Direktörleri Kurulu, Fon’da en yüksek kotaya sahip olan 5 ülkenin (ABD, Almanya,
Japonya, Fransa, İngiltere) atadıkları 5 adet icra direktörü (atanmış icra direktörleri) ile Suudi
Arabistan, Çin ve Rusya’nın seçtikleri 3 ve diğer ülkelerin oluşturdukları 16 ayrı grup tarafından
seçilmiş 16 adet icra direktörünün (seçilmiş icra direktörleri) oluşturduğu toplam 24 üyeli bir
kuruldur.
Seçilmiş icra direktörlerinin görev süresi iki yıldır. İcra Direktörleri Kurulu, kararlarını,
toplam oy gücünün en az yarısıyla almak zorundadır.
(IMF’ yi bir anonim şirkete benzetirsek, Guvernörler Kurulu’nun fonksiyonlarını anonim
şirket pay sahipleri genel kuruluna; İcra Direktörleri Kurulu’nun fonksiyonlarını anonim şirket
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yönetim kuruluna ve IMF Başkanının durumunu anonim şirket genel müdürüne benzetmek yanlış
olmaz.)
IMF İcra Direktörleri Kurulu, Guvernör veya İcra Direktörü olmayan bir kişiyi, IMF
Başkanlığı’na atar. Geleneksel olarak Başkan, Batı Avrupa ülkelerinden birisinden seçilmektedir.
Başkan, IMF personelinin yöneticisi olup, Fonu, İcra Direktörleri Kurulu kararları çerçevesinde
yönetmekle yükümlüdür.
IMF Başkanı: İcra Direktörleri Kuruluna (Yönetim Kuruluna) da başkanlık eder. Başkan,
aynı zamanda Yönetim Kurulunun direktifleri çerçevesinde Fon’un günlük işlerinin
yürütülmesinden sorumludur. IMF personelinin de yöneticisi olan Başkanın 3 yardımcısı vardır.
Başkan, ne Yönetim Kurulunda ne de Guvernörler Kurulunda oy hakkına sahip değildir. Sadece
oyların eşit olması durumunda Yönetim Kurulunda oy hakkını kullanabilir.
IMF Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından 5 yıllık dönem için seçilir. Genel teamül IMF
başkanının AB ülkelerinden seçilmesi şeklindedir. Mevcut başkan 2011 yılında bu göreve getirilen
ve 2016 yılında ikinci kez bu göreve seçilen eski Fransa ekonomi bakanı Christine Lagerde’dir.

2.2.4. IMF'nin Sunduğu Mali İmkânlar
IMF imkânları genel olarak bir borçlanma değil; bir değiş-tokuş, bir alım-satım işlemidir.
Buna göre dış kaynak ihtiyacı içine giren üye ülke, kendi parasını verip karşılığında parası güçlü
bir başka üye ülkenin parasını almakta ve zamanı gelince bu tutar tekrar değiş tokuşa tabi
tutulmaktadır.
Bununla birlikte son yıllarda özellikle az gelişmiş ülkelere doğrudan borç biçiminde
destekler de sağlanmaktadır. Bunun için üye ülkenin öncelikle, IMF’den sağlayacağı bu kaynakları
dış açığını gidermek için kullanacağını ve bunu yaparken de bir istikrar programı izleyeceğini
taahhüt etmesi gerekir.
Uygulanması taahhüt edilen, ülkenin alacağı önlemleri ortaya koyan ve doğrudan IMF
Başkanı’na hitaben yazılan bu programa “Niyet Mektubu” adı verilmektedir. Niyet Mektubu
genellikle ilgili Bakanın ve Merkez Bankası Başkanının imzalarını taşır. (İlgilenen arkadaşlarım
19.stand-by öncesi IMF’ye verilen niyet mektubunun bir tercümesine internette
http://www.tcmb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.)
Ülkenin taahhüt edilen programa ve performans kriterlerine uyup uymadığı belli aralıklarla
denetlenir. Bu denetleme işlemine “Konsültasyon” adı verilmektedir. Konsültasyonlarda IMF
uzmanları, üye ülkenin destek alırken taahhüt ettiği ve “Niyet Mektubunda” yer alan performans
kriterlerine uyup uymadığını, programın hedeflendiği biçimde gelişip gelişmediğini denetlerler.
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Sonuçların beklendiği gibi çıkması ve performans kriterlerine uyulması durumunda,
denetimi yapan komisyon bir sonraki taksidin serbest bırakılmasını IMF icra Direktörleri Kuruluna
bir raporla önerirler.
Koşullar yerine getirilmemişse o zaman komisyonun raporunda bu durum yer alır ve IMF
Başkanı koşullar yerine getirilinceye kadar o ülke hakkındaki icra direktörleri toplantısını askıya
alır. Koşulların yerine getirilmesi mümkün görülmüyorsa IMF Başkanı, icra Direktörleri
Kurulundan kalan taksitlerin iptal edilmesini de isteyebilir.
IMF, kaynaklarını kullanıma açarken üyelerine kullandırdığı kaynakların geriye
ödenmesini sağlayacak politikaların ilgili ülkelerce uygulanmasını zorunlu bir şart olarak ileri
sürer. IMF’nin bu politikasına “şartlılık politikası” adı verilir.
IMF'nin üye ülkelerin kullanımına sunduğu finansal kaynaklar genel olarak 4 grupta
toplanır:
1. Normal Mali İmkânlar;
2. Özel İmkânlar;
3. Geçici İmkânlar;
4. Az Gelişmiş Ülkelere Uygulanan İmkânlar.

2.2.4.1. Normal Mali İmkânlar
Üyelerin kotaları ile sınırlı kalarak kullandıkları Fon kaynaklarına “Normal Mali İmkanlar”
adı verilir. 3 grupta toplanmışlardır. Bunlar; Kredi Dilimleri Anlaşmaları ile Stand-by, Uzatılmış
Fon Kolaylığı ve Genişletilmiş Kullanım Politikası şeklinde ifade edilmektedir.

2.2.4.1.1. Kredi Dilimleri Anlaşmaları ve Stand-by
IMF’den finansal kaynak sağlamak için kullanılan ve Genel Kaynaklar Hesabı içinde yer
alan kredi dilimleri/tranşları ve destekleme anlaşmaları (stand-by arrengements) IMF’nin temel
borç verme politikası olarak görülmektedir.
“Rezerv Dilimi/Tranşı” ülkenin Fon’da bulunan ulusal parasından, o tarihe kadar Fon’dan
kullanıp da henüz geri ödemediği finansal kaynaklar düşüldükten sonra kalan miktarın, kotasından
düşülmesi ile bulunur. IMF’den yapılabilen kullanımlar arasında hiçbir şart ve performans
kriterine bağlı olmayan tek mali imkân, Rezerv Diliminden yapılan çekilişlerdir. Kullanımı faize
bağlı olmayan bu tür çekilişler, IMF’den kaynak kullanımı anlamına gelmez.
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IMF ülke kotasının izin verdiği kredi limitini 4 dilim halinde kullandırmaktadır.
“Birinci Kredi Dilimi/Tranşı” olarak adlandırılan dilim kotanın ilk % 25’lik dilimidir. Bu
dilimin kullanımı, Rezerv Dilimi Pozisyonunun kullanımından sonra en az koşula bağlı olan mali
imkândır. Burada tek koşul, üye ülkenin ödemeler dengesi sorunu için kendiliğinden harekete
geçerek bazı önlemleri almış olması ve Fon’un bu önlemleri yeterli bulmasından ibarettir. Bir
defada kullanılan bu mali imkânın maksimum geri ödeme süresi 3¼-5 yıldır.
IMF'nin üye ülkelerin karşılaştığı daha uzun süreli sıkıntılarını gidermek amacıyla
kullandırdığı diğer üç dilime “Üst Kredi Dilimleri” veya “Yüksek Kredi Tranşı” adı verilir.
Üye ülkenin “Üst Kredi Dilimlerini” kullanabilmek için “Rezerv Dilimi” veya “Birinci
Kredi Dilimini” kullanması zorunluluğu yoktur.
Ancak Yüksek Kredi Tranşı kapsamındaki kullanımlarda şartlar ağırlaşır ve performans
kriterleri dikkate uygulanır. Bu kullanımlar, ülkenin mali, parasal ve kur politikalarını hedefleyen
bir, iki veya üç yıllık bir dönemi kapsayan Stand-by düzenlemesine bağlı olarak yapılır.

2.2.4.1.2. Uzatılmış Fon Kolaylığı
1974 yılında, yapısal nedenlere dayanan çok ciddi ödemeler dengesi güçlükleri içinde
bulunan üye ülkelere, çok daha uzun vadeli ve kota miktarlarının üzerinde kredi kullanmalarına
yardımcı olmak amacıyla “Uzatılmış Fon Kolaylığı” ortaya çıkmıştır. “Uzatılmış Fon Kolaylığı”
kapsamında ülkeler, kotalarının % 140'ına kadar kaynak kullanma hakkına kavuşmuşlardır.
“Uzatılmış Fon Kolaylığı”, zayıf ödemeler dengesi yüzünden aktif kalkınma politikaları
izleyemeyen ülkelerin, dış ticaret sektörleri gelişinceye kadar ödemeler dengesi açıklarını finanse
etmek amacındadır.
Stand-by düzenlemesinde olduğu gibi “Uzatılmış Fon Kolaylığı” nda da performans
kriterlerine bağlı taksitlendirme söz konusudur. Geri ödemeler, 4,5 yıldan sonra başlar ve 12 eşit
yarı yıllık taksitler halinde 10 yıl içinde tamamlanır.

2.2.4.1.3. Genişletilmiş Kullanım Politikası
Bu kaynak, adından anlaşıldığı üzere başlı başına bir mali imkan niteliğinde değildir. Standby düzenlemeleri ve “Uzatılmış Fon Kolaylığı” düzenlemelerini finansal olarak desteklemeyi
amaçlayan ek kaynak yaratmaya yönelik bir uygulamadır.

2.2.4.2. Özel İmkânlar
Özel imkânlar; IMF üyesi ülkelerin ekonomilerini etkileyen beklenmedik olumsuz
gelişmeleri telafi etmeyi amaçlayan kaynaklardan oluşmaktadır.
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2.2.4.2.1. Telafi Edici Finansman Kolaylığı
1963 yılında ortaya çıkmıştır. Tarıma dayalı mallar ihraç eden üye ülkelerin ellerinde
olmayan nedenlerle karşılaştıkları geçici ihracat darboğazlarından dolayı karşı karşıya kaldıkları
ödemeler dengesi güçlüklerini gidermek üzere oluşturulmuştur.

2.2.4.2.2. Ek Rezerv Kolaylığı
1997 yılında, Güneydoğu Asya’da patlak veren finansal kriz neticesinde, krizin piyasa
güveni üzerinde ani ve yıkıcı etkisini azaltmaya yönelik olarak oluşturulmuştur. “Ek Rezerv
Kolaylığı” nın yürürlüğe konmasından bir gün sonra da ilk kez, Güney Kore tarafından
kullanılmıştır. Kasım 2000 tarihindeki krizde ise Türkiye, bu kapsamda yaklaşık 8 milyar ABD
doları kullanmıştır.

2.2.4.3. Geçici İmkânlar
2.2.4.3.1. Acil Yardım Kredisi
Acil Yardım Kredisi, IMF’nin doğal afetlere maruz kalmış üye ülkelere sunduğu bir mali
kaynaktır.

2.2.4.4. Az Gelişmiş Ülkelere Uygulanan İmkânlar
Genel olarak Yönetim Hesapları ve Özel Ödemeler Hesapları içinde ele alınan bu imkânlar,
sadece çok düşük gelir düzeyine sahip ülkeler için tasarlanmıştır. Bu nedenle Türkiye bu
kaynaklardan yararlanmamaktadır.

2.2.4.4.1. Yapısal Uyum Kolaylığı
1986 yılında yaratılan “Yapısal Uyum Kolaylığı” ile ödemeler dengesi sorunlarıyla sürekli
olarak karşılaşan az gelişmiş ülkelere, yapısal reformlarını desteklemek üzere uygun koşullarda
orta vadeli kredi sağlamak amaçlanmıştır. Bu kolaylığın temel özelliği, çok düşük faizli ve uzun
vadeli “imtiyazlı bir imkân” olmasıdır.

2.2.4.4.2. Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Kolaylığı
“Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Kolaylığı” daha yüksek yaşam standartlarına ulaşmak ve
yoksulluğu azaltmak, ödemeler dengesi sorunlarını iyileştirme programlarını desteklemek ve
sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 80 az gelirli ülke “Yoksulluğu
Azaltma ve Büyüme Kolaylığı” kapsamındadır.
Yukarıda sayılan imkânlar, dış ekonomik denge bozukluğu yaşayan veya yaşadığı iç
ekonomik denge bozukluğunun dış dengesini de bozması beklenen ya da tümüyle kendi dışında
dünya piyasalarında oluşan gelişmeler sonucunda iç ve/veya dış ekonomik dengeleri bozulmaya
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yüz tutan ülkelere yönelik olarak tek kalemde ya da grup halinde kullandırılmaktadır. Bu
imkânlardan çoğu ilgili ülkenin, denge bozukluklarına yol açan durumdan kurtulmasını öngören
Fon destekli ve onaylı bir program çerçevesinde açılmaktadır.

2.2.5. IMF Türkiye İlişkileri
11 Kasım 1947 tarihinde IMF’ye IMF Ana Sözleşmesi’nin 4. Maddesi çerçevesinde
kambiyo kısıtlamalarını uygulayan ülke statüsünde üye olan Türkiye, 1990 yılından itibaren IMF
Ana Sözleşmesi’nin 8. Maddesi çerçevesinde üye ülkeler için nihai yöntem olarak kabul edilen,
serbest kambiyo düzenini uygulamaya koyan ve parasını konvertibl ilan eden 67’ inci üye ülke
durumuna gelmiştir.
Türkiye IMF’e üyeliğinden 2018 yılına kadar geçen 71 yıllık süreçte ilki 1961 yılında
olmak üzere IMF ile 19 stand-by anlaşması yapmıştır.
Türkiye’nin IMF ile gerçekleştirdiği Stand-By Anlaşmaları (Milyon $)
YILLAR

SÜRE (AY)

ÖNGÖRÜLEN KREDİ

KULLANILAN KREDİ

1

1 OCAK 1961

12

55

24

2

30 MART 1962

9

46

22

3

15 ŞUBAT 1963

11

32

32

4

15 ŞUBAT 1964

11

32

28

5

1 ŞUBAT 1965

12

32

0

6

1 ŞUBAT 1966

12

32

32

7

15 ŞUBAT 1967

11

40

40

8

1 NİSAN 1968

9

40

40

9

1 TEMMUZ 1969

12

40

15

10

17AĞUSTOS 1970

12

132

132

11

24AĞUSTOS 1978

24

441

132

12

19 TEMMUZ 1979

12

368

338

13

18 HAZİRAN 1980

36

1.838

1.838

14

24 HAZİRAN 1983

12

331

83

15

4 NİSAN 1984

12

331

248

38

16

8 TEMMUZ 1994

14

897

682

17

22 ARALIK 1999

36

22.105

17.254

18

4 ŞUBAT 2002

36

18.846

16.846

19

11 MAYIS 2005

36

9.860

9.860

Ancak anlaşmaya varılan bu düzenlemelerin çoğu Türkiye’nin borçlanma şartlarını yerine
getirmemesi nedeniyle tamamlanamamıştır. Bu durum IMF’nin Türkiye’ye vaat ettiği meblağı
tamamlamadan düzenlemelerini sona erdirmesine ve paralelinde IMF’nin mali kaynakların
devamı için öne sürdüğü koşulların çokça eleştirilmesine neden olmuştur.
Türkiye’yi IMF ile ilişkilerinde Hazine Müsteşarlığı, mali ajan sıfatıyla temsil etmektedir.
Gelenek olarak Hazine’nin bağlı olduğu bakan- Şubat 2018 itibariyle Başbakan yardımcısı Sn.
Mehmet Şimşek- IMF’de Türkiye adına guvernör ve TC Merkez Bankası Başkanı Sn. Murat
Çetinkaya guvernör vekili olarak görev yapmaktadır.
Türkiye, Şubat 2018 tarihi itibariyle IMF’de Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti,
Slovak Cumhuriyeti, Belarus, Kosova ve Slovenya’nın dâhil bulunduğu grup içinde yer
almaktadır. (http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx)
Türkiye’nin IMF’de sahip olduğu kota, fona üye olduğu tarih olan 1947’de 43 milyon dolar
iken, Ağustos 2017 tarihi itibariyle 4.658.600.000 SDR’dir. Bunun karşılığında Temsil gücü yani
toplam oy hakkı % 0,955 olmaktadır.
IMF üyesi 189 ülkenin toplam kotası yaklaşık 477 milyar SDR civarındadır.
En yüksek oy hakkı yani kotası en yüksek ilk 5 üye ki bunlar aynı zamanda atanmış İcra
Direktörleri Kurulu üyeleri olmaktadırlar; A.B.D % 16,52 ve Japonya % 6,15 ve Almanya % 5,32
ve Fransa % 4,03 ve İngiltere % 4,03 dur. (Şubat 2018 itibariyle)

2.3. Dünya Bankası Grubu
Dünya Bankası grubu sınıflandırması içine giren uluslararası kuruluşlar şunlardır;
Dünya Bankası (İBRD), Uluslararası Finansman Kurumu (IFC), Uluslararası Kalkınma
Birliği (IDA), Uluslararası Yatırımları Garanti Kurumu (MIGA) ve Uluslararası Yatırım
Anlaşmazlıkları çözüm Merkezi (ICSID).
Söz konusu grup içindeki asıl etkinlik Dünya Bankası’na aittir. Dünya Bankası Başkanı
gruptaki diğer kurumların da başkanı durumundadır.
Dünya Bankası grubunun ortak amacı, gelişme yolundaki ülkelere krediler açarak, ya da bu
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ülkelerde yatırım yapmayı çeşitli yollarla özendirerek onların kalkınma çabalarına yardımcı olmak
şeklinde özetlenebilir.

2.3.1. Dünya Bankasi (IBRD)
Dünya Bankası (IBRD), 1945 yılında Bretton Woods konferansı sonucunda IMF ile birlikte
kurulmuş ve 1946 yılından itibaren Washington DC’de çalışmaya başlamıştır.
Dünya Bankası’nın temel amacı, gelişme yolundaki ülkelerin hazinelerine veya kamu
kesimi kurum ve kuruluşlarına gelişme çabalarında yardımcı olmak amacıyla kredi vererek bu ülke
halklarının hayat düzeylerinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.
Dünya Bankası’na üye olabilmek için öncelikle IMF’ye üye olmak gerekmektedir.
Üyelik başvurusu yapan ülkeler, Dünya Bankası Ana sözleşmesini parlamentolarından geçirerek
yasaya dayalı bir uluslararası anlaşma haline getirmektedirler.
Dünya Bankası’nın örgütü, IMF’de olduğu gibi Guvernörler Kurulu, İcra Direktörleri
Kurulu, Başkan (President) ve Banka personelinden oluşmaktadır. Dünya bankası başkanı A.B.D.
başkanı tarafından önerilmektedir. Mevcut başkan Güney Kore asıllı bir Amerikalı olan Jim Yong
Kim bu göreve 2012 yılında getirilmiş ve 2017 yılında ikinci kez seçilmiştir.
Dünya Bankası’nın bir de IMF ile ortaklaşa görev yapan danışma komitesi niteliğindeki
“Kalkınma Komitesi” vardır. Banka’nın örgütü, IMF örgütüyle hemen hemen aynıdır.
Dünya Bankası’nda üye ülkelere tahsis edilmiş sermaye payları vardır. Bu paylar, IMF’deki
kotalar gibi, oy gücünü göstermesi açısından büyük önem taşır. Buna karşılık Dünya
Bankası’ndaki sermaye payının, IMF kotalarından farklı olarak, Banka imkânlarından yararlanma
miktarı ile bir ilgisi bulunmamaktadır.
Türkiye, Dünya Bankası’na (IBRD) 1947 yılında, IDA’ya 1960 yılında (kurucu üye olarak),
IFC’ye 1956 yılında (kurucu üye olarak), MIGA’ya 1988 yılında (kurucu üye olarak) ve ICSID’e
1988 yılında üye olmuştur. Türkiye’nin gruba dahil kuruluşlardaki sermaye payları ve buna göre
oluşan oy gücü aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
(7.2.2018 itibariyle http://www.worldbank.org/en/about/leadership/votingpowers)
Grup Üyesi

Sermaye Payı (Milyon $)

Oy Gücü (%)

IBRD

2.564

1,11

IDA

39,1

0.58

IFC

15,8

0.61

MIGA-(MİLLİON SDR)

8,14

0.48

ICSID: ICSID in sermayesi yoktur.
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Türkiye’yi Dünya Bankası grubu ile ilişkilerinde Hazine Müsteşarlığı temsil etmektedir. Bu
temsilin bir sonucu olarak Hazine Müsteşarı, Grup’ta Türkiye adına Guvernör ve Müsteşar
Yardımcısı da Guvernör vekili olarak görev yaparlar.
Türkiye Dünya Bankası grubunda, IMF’deki grubunu oluşturan ülkelerle (Avusturya,
Macaristan, çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Belarus, Kosova, Slovenya ) bir grup içinde
yer alır. Türkiye’nin Dünya Bankası grubu içindeki ağırlığı, gelişme yolundaki ülkeler arasında
olması nedeniyle, IMF’de olduğundan biraz daha fazladır.
Dünya Bankası, gelişme yolundaki üye ülkelere çeşitli şekillerde kredi imkanları sağlar. Bu
krediler genellikle 3 - 5 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 15 - 20 yıllık uzun vadeli kredilerdir.
Kredilere, Banka’ca, piyasa koşulları da dikkate alınarak altı ayda bir revize edilen standart faiz
oranları uygulanır.

2.3.2. Dünya Bankasi Kredileri
Banka’nın gelişme yolundaki üye ülkelere yönelttiği krediler genel olarak üç başlık altında
toplanabilir; uyum kredileri, yatırım kredileri ve karma krediler.

2.3.2.1. Uyum Kredileri
Bu krediler, Dünya Bankası üyesi olan gelişme yolundaki ülkelerin ya genel
makroekonomik uygulamalarını veya belirli sektörlere ilişkin ekonomi politikası uygulamalarını
desteklemek amacıyla açılan kredilerdir. Genel makroekonomik politika değişikliklerinin
desteklenmesi amacıyla açılan kredilere “yapısal uyumlandırma kredisi”, ilgili ülkenin belirli
sektörlere yönelik olarak yapacağı yapısal değişikliklere ilişkin olarak verilen kredilere de
“sektörel uyum kredisi” adı verilmektedir. Uyum kredileri, kredi miktarının tamamının tek
aşamada kullandırılması şeklinde olabileceği gibi, programın uygulanma aşamalarının başarısı
çerçevesinde Dünya Bankası’nca yapılacak değerlendirmelerin sonuçlarına göre her bir aşama ile
bağlantılı olarak dilimler şeklinde de kullandırılabilir.

2.3.2.2. Yatırım Kredileri
Bu krediler, gelişme yolundaki ülkelerin gerçekleştirmek istedikleri kamu yatırım
projelerini desteklemek amacıyla açılır. Dünya Bankası, bir projenin tamamını finanse etmez.
Genel olarak projenin %40 ile 60’ı oranında bir bölümünü finanse eder. Kalan bölümün finansmanı, ilgili ülkede projeyi uygulamakla yükümlü kuruluş tarafından kendi kaynaklarından ya da
Devletin bütçe kaynaklarından yapılır.
Genel olarak bir yatırım kredisinin açılması, ilgili ülkenin bir projesini Banka’ya
kredilendirilmek üzere teklif etmesini izleyerek, Banka’nın projeyi incelemesi, yetkililerle
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görüşerek proje ve borç anlaşması dokümanlarını hazırlaması ve bütün bu belgelerin ilgili ülke
yetkilileriyle görüşülerek üzerinde anlaşmaya varılmasından sonra Banka’nın İcra Direktörleri
Kurulu’nun proje ve anlaşma belgelerini onaylamasıyla gerçekleşir.

2.3.2.3. Karma Kredileri
Dünya Bankası’nın üye ülkeye açacağı kredi, hem uyum kredisinin hem de yatırım
kredisinin niteliklerini taşıyabilir. Bu durumda kredi anlaşması, bir veya birkaç yatırımın
yapılmasının yanı sıra belirli bazı politika değişikliklerini de içeren bazı hükümler taşır. Bu tür
kredilere “karma krediler” adı verilmektedir.
Dünya Bankası kredilerine başka kuruluşların da katkısı söz konusu olabilir. Bu tür ek kredi
katkısının en çok Japonya’dan geldiği görülmektedir. Dünya Bankası’nın bir ülkeye açtığı krediye
bir başka ülke veya kuruluşun da katkıda bulunması halinde ortaya çıkan finansman şekline “ortak
finansman” adı verilmektedir.

2.4. Uluslararası Kalkınma Birliği (İDA)
Uluslararası Kalkınma Birliği (International Development Agency-IDA), 1960 yılında,
gelişme yolundaki ülkelerden, kişi başına yıllık GSMH’SI belirli bir miktarın altında olanlarının,
kalkınmaya yönelik çeşitli kamu kesimi projelerine kredi vermek amacıyla kurulmuştur. 40’ın
üzerinde ülke IDA’dan kredi almaya uygun koşullar içindedir.
IDA üyeliği, Dünya Bankası üyesi bütün ülkelere açıktır. Üye ülkelerin IDA’da sermaye
payları vardır. IDA kredileri, verildiği ülkelerin durumu dikkate alınarak, 10 yılı ödemesiz dönem
olmak üzere, 30 - 40 yıl gibi uzun vadelerle ve faizsiz olarak verilmektedir.
Kişi başına yıllık milli geliri öngörülen miktarın üstünde olan Türkiye’nin, IDA
kaynaklarını kullanması söz konusu değildir. Geçmişte IDA’dan 196 milyon $ tutarında kredi
kullanmış olan Türkiye, IDA’da, kaynak kullanan değil, kaynak veren ülke konumuna geçmiştir.

2.5. Uluslararası Finansman Kurumu (IFC)
Uluslararası Finansman Kurumu (International Finance Corporation IFC),1956 yılında
kurulmuştur. Dünya Bankası grubunun, üye ülke özel kesim kuruluşlarına kredi veren tek
organıdır. IFC, gelişme yolundaki üye ülkelerde özel kesim kuruluşlarının projelerine kredi
verdiği gibi zaman zaman sermayelerine de katılmakta, ya da verdiği kredi ve garantilerle diğer
kuruluşların da aynı projeye katkıda bulunmasına yardımcı olmaktadır.
IFC Üyeliği, Dünya Bankası üyesi olan bütün ülkelere açıktır. IFC ve Dünya Bankası ayrı
birer kurum oldukları halde, IFC’nin yönetimi Dünya Bankasıyla iç içedir. Üye ülkelerin IFC’de
sermaye payları bulunmaktadır.
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Türkiye, Dünya Bankası kaynaklarını yakın geçmişe kadar yüksek miktarlarda kullanmış
bir ülkedir. Türk özel sektör kuruluşları da, IFC kaynaklarını giderek artan bir etkinlik içinde
kullanmaktadır.

2.6. Uluslararasi Yatirimlari Garanti Kurumu (MIGA)
Uluslararası Yatırımları Garanti Kurumu (MIGA), 1988 yılında, gelişme yolundaki ülkelere
yönelecek yabancı sermaye yatırımları ve diğer dolaysız yatırımları, ortaya çıkabilecek çeşitli
siyasal risklerin etkisinden korumak ve bu güvence altında bu ülkelere bu tür yatırımların daha
rahat kanalize edilebilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Türkiye’ye yatırım yapan yabancı kuruluşlardan bazıları MIGA garantisi kullanmıştır.

2.7. Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID)
Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID), 1965 yılında, üye ülkelere
yönelik yabancı sermaye yatırımları konusunda üye ülke ile söz konusu yatırımı yapan yabancı
kişi veya kuruluş arasında çıkan yatırım anlaşmazlıklarının tahkim veya uzlaşma yoluyla
çözümünü sağlamak amacıyla kurulmuştur.
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Uygulamalar
Ders içinde çoklu katılıma izin veren soru cevap çalışmaları
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Uygulama Soruları
1) IMF ve Dünya Bankasına ne zaman üye olduk?
2) Üyelik mecburiyeti var mıdır? Dilediğimizde çıkabilir miyiz?
3) Üyelerine ne tür katkı sağlamaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) ve DÜNYA BANKASI (IBRD)’nın kuruluşunu,
amaçlarını, dünya ekonomisindeki yeri ve önemini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
örnektir?

Aşağıdakiler den hangisi bölgesel olarak örgütlenmiş ekonomik ve mali kuruluşlara

a.

Uluslararası Para Fonu (IMF)

b.

Dünya Bankası (IBRD)

c.

Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması (GATT)

d.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

e.

İslam Kalkınma Bankası

2.

Aşağıdakiler den hangisi IMF’in başlangıçtaki amaçlarından biridir?

a.
Üyelerinin gereksinimlerine karşılık verecek şekilde, politika tavsiyelerinde
bulunma ve süreli finansal destek sunma,
b.
Finansal sistemi daha ileri bir aşamada yine krizler yaşanması olasılığına karşı
koruma altına almak için, sorunların nasıl ortaya çıktığı konusunda analizler yapma, Yeni
uluslararası finansal mimari için gerekli yapı taşlarını hazırlamak.
c.

Küresel ekonomiyi ve üye ülkelerin ekonomilerini izlemek,

d.

Altın esasına dayalı döviz kuru sisteminin işleyişini denetlemek

3.
Aşağıdakiler den hangisi IMF’in yarattığı bir likidite (ödeme aracı) olan ve özel
çekme hakkı olarak bilinen SDR ‘ın içinde bulunan paralardan biri değildir?
a.

Euro

b.

Japon Yeni

c.

İsviçre Frangı

d.

İngiliz Sterlini

e.

Amerikan Doları

4.
Aşağıdakilerden hangisi IMF’in üye ülkelere sunduğu finansal imkanlardan /
kaynaklardan biri değildir?
a.

Normal Mali İmkanlar

b.

Özel İmkanlar

c.

Geçici İmkanlar

d.

Az Gelişmiş Ülkelere Uygulanan İmkanlar
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e.

Hibeler

5.

Türkiye IMF’ye ne zaman üye olmuştur?

a.

1908

b.

1938

c.

1945

d.

1947

e.

1960

6.

Aşağıdaki ifadelerde hangisi doğrudur?

a.

Dünya Bankasına üye olmak için IMF’ye üye olmak şarttır

b.

IMF’ye üye olmak için Dünya bankasına üye olmak şarttır

c.

IMF’ye ve Dünya Bankasına birlikte üye olmak zorunludur

d.

IMF ve Dünya Bankası üyeliğinden ayrılan ülkeler tekrar üyeliğe kabul edilmezler.

e.

NATO üyesi olmayan ülkeler IMF ve Dünya Bankasına üye olamazlar.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası grubundaki kuruluşlardan biri değildir?

a.

Uluslararası Finansman Kurumu (IFC)

b.

Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)

c.

Yatırımları Garanti Kurumu (MIGA)

d.

Yapısal Uyum Kolaylığı (SAF)

e.

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID)

8.
Genel makro ekonomik politika değişikliklerinin desteklenmesi amacıyla açılan
Dünya Bankası kredilerine ne ad verilir?
a.

Uyum Kredileri

b.

Karma Krediler

c.

Yapısal Uyumlandırma Kredisi

d.

Sektörel Uyum Kredisi

e.

Yatırım Kredileri
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9.
Aşağıdakilerden hangisi üye ülke özel kesim kuruluşlarına kredi veren Dünya
Bankası grubu kuruluşudur?
a.

Yatırımları Garanti Kurumu (MIGA)

b.

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID)

c.

Uluslararası Finansman Kurumu (IFC)

d.

Dünya Bankası (IBRD)

e.

Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)

10.

Türkiye aşağıdaki Dünya Bankası Grubu kuruluşlarından hangisine üyedir?

a.

Uluslararası Finansman Kurumu (IFC)

b.

Yatırımları Garanti Kurumu (MIGA)

c.

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID)

d.

Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)

e.

Yukarıdakilerin hepsine üyedir.

Cevaplar:
1) d, 2) d, 3) c, 4) e, 5) d, 6) a, 7) d, 8) c, 9) c, 10) e
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3. FİNANSAL PİYASALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Piyasa Kavramı

3.2.

Finansal Piyasalar ve Türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Piyasa kavramı ne ifade ediyor?
2) Gerçek piyasalar, Finansal piyasalar?
3) Piyasanın olmazsa olmazları nelerdir?
4) Finansal piyasa türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Piyasa kavramı, türleri

Piyasa kavramını ve türlerini Konuyu çalışarak
öğrenmek

Finansal piyasalar

Finansal
piyasaları
bileşenlerini öğrenmek

Finansal piyasa türleri

Finansal piyasa tanım ve Konuyu çalışarak
işlevlerini öğrenmek

ve Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Piyasa

•

Gerçek piyasa

•

Finansal piyasa

•

Borç ve ortaklık piyasaları

•

Birincil ve ikincil piyasalar

•

Organize ve tezgah üstü piyasalar

•

Spot ve vadeli piyaalar

•

Para ve sermaye piyasaları
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Giriş
Bu dersimizde ve önümüzdeki dersimizde piyasa kavramını açıklayıp piyasa türlerini ve
daha da özelinde finansal piyasaları yakından tanıyacağız. Finansal piyasa türlerini ve piyasa
aracılarını, katılımcılarını ve araçlarını inceleyeceğiz.
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3.1. Piyasa Kavramı
Genel olarak piyasa kavramı, alıcı ile satıcının bir araya geldiği ve karşılıklı değişimin
yapıldığı bir ortamı ifade eder. Piyasa kavramı genellikle teorik ve mekandan soyutlanmış bir
kavramdır. Piyasa kavramı somut olarak düşünülürse, daha çok borsa olarak tanımlanabilir.
Borsa hangi türde olursa olsun, arz ve talebin karşılaştığı bir mekandır.
Piyasa bir ülkenin sınırları içindeyse ve o ülkede yapılan işlemleri kapsıyorsa buna “iç
piyasa” işlemler ülke sınırlarını aşıyorsa buna da “uluslararası piyasa” denir.
Piyasa kavramının 3 temel unsuru; alıcı, satıcı ve alım satım konusu olan şeydir. Alıcı
piyasanın talep yönünü, satıcı da arz yönünü meydana getirir. Bu nedenle piyasadaki alım gücü ile
desteklenmiş alış isteğine talep, satış isteğine de arz diyoruz. Piyasanın en önemli fonksiyonu, her
iki isteği bir araya getirerek, arz ve talebin karşılaşmasını sağlamak ve karşılıklı değişime ortam
hazırlamaktır.
Her ekonomide, alım satım konusu şeyin niteliğine göre, piyasalar “gerçek piyasalar” ve
“finansal piyasalar” olarak iki gruba ayrılır.
“Gerçek piyasalarda” bir taraftan nihai mal ve hizmetlerin, öte yandan bu nihai mal ve
hizmetlerin üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin alım-satım; söz konusudur. Bu piyasalardan
ilkine “mal ve hizmet piyasaları”, ikincisine de “faktör piyasaları” denmektedir.
Finansal piyasalar ise, gerek özel ve gerek kamu kesiminin işletme ve yatırım için gerekli
finansman ihtiyaçlarının karşılandığı piyasalardır. Bu piyasalarda gerçek piyasalardaki işlemlerin
parasal yönü alım satım konusu yapılır. Örneğin yeni bir işletme kurmak isteyen bir girişimcinin,
işletme için gerekli olan makinelere talebi gerçek piyasalardan karşılanırken, girişimcinin bu
makineler için gerekli finansman ihtiyacını karşılamak için bankalardan kredi talebinde bulunması
finansal piyasalar içinde yer alır.

3.2. Finansal Piyasalar
Finansal piyasaları kısaca fon talep edenler ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasalar
olarak tanımlayabiliriz.
Finansal piyasalar bir ülkede fon arz edenler ile fon kullananlar arasında fon akımlarını
düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari
kurallardan oluşan bir yapıya sahiptir.
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“Finansal piyasalar” beş ana unsurdan oluşmaktadır:
a)
b)
c)
d)
e)

Tasarruf sahipleri (fon arz edenler),
Yatırımcılar (fon talep edenler),
Yatırım ve finansman araçları,
Yardımcı/aracı kuruluşlar,
Hukuki ve idari düzen,

olarak sıralanabilir.
Finansal piyasalara en fazla fon arz edenler bireyler olmakla birlikte işletmeler, devletler ve
yabancılar da fazla fonlarını ödünç vermek isterler. Finansal piyasalardan en fazla fon talebinde
bulunanlar ise işletmeler ve devletlerdir. Bununla birlikte bireyler ve yabancılar da finansal
piyasalardan ödünç fon temin ederler. Fon arz edenler bu fonlar karşılığında fon talep edenlerden
finansal araç, finansal varlık ya da menkul kıymet adı verilen bir belge almaktadır. Finansal
varlıkların arsa, bina, araç, gereç gibi reel varlıklardan farkı, değerlerinin fiziki bir yapıya değil,
gelecekte beklenen nakit akışlarına göre belirlenmesidir.
Fon arz edenlerle fon talep edenleri bir araya getiren, fon transferini etkinleştirmek için
kurulmuş olan kurumlara finansal aracı kurumlar denir.
Fon fazlası olan birimlerle fon açığı olan birimlerin doğrudan karşılaşması finansal piyasa
işlemleri içinde oldukça küçük paya sahiptir. Tasarrufların fon ihtiyacı olan birimlere doğrudan
aktarılması, fon fazlası olan birimlerce finansal piyasalardan finansal varlık satın alınmasıyla
gerçekleşir. Bu işlem alıcı ve satıcının doğrudan doğruya karşılaşması şeklinde olabileceği gibi,
çoğu zaman araya finansal aracı kurumların girmesiyle gerçekleşir.
Finansal aracı kurumlar fon transferi sürecinde her iki tarafın da beklentisini karşılamak
durumundadır. Beklentilerin farklılaşması finansal aracı kurumların türlerinin de çeşitlenmesine
yol açmaktadır. Adı geçen finansal aracı kurumlar da sigorta şirketinden yatırım bankasına, ticaret
bankalarından yatırım fonuna kadar değişebilmektedir. Buna bağlı olarak finansal aracı
kurumların bazı önemli nitelikleri taşıması gerekmektedir.
Bu nitelikler:
1) Tarafların güven duyacakları güçlü ve köklü bir kurumsal yapıya sahip
kuruluşlar olması,
2) Fon ihtiyacı olanların yüksek finansman ihtiyaçları için fon arz edenlerin
genellikle küçük hacimli tasarruflarını toplayarak miktar uyumunu sağlamaları,
3) Fon arz edenlerle fon talep edenlerin farklı vade yapılarını uyumlu hale
getirmeleri,
4) Bilgi ve zaman gibi işlem maliyetlerini düşürmeleri,
5) Güçlü sermaye yapılarının olması.
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3.3. Finansal Piyasa Türleri
Finansal piyasaları birçok açıdan sınıflandırmak mümkündür. Temel sınıflandırma
şekillerini şöyle sıralayabiliriz:
1.
2.
3.
4.
5.

Borç ve Ortaklık Piyasaları,
Birincil ve İkincil Piyasalar,
Organize Piyasalar ve Tezgâh Üstü Piyasalar,
Spot ve Vadeli Piyasalar,
Para ve Sermaye Piyasaları

3.3.1. Borç ve Ortaklık Piyasaları
Bir firma veya kişi bir finansal piyasada iki yöntemle fon elde edebilir. Bu yöntemlerden
ilki ve en çok kullanılan tahvil veya bono gibi bir borç aracının çıkarılmasıdır. Söz konusu araç,
borçlunun bu aracı elinde tutan kişi veya kuruma, belirli bir tarihe kadar (vade), düzenli aralıklarla
belirli bir miktarı (faiz) ödemeyi kabul ettiğini ve vade bitiminde anaparayı geri ödemeyi taahhüt
ettiğini gösteren bir anlaşmadır.
Bir borç aracının vadesi, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile geçerliliğini
yitireceği tarihtir. Bir yıldan daha kısa vadeli borç araçları kısa vadeli, on yıl veya daha uzun
vadeye sahip borç araçları uzun vadeli borç araçlarıdır. Bir yıl ile on yıl arasında bir vadeye sahip
borçlanma araçları ise orta vadeli olarak kabul edilmektedir. Çoğu zaman, sadece kısa ve uzun
vade ayrımı yapılır; bir yıl ve daha uzun süreli vadeye sahip menkul kıymetler uzun vadeli olarak
kabul edilir.
Finansal piyasalarda fon elde etmede kullanılabilecek ikinci yöntem ise hisse senedi gibi
ortaklık araçlarının çıkarılmasıdır. Bu tür araçlar, bir işletmenin varlıklarını ve net gelirini
(masraflar ve vergiler düşüldükten sonraki gelir) paylaşma hakkı doğuran menkul kıymetlerdir.
Bir milyon pay çıkartmış olan bir şirketin, bir tane hissesine sahip iseniz, şirketin net gelirinin
milyonda biri sizin üzerinize kaydedilmiş demektir.
Ortaklık araçları, bunları ellerinde bulunduranlara genellikle periyodik ödeme (kar payı)
yapılmasına olanak tanımakta ve herhangi bir vadeye sahip olmadıkları için, uzun vadeli menkul
kıymet olarak değerlendirilmektedirler. Ayrıca, bir şirketin hisse senedine sahip olma, firmanın
bir kısmına sahip olduğunuz anlamına geldiğinden firma için, önem taşıyan konularda oy kullanma
ve yöneticileri seçme hakkımız da vardır.
Bir şirketin çıkartmış olduğu borç senedi yerine ortaklık senedine sahip olmanın temel
dezavantajı, ortaklık senedini elinde bulunduran kişinin artakalan alacaklı olmasıdır. Yani şirket,
tüm borç senedi sahiplerine gerekli ödemeleri yaptıktan sonra, ortaklık senedi sahiplerine ödemede
bulunulur.
Ortaklık senedine sahip olmanın temel avantajı ise bu senedi elinde bulunduran kişi veya
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kurumun şirketin karlılığında veya varlıklarının değerinde meydana gelen artıştan direkt olarak
yararlanmasıdır. Zira ortaklık senetleri, bunları elinde bulunduran kişi veya kuruma sahiplik
(mülkiyet) hakkı tanımaktadır.
Borç senedini ellerinde bulunduran kişi ve kurumlar bu avantajdan yararlanamazlar, çünkü
bunlara yapılacak ödeme bellidir ve sabittir.

3.3.2. Birincil ve İkincil Piyasalar
“Birincil Piyasa” borçlanmak isteyen bir şirket veya devlet tarafından çıkartılmış olan
menkul kıymetlerin (tahvil ve hisse senedi gibi), ilk alıcılara satıldığı finansal piyasadır.
“İkincil Piyasa” daha önce çıkartılmış olan ve bu nedenle ikinci el olarak
nitelendirebileceğimiz menkul kıymetlerin yeniden satıldığı piyasadır.
Kamuoyu açısından birincil piyasalar pek bilinen piyasalar değildir. Çünkü menkul
kıymetlerin ilk alıcılara satış işlemleri, genellikle kapalı kapılar ardında olmaktadır. Birincil
piyasada, menkul kıymetlerin ilk kez satışına yardımcı olan en önemli kurum yatırım bankalarıdır.
Bir yatırım bankasının yaptığı bu işleme “underwriting” işlemi denilmektedir. Yani, yatırım
bankası bir şirketin çıkarttığı menkul kıymetlere fiyat garantisi vermekte ve daha sonra bunları
piyasada satmaktadır.
Daha önce çıkartılmış ve satılmış olan hisse senetlerinin tekrar alınıp satıldığı Borsa
İstanbul (BİST) ve bu kurum bünyesinde faaliyet gösteren tahvil – bono piyasası ikincil piyasalara
verilebilecek birer örnektir. Döviz piyasaları, future piyasalar ve opsiyon piyasaları ikincil
piyasalara verilebilecek diğer örnekler arasında yer almaktadır. İkincil piyasaların sağlıklı
işleyebilmesinde en önemli rol menkul kıymet broker’ları ve dealer’larına aittir.
Bir kişi veya kuruluş ikincil bir piyasada bir menkul kıymet satın aldığı zaman menkul
kıymeti satan kişi, bunun karşılığında para elde ederken, menkul kıymeti çıkartmış olan şirket bu
yeniden satış işleminden yeni bir fon elde etmemektedir. Bu durumda bir şirket çıkardığı menkul
kıymetler birincil piyasada ilk kez satıldığı zaman yeni fon elde edebilmekte, ikincil piyasalarda
gerçekleşen alış – satış işlemlerinden şirketin elde edebileceği bir fon söz konusu olmamaktadır.
Ancak, bu bağlamda ikincil piyasalar iki önemli fonksiyonu yerine getirmektedir. İlk
olarak, ikincil piyasalar fon toplayabilmek amacıyla çıkartılmış olan menkul kıymetlerin satışını
kolaylaştırmaktadır. Bir başka deyişle ikincil piyasalar, finansal araçların daha fazla likit olmasını
sağlamaktadır. Finansal araçların artan likiditesi bunlara olan talebi arttırır ve dolayısıyla bunları
çıkartmış olan şirketin birincil piyasada satış yapmasını kolaylaştırır.
İkinci olarak, ikincil piyasalar bir şirket, tarafından çıkartılarak birincil piyasada satılmış
olan menkul kıymetlerin fiyatının belirlendiği piyasalardır. Bir şirketin çıkartmış olduğu menkul
kıymetleri birincil piyasada satın almış olan finansal aracılar, ikincil piyasada, bu menkul kıymet
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için oluşacağını düşündükleri fiyattan daha yüksek bir fiyatı şirkete vermeyeceklerdir.
Bir menkul kıymetin ikincil piyasadaki fiyatı ne kadar yüksekse bu menkul kıymeti çıkartan
şirketin birincil piyasada elde edeceği fiyat da o kadar yüksek olacaktır. Bu nedenle ikincil
piyasalarda oluşan şartlar, menkul kıymetleri çıkartan şirketleri yakından ilgilendirmektedir..

3.3.3. Organize Piyasalar ve Tezgâh Üstü Piyasalar
İkincil piyasalar iki şekilde organize olabilir. Bunlardan birincisi, menkul kıymet alan ve
satanların (veya bunların broker’larının) belirli bir mekânda toplanıp alım satım işlemlerini
gerçekleştirdiği borsalar şeklindeki örgütlenmedir. Ülkemizde, Borsa İstanbul (BİST)
örgütlenmiş piyasalara (ya da bir başka ifadeyle organize piyasalara) verilecek örneklerdendir.
Organize piyasaların ayırt edici özelliği ürün içeriğinin, kontrat büyüklüklerinin, çalışma
saatlerinin, fiyat adımlarının, teslim koşullarının vb. standartlaştırılmış olmasıdır.
İkincil piyasaların bir diğer çalışma şekli ise tezgâh üstü piyasadır.
Bu örgütlenme şeklinde, ellerinde menkul kıymet stoku bulunan farklı mekânlardaki
dealer’ların, kendilerine gelen ve önerdikleri fiyatları kabul eden alıcı ve satıcılarla menkul kıymet
alıp satmaları söz konusudur. Örgütlenmemiş piyasalar (tezgâh üstü piyasalar) belirli bir fiziki
mekânın olmadığı, fiyatların pazarlıkla belirlendiği piyasalardır. Tefeciler, bankerler ve Tahtakale
döviz piyasası bu tür piyasalara örnek verilebilir.

3.3.4. Spot ve Vadeli Piyasalar
“Spot piyasalar” finansal varlığın hemen teslim edildiği ve ödemenin hemen yapıldığı
piyasalardır. Bu nedenle, kimi zaman nakit piyasalar olarak da adlandırılırlar. Bu piyasaların
tanımlanmasında “hemen” sözcüğü ile kastedilen süre, piyasaların yapılanmasına göre
değişebilmektedir.
Kimi işlemlerde “hemen teslim ve ödeme” deyimi ile işlemin yapıldığı an kastedilmekte,
kimi işlemlerde ertesi günü, kimi işlemlerde ise iki iş günü sonrasını ifade eder. Örneğin,
ülkemizde BİST’te bu süre “T+2” olarak belirlenmiştir. Yani, teslim ve ödeme, işlemin
yapılmasını takip eden iki işgünü sonunda yapılmaktadır.
Vadeli piyasalar ise, menkul kıymetlerin genellikle 2 iş gününü aşan gelecekteki bir tarihte,
bugünden anlaşma sağlanmış bir fiyattan alınıp satıldığı piyasalardır.

3.3.5. Para ve Sermaye Piyasaları
Bir yıldan daha kısa vadeye sahip borçlanma araçlarının alınıp satıldığı piyasalar “para
piyasası”, bir yıl veya daha uzun vadeye sahip borçlanma araçlarının alınıp satıldığı piyasalar ise
“sermaye piyasası” olarak adlandırılmaktadır.
60

Para piyasalarında işlem gören menkul kıymetler, uzun ve orta vadeli menkul kıymetlerden
daha fazla alınıp satıldıkları için daha fazla likittirler. Öte yandan, kısa vadeli menkul kıymetlerin
fiyatlarında gözlenen dalgalanmaların uzun vadelilere göre daha az olması, kısa vadeli menkul
kıymetleri daha güvenilir bir finansal araç haline getirmektedir.
Sonuçta, geçici bir süre için fon fazlasına sahip olan şirketler ve özellikle bankalar, para
piyasasını aktif olarak kullanabilmektedirler. Hisse senetleri ve tahviller gibi, sermaye piyasasında
işlem gören menkul kıymetler ise daha çok sigorta şirketleri ve sosyal güvenlik fonları gibi finansal
aracılar tarafından elde tutulmaktadır.
Önümüzdeki hafta bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
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Uygulamalar
Ders içinde çoklu katılıma izin veren soru cevap çalışmaları
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Uygulama Soruları
1.

Piyasalara neden ihtiyacımız var?

2.

Gerçek piyasalar yeterli değil mi? Finansal piyasalar neden gerekli?

3.
Finansal piyasalarda bu kadar sıkı düzenlemeler gerekli mi? Daha rahat bırakılsa
etkinliği artmaz mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde piyasa tanımını, türlerini, bileşenlerini öğrendik. Özellikle finansal piyasalara
yoğunlaşarak bu piyasaların işleyişini, aktörlerini, ekonomiye katkılarını, işlevlerine göre tasnif
edilip nasıl adlandırıldıklarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

Fon talep edenler ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasalara ne ad verilir?

a)

Finansal piyasalar

b)

Reel piyasalar

c)

Emtia piyasaları

d)

Gıda piyasaları

e)

Gayrimenkul piyasaları

2.

Aşağıdakilerden hangisi nakit veya peşin piyasalar olarak da adlandırılmaktadır?

a)

Spot

b)

Forward

c)

Future

d)

Likidite

e)

Menkul kıymet

3.

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalara ilişkin sınıflandırmalardan biri değildir?

a)

Borç ve ortaklık piyasaları

b)

Birincil ve ikincil piyasalar

c)

Organize piyasalar ve tezgah üstü piyasalar

d)

Spot ve vadeli piyasalar

e)

Reel piyasalar ve emtia piyasaları,

4.

Finansal varlıkların ilk kez alınıp satıldığı piyasalara ne ad verilir?

a)

Birincil piyasalar

b)

İkincil piyasalar

c)

Üçüncül piyasalar

d)

Dördüncül piyasalar

e)

Tezgahüstü piyasalar
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5.
Binaları, üyeleri, yasaları, kuralları ve yönetenleri olan piyasalar aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Organize piyasalar

b)

Tezgahüstü piyasalar

c)

Spot piyasalar

d)

Vadeli piyasalar

e)

Üçüncül piyasalar

6.
Bir ekonomide temel ödünç verenler veya tasarruf sahipleri aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Devlet

b)

Hanehalkları

c)

Yabancı devletler

d)

İşletmeler

e)

Sigorta şirketleri

7.
Finansal piyasalarda işlemin yapıldığı tarihle yükümlülüklerin yerine getireleceği
tarih farklı olabilmektedir. Tarafların gerçekleştirdikleri finansal işlemin yükümlülüklerinin yerine
getirildiği tarihe ne ad verilir?
a)

Getiri

b)

Vade

c)

Valör

d)

Taahhüt

e)

Repo

8.

Aşağıdakilerden hangisi finansal bir aracı kurumun niteliklerinden biri değildir?

a)

Güçlü ve köklü bir kurumsal yapı

b)

Bilgi ve zaman gibi işlem maliyetlerini ustaca yöneten bir yapı

c)

Güçlü bir sermaye yapısı

d)

Karı artıracak spekülatif yatırım fırsatlarına açık olmak,

e)
Fon arzeden ve fon talep edenlerin farklı vade yapılarını uyumlu hale getirerek
yöneten bir uzmanlık becerisi

66

9.

Bir ekonomide fon talep eden en önemli aktör/aktörler aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Yerel yönetimler

b)

Hanehalkları

c)

Yabancı devletler

d)

İşletmeler ve devletler

e)

Kooperatifler

10.

Hisse senetleri hangi piyasanın bir ürünü olarak tasnif edilmektedir?

a)

Para piyasaları

b)

Birincil piyasalar

c)

Vadeli piyasalar

d)

Ortaklık piyasaları

e)

Emtia piyasaları

Cevaplar:
1) a, 2) a, 3) e, 4) a, 5) a, 6) b, 7) c, 8) d, 9) d, 10) d
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4. FİNANSAL PİYASALARA DEVAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.

Para piyasası araçları
Sermaye piyasası araçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Para piyasası araçları nelerdir?

2.

Sermaye piyasası araçları nelerdir?

3.

Bu ayrım yabancı piyasalarda da böyle midir?

4.

Yerli ve yabancı piyasalarda birbirinden farklı piyasa araçları söz konusu mudur?

5.

Yurtdışı piyasalarda işlem yapabilir miyiz?

6.

Bu piyasalarda işlem yapmak ya da çalışmak için neler yapmalıyız?

70

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Para piyasası araçları
Sermaye piyasası araçları

Kazanım
Para
piyasası
tanımak
Sermaye piyasası
tanımak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
araçlarını Konuyu çalışarak
araçlarını Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Hazine Bonosu

•

Finansman bonosu

•

Banka Bonoları

•

Banka Garantili Bonolar

•

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

•

Yatırım Fonu Katılım Payları

•

Repo

•

Ters Repo

•

Hisse Senetleri

•

Özel Sektör Tahvilleri

•

Devlet Tahvilleri

•

Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi

•

Katılma İntifa Senedi

•

Gelir Ortaklığı Senedi

•

Eurobond

72

Giriş
Finansal araçları sınıflandırırken ülkemizde para ve sermaye piyasalarında yoğun olarak
işlem gören menkul kıymetleri esas alacağız.
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4.1. Para Piyasası Araçları
Para piyasası, kısa vadeli menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır. Kısa vadeli
olmaları nedeniyle para piyasasında alınıp satılan borçlanma araçlarında fiyat dalgalanmaları daha
düşüktür.
Hemen değerlendirebileceğiniz gibi, bu özellik, para piyasasında işlem gören menkul
kıymetlerin daha düşük risk taşıyan yatırım niteliğine sahip olmasına yol açar. Ülkemizde para
piyasalarının geçmişi çok eskilere gitmez. Organize olmuş para piyasalarının ülkemizde faaliyete
geçiş tarihi 1987 yılıdır.
Türkiye’de para piyasaları temel olarak ikiye ayrılır: TL piyasaları ve döviz piyasaları.
Bunlardan TL piyasaları üç ayrı biçimde yapılanmıştır:
Ø
TC Merkez Bankası bünyesindeki para piyasası
Ø
BİST – Takasbank bünyesindeki para piyasası
Ø
Bankalararası serbest para piyasası
Benzer şekilde, döviz piyasaları da,
Ø
TC Merkez Bankası bünyesindeki döviz ve efektif piyasaları,
Ø
Bankalararası serbest döviz piyasası
Ø
Serbest döviz piyasası
şeklinde yapılanmıştır.
Bu piyasalardan TL para piyasalarında işlem gören belli başlı menkul kıymetler aşağıda
kısaca ele alınmaktadır.

4.1.1. Hazine Bonosu
Vadesi 1 yıldan kısa olan devlete ait iç borçlanma senetleri Hazine Bonosu olarak
adlandırılır. Devlete ait bu kısa vadeli borç senetleri, kamu harcamalarının finansmanı amacıyla
genellikle 3 ve 6 aylık vadelerle ihraç edilen menkul kıymetlerdir. Vade sonunda belirli bir
miktarın ödendiği bu menkul kıymetlerde faiz ödemesi söz konusu olmamakta, bono başlangıçta
bir ıskontoyla (yani, vade sonunda ödenecek miktardan daha düşük bir fiyata) satılarak, fiilen bir
faiz ödemesi gerçekleştirilmektedir.
Hazine bonoları para piyasalarında en yoğun olarak alınıp satılan menkul kıymet olduğu
için, tüm para piyasası araçları içerisinde en likit olanıdır. Öte yandan, ödenmeme olasılığı çok
düşük olduğu için, para piyasası araçları içerisinde geri ödenmeme riski en düşük olan menkul
kıymet niteliği de taşımaktadır. Burada geri ödenmeme riski ifadesi ile borçlanma aracını ihraç
eden tarafın menkul kıymetin vadesi dolduğunda faiz ödeme veya ana para geri ödeme gücüne
sahip olmaması olasılığı kastedilmektedir.
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Hazine bonosu devlet tarafından ihraç edilmekte ve devlet, borcunu ödeyebilmek için
vergileri yükseltebilme ve nakit çıkarabilme gücüne sahip olduğundan, borç şeklindeki
yükümlülüklerini karşılayabilme gücüne her zaman sahip olmaktadır. Bu yüzden, hazine bonoları,
çoğu zaman, geri ödenmeme riskinden bağımsız menkul kıymetler olarak değerlendirilirler.
Ülkemizde, Hazine bonoları çok büyük bir kısmı bankalar tarafından tutulmakta, ancak
küçük bir kısmı hane halkları, işletmeler ve diğer finansal aracıların elinde bulunmaktadır.

4.1.2. Finansman Bonosu
Anonim ortaklık biçiminde kurulmuş olan şirketler tarafından ihraç edilebilen kısa vadeli
borçlanma aracıdır ve şirketlerin kısa vadeli fon ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan menkul
kıymetlerdir. Vadeleri 30 günden kısa, 360 günden uzun olamayan bu menkul kıymetlerin vadeleri
30’ar günlük periyotlarla belirlenebilmekte ve ıskontolu olarak ihraç edilebilmektedir.

4.1.3. Banka Bonoları
Kalkınma ve yatırım bankalarının kaynak sağlamak amacıyla, borçlu sıfatıyla düzenleyip
ihraç ettikleri, emre veya hamiline yazılı menkul kıymetlerdir.

4.1.4. Banka Garantili Bonolar
Banka garantili bonolar ise, “Yatırım ve Kalkınma Bankalarından kredi kullanan
ortaklıkların, bu kredilerin teminatı olarak borçlu sıfatı ile düzenleyip, alacaklı bankaya verdikleri
emre muharrer senetlerden, bu krediyi kullandırmış olan bankaca kendi garantisi altında ve
Kurulca kayda alınmasını müteakip ihraç edilen kıymetli evraktır. Bu tür bonolar, banka
bonolarından esas itibarı ile bononun keşidecisi bakımından ayrılmaktadır. Banka bonolarında
keşideci bir “Yatırım ve Kalkınma Bankası” iken, banka garantili bonolarda keşideci söz konusu
bankadan kredi kullanan anonim ortaklıklardır. Ancak banka, senetten doğan taahhütlere kefil
olmakta ve tıpkı bir keşideci gibi sorumluluk taşımaktadır. Bankalar, ihraç ettikleri banka garantili
bonoların içerdiği malî yükümlülüklere kefil olmuş sayılırlar.

4.1.5. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
İhraç eden kurumun kendi ticari işlemlerinden doğan veya devraldığı alacakları karşılığında
ihraç edilen menkul kıymetlerdir. VDMK’ler bankalar, anonim ortaklıklar, finansal kiralama
kuruluşları, finans ortaklıkları tarafından ihraç edilebilir. Banka dışında VDMK ihraç edecek
kuruluşlardan banka garantisi istenmektedir. Örneğin, bankalar tüketici kredileri, konut kredileri
karşılığında, anonim ortaklıklar ise taksitli satışlar nedeniyle oluşan alacakları karşılığında VDMK
ihraç edebilirler.
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4.1.6. Yatırım Fonu Katılım Payları
Yatırım fonu, katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla belge sahipleri adına riskin
dağıtılması ilkesine göre hareket ederek, menkul kıymetlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla
kurulan mal varlığıdır. Yatırım fonları bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketleri tarafından
kurulabilir.
Kuruluşta oluşturulan portföy paylara bölünerek, payları temsil eden katılma belgeleri halka
satılır. Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazında en az %25’ini, devamlı olarak,
Türkiye’de kurulmuş anonim ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış olan yatırım fonları, A tipi,
bunların dışındaki fonlar B tipi yatırım fonu olarak adlandırılır. A ve B tipi yatırım fonlarının
sektör fonu, tahvil – bono fonu, hisse senedi fonu, iştirak fonu, altın ve diğer kıymetli madenler
fonu, karma fon, likit fon, değişken fon gibi türleri söz konusudur.

4.1.7. Repo/ Ters Repo
Repo, menkul kıymetlerin geri alım taahhüdü ile satışıdır. Bu nedenle, repo, kısa vadeli bir
fon toplama tekniğidir. Ters repo ise, menkul kıymetlerin geri satış taahhüdü ile alımı anlamına
gelmektedir. Bu nedenle, ters repo kısa vadeli fon satış tekniğidir. Bu işlemler, yetki sahibi aracı
kuruluşlar tarafından, kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle belirli bir vade ve belirli bir
fiyattan gerçekleştirilir. Bu işlemlerde en çok kullanılan vade gecelik (overnight – O/N), 3 günlük
ve haftalık vadelerdir. Repo ve ters repo işlemlerinde Hazine bonoları teminat olarak kullanılır.

4.2. Sermaye Piyasası Araçları
Sermaye piyasası araçları bir yıl ve daha uzun vadeye sahip borç ve ortaklık ifade eden
araçlardır. Bu araçlardaki fiyat dalgalanması para piyasası araçlarına göre daha büyüktür ve bu
nedenle oldukça riskli araçlar olarak değerlendirilirler.
Ülkemizde uzun yıllardan beri yaşanan enflasyonist süreç, neden olduğu belirsizlik ortamı
nedeniyle, hisse senetleri dışındaki sermaye piyasası araçlarının kullanımının sınırlı kalmasına yol
açmıştır. Dolayısıyla, hisse senetleri ve son dönemlerde popüler hale gelen eurobond’lar dışındaki
sermaye piyasası araçları, piyasalarda yoğun olarak işlem gören araçlar değildir. Enflasyon oranı
düştükçe, borç işlemlerinin vadeleri uzayacağı için, bu araçların kullanımı yaygınlaşacaktır.

4.2.1. Hisse Senetleri
Hisse senedi, sermayesi paylara bölünmüş ve karşılığında kıymetli evrak çıkartabilen
anonim ortaklık ve sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların kanuni şekillere uygun
olarak düzenledikleri belgeler olup; sermayesinin belli bir oranını temsil ve sahiplerine o oranda
ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymettir.
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Kısaca, hisse senetleri, elinde bulunduran kişiye o şirketin net geliri ve varlıkların üzerinde
alacak hakkı doğuran pay senetleridir. Türk Ticaret Kanununa göre çok sayıda şekli olabilmektedir
(nama ve emre yazılı, adi ve imtiyazlı, primli ve primsiz hisse senetleri gibi).
Ülkemizde bireysel yatırımcılar, mevcut değerlerine göre, hisse senetlerinin yaklaşık
yarısını ellerinde bulundururken, geri kalan kısım yabancılar, sosyal güvenlik fonları, yatırım
fonları ve sigorta şirketleri tarafından tutulmaktadır.

4.2.2. Özel Sektör Tahvilleri
Tahvil, devlet ve anonim şirket tarafından, ödünç para bulmak amacıyla, üzerinde yazılı
değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkartılan, vadesi bir yıl ve daha uzun borç senetleridir.
Özel şirketler tarafından çıkartılan tahviller özel sektör tahvili olarak adlandırılır.
Bu menkul kıymetler, şirketler tarafından çıkartılan uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Türk
Ticaret Kanununa göre tahviller, çok çeşitli biçimlerde çıkarılabilmektedir (Primli tahviller,
başabaş tahviller, ikramiyeli tahviller, endeksli tahviller gibi). En çok karşılaşılan şirket tahvili,
elinde bulunduran kişiye üç ayda bir, altı ayda bir veya yılda bir faiz ödemesi yapmakta ve vade
sonunda üzerinde yazılı değeri ödemektedir. Bu tür tahviller kupon ödemeli tahvil olarak
adlandırılır.
Dönüştürülebilir tahviller olarak adlandırılan bazı şirket tahvilleri, ilave bir özellik
taşımakta ve bu tahvilleri elinde bulunduranlara vade sonuna kadar, istenilen bir tarihte, belirli bir
sayıda hisse senedine dönüştürme olanağı sunmaktadır. Bu özellik söz konusu tahvillerin, normal
tahvillere göre çekiciliğini arttırmaktadır. Eğer hisse senedinin değeri yeteri ölçüde artarsa bu
tahviller de değer olarak artacağı için, şirketlere, faiz ödemelerini azaltma olanağı sunmaktadır.

4.2.3. Devlet Tahvilleri
Kamu kesimi harcamalarını ve bütçe açıklarını finanse etmek amacıyla Hazine tarafından
çıkartılan bir yıl ve daha uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Devlet tahvilleri genellikle kupon
ödemeli olarak ihraç edilirler.

4.2.4. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi
Anonim ortaklıkların, kar ve zarara ortak olmak üzere, faaliyetlerinin gerektirdiği
finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yurtiçinde ve dışında satılmak üzere çıkarttıkları menkul
kıymetlerdir. Bu belgeler sahiplerine işletmenin kar ve zararına katılma hakkı vermekle beraber,
bir pay senedi değildir. KZOB sahiplerinin, oy hakları dolayısıyla şirket yönetimine katılma
hakları yoktur. Ayrıca bu belge vadeli olup, vade sonunda bu belgelerin ödenmesi zorunludur. Bu
belgeler bir faiz ödeme yükümlülüğü değil, kar elde edilmesi halinde, kar payı ödeme
yükümlülüğü getirmektedir. Asıl önemli fark, zarar edilmesi durumunda, zarar payının, KZOB’nin
nominal değerinden düşülerek, geri ödemenin kalan tutar üzerinden yapılmasıdır.
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4.2.5. Katılma İntifa Senedi
Anonim ortaklıkların nakit karşılığı satılmak üzere ihraç ettikleri, ortaklık haklarına sahip
olmaksızın, elinde bulunduran kişiye kardan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay
alma gibi haklar sağlayan menkul kıymetlerdir.

4.2.6. Gelir Ortaklığı Senedi
Belli bir kamu altyapı tesisinin belli bir süre içindeki gelirinin, belli bir orandaki bölümüne
karşılık gösterilen ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerdir. Keban
Barajı, Boğaziçi Köprüsü gelir ortaklığı senetleri gibi.

4.2.7. Eurobond
Bir ülkenin dış borçlanmada kullandığı araçlar, uluslararası piyasalarda tahvil satışı ile
gerçekleşir. Bu tür borçlanmalarda iki tür tahvil kullanılabilir: Yabancı tahvil ve eurobond.
Yabancı tahvil, yabancı bir ülkeden satışa sunulan ve o ülke para birimi üzerinden ihraç
edilen tahvillerdir.
Eurobond ise satışa sunulduğu ülkenin para birimi dışında bir para birimi üzerinden ihraç
edilen tahvillerdir.
Örneğin, TC Hazine’si tarafından ABD doları üzerinden ihraç edilen tahvillerin Londra
piyasasında satılması gibi. Günümüzde uluslararası tahvil piyasasında, yeni ihraç edilen tahvillerin
yaklaşık %80’i eurobond olarak çıkarılmakta (genellikle Euro ve ABD doları bazında) ve bu
menkul kıymetlere ilişkin piyasa çok hızlı bir büyüme sergilemektedir. Bu gelişmeye paralel
olarak, eurobond’lar ülkemizde de son dönemde yüksek talep gören bir sermaye piyasası aracı
haline gelmişlerdir.
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Uygulamalar
Ders içinde çoklu katılıma izin veren soru cevap çalışmaları

79

Uygulama Soruları
1.

Para ve sermaye piyasaları araçları ülkemizde ne yoğunlukta kullanılmakta?

2.

Hangi araçlar daha yoğun kullanılmakta? Bu araçlar güvenilir mi?

3.

Alım satım esnasında başkaca bir masraf var mı?

4.

Dilediğim zaman nakde dönebilir miyim?

5.

İşlem yapacağım banka veya bir başka aracı kurumun güvenlik açısından farkı var

6.

Tasarruf mevduatında olduğu gibi devlet garantisi/sigortası söz konusu mu?

mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Son iki haftada piyasa kavramını, piyasa türlerini ve dersimizin konusu icabı özellikle
“finansal piyasaları” daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Bu piyasaların katılımcılarını, aracı
kuruluşları ve oldukça ayrıntılı bir şekilde bu piyasalarda kullanılan finansal araçları tanımaya
çalıştık.
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Bölüm Soruları
1.
Finansal piyasalarda işlem gören, ortaklık ifade eden menkul kıymetler (örn. hisse
senetleri) vade taşımadıkları halde, aşağıdaki vade türlerinden hangisinde tasnif edilirler?
a)

Gecelik vade

b)

Çok kısa vade

c)

Kısa vade

d)

Uzun vade

e)

Kırık vade

2.
Bir anonim şirketin, gerekli koşulları yerine getirmek kaydı ile, taksitli satışlar
nedeniyle oluşan alacakları karşılığında ihraç edebileceği menkul kıymet aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Finansman bonosu

b)

Varlığa dayalı menkul kıymet

c)

Banka garantili bono

d)

Repo

e)

Gelir ortaklığı senedi

3.

Aşağıdakilerden hangisi eurobondların temel özelliğidir?

a)

Kısa vadeli olabildiği gibi esasta uzun vadeli kabul edilmesi,

b)

İlke olarak ulusal piyasalarda ulusal finansal kurumlar aracılığı ile satışa sunulması,

c)
edilmesi,

Uluslar arası piyasalarda işlem yapan yerli yatırımcılar göz önüne alınarak ihraç

d)

Satışa sunulduğu ülkenin para birimi dışında bir para birimi üzerinden ihraç

edilmesi,
e)

Ulusal piyasalarda dövize endeksli olarak ihraç edilmesi.

4.

Hazine bonosunun ihraçcısı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Yatırım bankaları

b)

TC Merkez Bankası
82

c)

Devlet

d)

Sigorta şirketleri

e)

Kalkınma bankaları

5.
Anonim şirketler tarafından çıkarılabilen vadeleri 30 gün ile 360 gün içinde
değişebilen kısa vadeli borçlanma aracı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Banka bonoları

b)

VDMK

c)

Devlet tahvili

d)

Finansman bonosu

e)

Yatırım fonu

6.
Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazında en az %25’ini, devamlı olarak,
Türkiye’de kurulmuş anonim ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış olan yatırım fonlarına ne ad
verilir?
a)

Altın fon

b)

Likit fon

c)

A tipi fon

d)

B tipi fon

e)

Iştirak fonu

7.
Menkul kıymetlerin geri satın alma koşulu ile ve başlangıçta mutabık kalınan belirli
bir getiri oranı ile satımasına ne ad verilir?
a)

Ters repo

b)

Yatırım fonu katılma payı

c)

Repo

d)

Katılma intifa senedi

e)

Gelir ortakığı senedi
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8.
Anonim ortaklıkların nakit karşılığı satılmak üzere ihraç ettikleri, ortaklık haklarına
sahip olmaksızın, elinde bulunduran kişiye kardan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni
pay alma gibi haklar sağlayan menkul kıymetlere ne ad verilir?
a)

Gelir ortaklığı senedi

b)

VDMK

c)

Katılma İntifa Senedi

d)

Kar ve zarar ortaklığı senedi

e)

Finansman bonosu

9.

Aşağıdakilerden hangisi bir para piyasası aracı değildir?

a)

VDMK

b)

Repo

c)

Finansman bonosu

d)

Devlet tahvili

e)

Hazine bonosu

10. Her halükarda belirli bir kazancı
hangisidir?
a)

Hisse senedi

b)

Gelir ortaklığı senedi

c)

Repo

d)

Kar ve zarar ortaklığı belgesi

e)

A tipi yatırım fonları

garanti eden yatırım aracı aşağıdakilerden

Cevaplar:
1) d, 2) b, 3) d, 4) c, 5) d, 6) c, 7) c, 8) c, 9) d, 10) c

84

5. TC MERKEZ BANKASI VE MERKEZ BANKACILIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.

T.C. Merkez Bankasının Temel Amacı Görev ve Yetkileri
T.C. Merkez Bankasının Organları ve Teşkilat Yapısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Merkez Bankası nasıl yönetilir? Merkez bankalarının mülkiyeti kimindir?

2.

Ticari bankalardan farkı nedir?

3.

Temel görev ve yetkileri nelerdir?

4.

Yurtiçi yurt dışı şube ve temsilcilikleri var mıdır?

5.

Yönetim ve denetim organları ticari banka ve şirketlere benziyor mu?

6.

Merkez Bankasının bağımsız olması ne anlama gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar Ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Merkez Bankasının amacı Bankanın kurulış amacını Konuyu çalışarak
nedir?
öğrenmek
Merkez Bankasının görev ve Görev ve yetkileri hakkında Konuyu çalışarak
yetkileri nelerdir?
bilgi sahibi olmak
Merkez Bankasının organ ve Organlarını
ve
teşkilat Konuyu çalışarak
teşkilatları?
yapısını öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
•

Fiyat istikrarı

•

Para politikası

•

Para basma yetkisi

•

Para politikası araçları, hedefleri

•

Merkez bankası bağımsızlığı

•

Merkez Banası görev ve yetkileri

•

Genel Kurul

•

Banka Meclisi

•

Para Politikası Kurulu (PPK)

•

Denetleme Kurulu

•

Başkanlık (Guvernörlük)

•

Yönetim komitesi

•

İdare Merkezi

•

Banknot Matbaası
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Giriş
Bu dersimizde ve önümüzdeki hafta Merkez bankacılığının oluşumunu, TCMB’nin temel
görev ve yetkilerini, organizasyon yapısını, para politikası uygulamasında görev ve yetkilerini,
para politikası hedeflerinin oluşturulmasını ve takip edilmesini, TCMB vaziyet ve diğer finansal
tablolarının incelenmesini, analitik bilançonun önemini ve temel işlemlerin bilançoya etkilerini
öğreneceğiz.
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5.1. Merkez Bankacılığı
Merkez bankacılığı özel ekonomik birimlerle çok az sayıda işleme girmesi, temel olarak
ticari bankalar ve devletle ilişki içerisinde bulunması nedeniyle normal ticari bankacılıktan ayrı
bir faaliyet konumundadır.
Merkez bankacılığının kökeni günümüzden yaklaşık üç yüzyıl öncesine gitmektedir.
Dünyadaki ilk merkez bankası 1668’de kurulan İsveç Merkez Bankası (Sveriges Riksbank)’dır.
Dünyada oluşturulan ikinci merkez bankası 1694 yılında kurulan İngiltere Merkez Bankası (Bank
of England)’dır. 1800’lü yılların sonlarına kadar sadece bu iki banka, merkez bankası konumunda
olan bankalardır. Kurulan merkez bankalarının sayısında, 19’uncu yüzyılın sonlarından itibaren
ve 20’nci yüzyılın ilk yarısında önemli bir artış gözlenmiştir. Bu nedenle günümüz merkez
bankacılığı nispeten yeni bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.
Modern bir parasal sistemin önemli bir ayağını oluşturan merkez bankası, ülke
ekonomisinin sağlıklı işleyebilmesi ve devletin mali işlemlerinin yerine getirilebilmesi açısından
gerekli bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Her ülkede merkez bankacılığı görevini yerine getiren
kurumun örgütlenmesi farklı biçimlerdedir. Bazı ülkelerde merkez bankası tamamıyla devlet
bankası niteliğindeyken, bazılarında bir kısmı devlete ait, bazılarındaysa devletten bağımsız bir
kurum niteliği taşımaktadır.
Merkez bankalarının bazılarında sermaye tamamıyla devlete aitken, bazı merkez
bankalarında sermaye tamamıyla özel sektör tarafından sağlanmıştır. Bazı ülkelerdeyse
sermayenin bir kısmı devlete, kalan kısmıysa özel kişilere, bankalara ve firmalara aittir.
Türkiye’de merkez bankası sermayesinin %51’i, Yunanistan’da ise %10’u devlete, kalan kısmıysa
özel kişi ve kurumların sahipliğinde bulunmaktadır.
Merkez bankalarının yapılanmasından söz ederken ele alınması gereken bir diğer yapılanma
biçimi, Avrupa Merkez Bankaları Sistemi’dir.
Ocak 1999 tarihinde Avrupa Birliği üyesi 11 ülkenin (Almanya, Avusturya, Belçika,
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg ve Portekiz) merkez bankaları
Avrupa Merkez Bankasını (AMB) oluşturmuştur. Daha sonra Yunanistan, Estonya, Kıbrıs,
Letonya, Litvanya, Malta, Slovakya ve Slovenya’nın katılımıyla üye sayısı 19’a yükselmiştir.
(1.1.2016 itibariyle) Euro'yu kabul eden ülkeler, “Euro sistemi” veya “Euro bölgesini” meydana
getirmektedirler. Tüm AB üyeleri (28 ülke - https://www.ab.gov.tr/45634.html) ise “Avrupa
Merkez Bankaları Sistemini” oluşturmaktadır.
1999 yılı başından itibaren kaydi olarak 2002 yılı başından itibaren de nakit olarak, bu
ülkeler kendi para birimlerini dolaşımdan çekerek Euro adı ile bilinen para birimini kullanmaya
başlamışlardır.
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Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin para politikalarını oluşturur ve yürütür, döviz
operasyonlarını yönlendirerek ödemeler sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Merkezi
Frankfurt’ta olan Banka, ayrıca Euro’yu üye ülkelere ihraç eder ve korur. Bankanın görevleri
arasında ayrıca üye ülkelerde fiyat istikrarı sağlamak ve faiz oranlarını belirlemek de
bulunmaktadır.
Tam bağımsız çalışan Avrupa Merkez Bankasına, üye ülkelerin hükümetleri, hiçbir şekilde
müdahale edemez ve etkileyemezler. Buna rağmen banka, AB üye ülkeleri hükümetleri ve merkez
bankaları ile yakın bir iş birliği çerçevesinde çalışır. (https://www.avrupa.info.tr/tr/avrupamerkez-bankasi-106)
Asıl konumuza dönecek olursak bu dersimizde özellikle T.C.Merkez Bankasının görev ve
yetkilerini, organizasyon yapısını, para politikasının yürütülmesindeki vazgeçilmez yerini ve
sorumluluğunu inceleyeceğiz ve son bölümde kısaca merkez bankası bilançosu ile diğer finansal
tablolara bir göz atacağız.

5.2. T.C. Merkez Bankasının Temel Amacı, Görev ve Yetkileri
T.C. Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.
Banka, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı
para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler. Temel amacı ile çelişmemek kaydıyla
Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler. (http://www.tcmb.gov.tr)
a. Banka’nın temel görevleri
a. Açık piyasa işlemleri yapmak,
b. Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için
gerekli tedbirleri almak ve kur rejimini belirlemek,
c. Zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları
belirlemek,
d. Reeskont ve avans işlemleri yapmak,
e. Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek,
f. Ödeme ve menkul kıymet transferi ve mutabakat sistemleri kurmak
ve bunların kesintisiz işlemelerini sağlamak,
g. Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile
ilgili düzenleyici tedbirleri almak,
h. Mali piyasaları izlemektir.
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b. Banka’nın temel yetkileri
a. Türkiye’de banknot ihracı imtiyazı tek elden Banka’ya aittir.
b. Banka, Hükümetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder, buna
uyumlu olarak para politikasını belirler.
c. Banka, Kanunda belirtilen para politikası araçlarını kullanmaya,
uygun bulacağı diğer para politikası araçlarını da doğrudan belirlemeye ve
uygulamaya yetkilidir.
d. Banka, nihai kredi mercii olarak bankalara kredi verme işlerini
yürütür.Banka, mali piyasaları izlemek amacıyla bankalar ve diğer mali
kurumlardan ve diğer kuruluşlardan gerekli bilgileri istemeye ve istatistiki bilgi
toplamaya yetkilidir.
c. Banka’nın başlıca müşavirlik görevleri
a. Banka, Hükümetin mali ve ekonomik müşaviri, mali ajanı ve
haznedarıdır.
b. Banka, finansal sistemle ilgili olarak istenilecek hususlarda Hükümete
görüş verir, bankalar ve uygun göreceği diğer mali kurumlar hakkındaki
görüşlerini ve tespitlerini Başbakanlık ile bu kurum ve kuruluşları düzenleme ve
denetleme yetkisine sahip kuruluşlara bildirebilir.
c. Banka, Kanunla ve mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevlerle
ilgili olarak düzenlemeler yapmaya, bu düzenlemelere tabi kurum ve kuruluşlar
nezdinde bunlara uygun hareket edilip edilmediğini ve kendisine gönderilen
bilgilerin doğru olup olmadığını denetlemeye görevli ve yetkilidir.

5.3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Organlar Ve Teşkilat
(http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Ha
kkinda/Kurumsal+Yapi/Organizasyon+Seması)
a. Genel Kurul,
b. Banka Meclisi
c. Para Politikası Kurulu,
d. Denetleme Kurulu,
e. Başkanlık (Guvernörlük),
f.

Yönetim Komitesi,
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g. İdare Merkezi,
h. Banknot Matbaası,
i.

Şubeler,

j.

Yurtdışı Temsilcilikler ve Bürolar.

5.3.1. Genel Kurul
Bankanın pay sahipleri defterinde yazılı bulunan hissedarlar, Bankanın Genel
Kurulunu teşkil ederler. Genel Kurul, her yıl Banka Esas Mukavelesi ile tespit edilen vakitte
toplanır. Genel Kurul’a Başkan başkanlık eder. Her on hisseye sahip olan veya bu miktar
hisseyi temsil eden kimse bir oya sahiptir.

5.3.2. Banka Meclisi
Banka’nın en yüksek karar organıdır. Banka Meclisi Başkan (Guvernör) ile Genel
Kurulca seçilecek altı üyeden kurulur. Başkan (Guvernör), Banka Meclisi Başkanıdır. Banka
Meclisi üyelerinin görev süresi üç yıldır. Her yıl Meclis üyelerinin üçte biri yenilenir.
Süreleri biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

5.3.3. Para Politikası Kurulu
Para Politikası Kurulu, Başkan (Guvernör)ın başkanlığı altında, Başkan (Guvernör)
Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkan (Guvernör)ın
önerisi üzerine müşterek kararla atanacak bir üyeden oluşur. Hazine Müsteşarı veya
belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir. Başkanlık
(Guvernörlük), Başkan (Guvernör) Yardımcılığı ve Banka Meclisi üyeliği görevi sona
erenlerin Para Politikası Kurulu üyeliği de sona erer.

5.3.4. Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu, Bankanın bütün muamele ve hesaplarını denetler. Başkanlık
(Guvernörlük), Denetleme Kurulunun talep edeceği bütün malumat ve vesikaları vermekle
yükümlüdür. Denetleme Kurulunun yönetme yetkisi olmayıp, mütalaalarını yazılı olarak
Banka Meclisine bildirir ve bir kopyasını da Başbakanlığa verir. Kurul yıl sonunda muamele
ve hesaplar hakkında hazırlayacağı raporu Genel Kurula arz eder.

5.3.5. Başkanlık (Guvernörlük)
Başkan (Guvernör), Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için atanır. Bu
sürenin sonunda yeniden atanabilir.Başkan (Guvernör) Banka dışında resmi veya özel
herhangi bir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, bankalar ve şirketlere hissedar olamaz.
Başkan (Guvernör)ın geçici olarak yokluğunda kendisine, tayin edeceği Başkan (Guvernör)
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Yardımcısı vekalet eder. Başkanlığın boşalması halinde, Banka Meclisince Başkan
(Guvernör) Vekili olarak seçilecek bir Başkan Yardımcısı, Başkanlık (Guvernörlük)
görevini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

5.3.6. Yönetim Komitesi
Yönetim Komitesi, Başkan (Guvernör)ın başkanlığı altında Başkan (Guvernör)
Yardımcılarından kurulur. Başkan (Guvernör)ın başkanlık edemediği hallerde, tayin edeceği
Başkan (Guvernör) Yardımcısı Yönetim Komitesine başkanlık eder. Yönetim Komitesi
toplantılarında kararlar, tam üye sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde,
Başkan (Guvernör)ın katıldığı teklif kabul edilmiş sayılır.

5.3.7. İdare Merkezi
İdare Merkezi, Başkanlık ve birimlerden oluşur. İdare Merkezi Teşkilatı, 15 Genel
Müdürlük, Güvenlik ve Savunma Sekreterliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Kontrol Kurulu
Başkanlığı olmak üzere toplam 18 birimden oluşturulmuştur.
Biz bu genel müdürlüklerden yalnızca konumuzla ilgili olan Piyasalar Genel
Müdürlüğü’nün teşkilatlanmasına ve görevlerine kısaca değineceğiz.

5.3.7.1. Piyasalar Genel Müdürlüğü
a. Para politikası hedefleri doğrultusunda, Banka nam ve hesabına açık piyasa
işlemlerini gerçekleştirmek, gerekli görülen durumlarda Bankalararası Para
Piyasasında işlemlere aracılık yapmak,
b. Kabul finansmanı dışında reeskont ve avans işlemlerini gerçekleştirmek,
bankacılık sistemi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) ile kredi ilişkilerini
yürütmek,
c. Bankanın nihai kredi mercii fonksiyonu gereği sisteme gün içi ve gün sonu
kredi verilmesi işlemlerini yürütmek,
d. Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal
ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı ile alacağın
tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarının belirlenmesine
ilişkin işlemleri yürütmek,
e. Birincil piyasada çeşitli yöntemlerle Hazine Müsteşarlığı adına Devlet İç
Borçlanma Senetlerinin satışı, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi adına
Kira Sertifikalarının ihracı ile bu kıymetlerin geri alımı ve değişimi işlemlerini
yürütmek ve iç borçlanma konularında Hazineye danışmanlık yapmak,
f. Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki ulusal, bölgesel ve
küresel gelişmeleri ve çalışmaları izlemek; bu kapsamda, para ve kur politikası
uygulamaları ile rezerv yönetimine yönelik analiz yapmak,
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g. Uygulanmakta olan para ve kur politikaları çerçevesinde; döviz ve efektif
işlemleri yapmak, bankacılık sistemindeki döviz ve efektif kaynaklarının daha
verimli kullanılmasını sağlamak ve bankalar arası döviz ve efektif hareketlerini
düzenlemek,
h. Ülkenin altın ve döviz rezervlerini sırasıyla güvenli yatırım, likidite ve getiri
önceliklerini dikkate alarak uluslararası piyasalarda yönetmek,
i. Uluslararası piyasalarda alınan pozisyonlardan doğan piyasa, kredi, likidite
ve operasyon risklerinin kaynaklarını belirlemek, bu riskleri ölçmek, kabul
edilebilir risk limitlerini belirlemek,
j. Rezerv yönetimi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile Genel Müdürlük
bünyesinde faaliyet gösteren piyasalar ve teminat yönetimine ilişkin fon ve kıymet
transferlerini yapmak,
k. Bankanın yabancı para birimi üzerinden yurt dışı bankalar ile muhabirlik
ilişkisini tesis etmek ve düzenlemek,
l. Kuruluşların zorunlu karşılık yükümlülükleri çerçevesinde Banka adına
açılmış hesaplara getirecekleri altınların giriş çıkışlarını gerçekleştirmek ve
takibini yapmak,
m. Kuruluşlar adına açılan ihbarlı döviz mevduat hesaplarının giriş çıkış
işlemlerini
gerçekleştirmek
ve
takibini
yapmak
ile
görevlidir.
(http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+
Hakkinda/Kurumsal+Yapi/Idare+Merkezi/)
1988 yılında teşkilatlanan Para Piyasaları ve Fon Yönetimi Genel Müdürlüğü, 1998 yılında
Piyasalar Genel Müdürlüğü adı altında yeniden yapılanmıştır. Piyasalar Genel Müdürlüğü 6
Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Türk Lirası Piyasaları Müdürlüğü
Döviz Piyasaları Müdürlüğü
Rezerv Yönetimi Müdürlüğü
Risk Yönetimi Müdürlüğü
Piyasalar Analiz Müdürlüğü
Operasyon Müdürlüğü

5.3.8. Banknot Matbaası
Türkiye'de para basma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Meclis, banknot
basma ve ihraç imtiyazını tek elden ve süresiz olarak Merkez Bankasına devretmiştir.
Banknotlar, Merkez Bankası bünyesinde bulunan ve 1955 yılında kurulan Banknot Matbaası
Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmakta ve basılmaktadır. Merkez Bankası kendi banknot
matbaası bulunan dünyadaki sayılı merkez bankalarındandır.
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5.3.9. Şubeler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Türkiye çapında 21 adet Şubesi
bulunmaktadır.

5.3.10. Yurt dışı Temsilcilikler ve Bürolar
Banka’nın yurtdışı temsilcilikleri ve büroları şunlardır:
a. Frankfurt Temsilciliği
o Berlin İrtibat Bürosu
b. Londra Temsilciği
c. New York Temsilciliği
d. Tokyo Temsilciliği
e. Doha Temsilciliği
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Uygulamalar
Ders içinde çoklu katılıma izin veren soru cevap çalışmaları
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Uygulama Soruları
1.

Merkez Bankasının temel görevi ve yetkileri nelerdir?

2.

Merkez Bankasının bağımsızlığından ne anlamalıyız?

3.

Para politikası ne demektir? Para politikası araçları nelerdir?

4.

Para politikasını yürütmekten kim sorumludur?

5.

Merkez Bankasının organları ve organizasyon yapısı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Merkez Bankasının temel amacını, görev ve yetkilerini öğrendik. Bu görevi
yerine getirebilmek için bankanın yapısına, organlarına ve teşkilatlanmasına yakından baktık.
Merkez Bankasının bağımsızlığından ne anlaşılması gerektiğini ve kendisine verilen görevlerle
ilgili sahip olduğu politika araçlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

Merkez Bankası Başkanı kaç yıl süre ile görev yapar?

a.

3

b.

4

c.

5

d.

7

e.

10

2.

Aşağıdakilerden hangisi, Merkez Bankasının temel görevlerinden biri değildir?

a.

Açık piyasa işlemleri yapmak,

b.

Zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek,

c.

Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek,

d.

Reeskont ve avans işlemleri yapmak,

e.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu idare ve temsil etmek

3.
T.C.Merkez Banka’nın en yüksek karar organı olup Banka Meclisi Başkan
(Guvernör) ile Genel Kurulca seçilecek altı üyeden oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Yönetim Komitesi,

b.

İdare Merkezi,

c.

Banka Meclisi

d.

Para Politikası Kurulu,

e.

Denetleme Kurulu,

4.

Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının temel yetkilerinden birisidir?

a.

Madeni para basımı yetkisi,

b.

Banknot basımı yetkisi,

c.

Ülkenin altın ve döviz rezervlerini yönetmek,

d.

Reeskont ve avans işlemleri yapmak,

e.

Bütçe açıklarını finanse etmek,
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5.

Banknot matbaası aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?

a.

Ankara

b.

İstanbul

c.

İzmir

d.

Bursa

e.

Sivas

6.

Aşağıdakilerden hangisi Euro alanı büyük ülkeleri arasında yer almaz?

a.

Belçika

b.

Hollanda

c.

Portekiz

d.

İngiltere

e.

Yunanistan

7.
Aşağıdakilerden
müdürlüklerden biri değildir?

hangisi

“Piyasalar

a.

Mevduat Müdürlüğü

b.

Döviz Piyasaları Müdürlüğü

c.

Rezerv Yönetimi Müdürlüğü

d.

Risk Yönetimi Müdürlüğü

e.

Piyasalar Analiz Müdürlüğü

8.

Banknot matbaası ne zaman kurulmuştur?

a.

1845

b.

1923

c.

1956

d.

1989

e.

1938

Genel

Müdürlüğü”

bünyesindeki
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9.
Yönetme yetkisi olmayıp muamele ve hesaplarla ilgili hazırlayacağı raporu Genel
Kurula sunmakla yükümlü organ aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Para Politikası Kurulu

b.

Denetleme Kurulu

c.

Banka Meclisi

d.

Yönetim Komitesi

e.

Başkanlık

10.

Aşağıdakilerden hangisi Merkez bankasının temel yetkilerinden biri değildir?

a.

Banknot ihraç etmek,

b.

Nihai kredi mercii olarak bankalara kredi vermek,

c.

Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek,

d.

Kanunda belirtilen para politikası araçlarını kullanmak,

e.
Mali piyasaları izlemek amacıyla bankalar ve diğer mali kurumlardan gerekli
bilgileri istemek,

Cevaplar:
1) c, 2) e, 3) c, 4) b, 5) a, 6) e, 7) a, 8) c, 9) b, 10) c
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6. TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI (DEVAM)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Merkez Bankasının para politikasının yürütülmesi ve oluşturulması ile ilgili görev,
sorumluluk ve yetkilerini
6.2.

Para politikası araçlarını

6.3. Merkez Bankası “Vaziyet” ve diğer finansal tablolarını
6.4. Merkez Bankası “Analitik Bilançosunun” incelenmesini
6.5. Bilançonun aktif ve pasif kalemlerinin açıklamalarını
6.6. Temel işlemlerin analitik bilançoya etkilerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bir ekonominin temel hedefleri nelerdir? Bu hedeflere ulaşmak için kullanılabilecek
ekonomik politikalar nelerdir?
2)

Para politikası ne demektir?

3)

Bu politikaların uygulama sürecinde Merkez Bankamızın görev ve yetkileri nelerdir?

4)

Bu politikaların uygulama sürecinde MB’nın kullanabileceği araçlar nelerdir?

5)

TC Merkez Bankasının parasal yükümlülüklerini nasıl tasnif edebiliriz?

6)

Merkez Bankası Vaziyeti (bilançosu) Merkez bankası işlemlerinden nasıl etkilenir?

7)
Analitik Bilanço, Parasal Büyüklükler ve Merkez Bankası Parası Tablosu bize ne
anlatmaktadır?
8)

Analitik bilançonun incelenmesi ve aktif/pasif kalemlerinin açıklamaları,

9)

Temel Merkez Bankası işlemlerinin analitik bilançoya etkileri neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Bir ekonominin hedefleri
nelerdir?
MB’nın
bu
hedeflere
ulaşırken görevleri, yetkileri

Ekonominin
hedeflerini
öğrenmek
Bu hedeflere ulaşılmasında
MB görev ve yetkilerini
öğrenmek
Para politikası araçları
Para politikası araçlarını
tanımak
MB bilançosunun incelenmesi Bilanço
okumak
ve
yorumlamak
MB’nın temel işlemlerinin MB
işlemlerinin
MB
MB bilançosuna etkileri
bilançosuna
etkilerini
öğrenmek

Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Para politikası

•

Para politikası araçları

•

Rezerv para

•

Parasal taban

•

Merkez Bankası parası

•

Analitik bilanço

•

İç ve dış varlıklar

•

İç ve dış yükümlülükler

•

Emisyon
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Giriş
Bu bölümde ekonominin hedeflerine ulaşmasında para politikasının katkısını ve bu
politikanın uygulanmasında MB’nın yetki ve görevlerini öğreneceğiz. MB bu politikayı
uygularken kullanabileceği araçları öğreneceğiz. Daha sonra MB işlemlerinin kendi bilançosunu
nasıl etkilediğini değerlendireceğiz. Bunu yaparken MB bilançosunun aktif ve pasifinde yer alan
kalemleri tanıyacağız. Daha kolay bakabilmek için oluşturulan “analitik bilanço” ve diğer finansal
tabloları öğreneceğiz.
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6.1. Para Politikası
Ekonomi yönetiminin temel iki politikası maliye politikası ve para politikasıdır.
Maliye politikası daha çok vergi, kamu harcamaları, yatırımlar ve teşvikler ile ilgiliyken,
para politikası ekonominin likiditesi, faiz oranlan ve döviz kurlarıyla ilgilidir.
Bir ekonomide dört temel hedef vardır:
1.
2.
3.
4.

İstikrarlı bir ekonomik büyüme,
Kaynakların tam olarak istihdamı,
Fiyat istikrarı,
Ödemeler dengesi istikrarı.

Bu ekonomik hedefler için maliye ve para politikaları birbirleriyle koordineli bir
şekilde uygulanır. Para politikalarını uygulamakla yükümlü olan merkez bankaları bu
işlevlerini para arzı, faiz oranları ve döviz kurlarını etkileyerek gerçekleştirmeye çalışırlar.
Dönemler itibarıyla önemleri değişmekle beraber, yukarıda TCMB görev ve
yetkileri başlığı altında belirtildiği gibi, merkez bankasının kanunla öngörülen birincil
görevi fiyat istikrarının sağlanmasıdır.
Yukarıda sayılan temel hedeflerin hepsini aynı anda gerçekleştirmek mümkün
değildir. Çünkü bu hedefler birbirleri ile çatışabilmektedir. Örneğin, ödemeler dengesi
istikrarı hedefini göz önüne alalım. Ödemeler dengesinde bir açık söz konusu ise ve merkez
bankası bu açığı ülkeye yabancı para sermaye girişi yaratarak kapatmayı tercih ederse, yerel
paranın reel faizini yükseltecek, bu durum yatırımları negatif etkileyip, istihdamın
azalmasına sebep olacaktır.
Para politikası, ekonominin likiditesini, ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda
sağlama sorunuyla ilgilidir. Para politikalarının yönetimi konusunda, enflasyon hedeflerine
ulaşmak çok önemli bir unsurdur. Bu amacı gerçekleştirmek için Merkez Bankası, politika
faizleri ve diğer para politikası araçlarını kullanarak toplam talep ve enflasyon beklentilerini
yönetir. Enflasyon hedeflemesi rejiminde Merkez Bankasının yayımladığı enflasyon
tahminleri de enflasyon beklentilerini yönlendirmek açısından önemli bir araçtır. Merkez
Bankasının enflasyon tahminleri; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında yayınlanan
Enflasyon Raporu ile açıklanmaktadır. Merkez bankaları ekonominin likiditesini sisteme
olan yükümlülüklerini değiştirerek ayarlamaya çalışırlar. Bunu yaparken iç kredilerin
miktarını ve fiyatını değiştirme ve döviz alım-satım yapma yoluna giderler. Yani, merkez
bankalarının ekonomi ile ilişkisi ve para politikası uygulamaları merkez bankası bilançosu
üzerinde yapılan işlemler kanalı ile gerçekleşir.
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6.2. Para Politikası Araçları
Merkez bankaları parasal taban ve/veya para çoğaltanını etkileyerek para arzını
istenilen yönde değiştirmeye çalışırlar.
Para politikası araçları şunlardır:
a. Mevduat zorunlu karşılık oranı,
b. Disponibilite oran ve kompozisyonu,
c. Açık Piyasa İşlemleri,
d. Reeskont oranı,
e. Faiz oranı,
f. Bankaları ikna yolu,
g. İthalat teminat oranı ve/veya süresi,
h. Asgari ödeme oranı,
i. Selektif kredi kontrolü.
Finansal liberalleşme neticesinde para politikasının kontrolü doğrudan yöntemlerden
dolaylı yöntemlere kaymıştır.
Doğrudan para politikası araçları para miktarını ve/veya faizleri doğrudan kontrol
etmeyi hedefleyen, idari kararlarla belirlenmiş faiz veya selektif kredi kontrolleri, döviz
işlemlerine miktar ve/veya fiyat olarak sınırlandırma uygulanması gibi araçlardır.
Dolaylı parasal kontrol araçları API, reeskont oranı gibi piyasa şartlarını etkileyen
parasal kontrol araçlarıdır.
Doğrudan parasal kontrol araçları tüm sistemi kapsayan büyüklüklerin kontrolü ile
uğraşırken, dolaylı parasal kontrol araçlarının hedefleri daha çok merkez bankası
bilançosundaki veya bilanço yakınındaki büyüklükler olmaktadır.
Bunlar rezerv para veya para piyasasındaki referans faizler gibi büyüklükler arasından
bir veya birkaçı olabilir.
Dolaylı parasal kontrol ve hedefleme çerçevesinde başarının gerçekleşmesi bir
taraftan para piyasasının gelişmiş olması diğer taraftan da merkez bankasının sürekli
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piyasayı takip etmesi, dinlemesi ve yönlendirmesine bağlıdır. Her gün kur ve faiz yakından
takip edilmelidir.
Ve merkez bankasının hem eğitimli insan kaynakları, hem de teknoloji seviyesi
dolaylı parasal kontrolün gereklerine hızla ayak uydurabilecek esnekliğe sahip olmalıdır.

6.3. Merkez Bankasınca Para Politikası Hedeflerinin Oluşturulması Ve
Takip Edilmesi
TCMB 5 Aralık 2017 tarihinde 2018 yılı para ve kur politikasını açıklarken uygulanacak
politika için şöyle demişti.
“TCMB fiyat istikrarına odaklı para politikası duruşunun korunduğu bir çerçeveyi esas
almaktadır. Enflasyon hedeflemesi temel para politikası rejimi olmaya devam edecektir. Para
politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer
unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacaktır. Enflasyonun hedefle uyumlu seviyelerde
tutulması amaçlanırken finansal istikrar da gözetilecektir. Ayrıca, TCMB, enflasyonun
düşürülmesine engel olan yapısal unsurları ortadan kaldırmak için diğer kurumlarla işbirliği içinde
çalışmaya devam edecektir.
TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu doğrultuda, 20182020 döneminde geçerli olacak enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak
yüzde 5 seviyesinde belirlenmiştir. 2018-2020 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program kapsamında
enflasyonun yüzde 5 hedefine kademeli olarak yakınsayacağı öngörülmektedir.
TCMB’nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığı, önceki yıllarda
olduğu gibi her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunmuştur. Gerçekleşen enflasyonun yıl sonunda
belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise Hükümet’e “Açık Mektup” yazılacaktır.”
Metnin tamamı için bknz :
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Para+ve+Kur/
Para+ve+Kur+Politikasi+Metinleri/
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TCMB'NİN PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ÖZET TABLO)
REZERV PARA

= Emisyon
+ Bankalar Zorunlu Karşılıkları
+ Bankalar Serbest İmkanı
+ Fon Hesapları
+ Banka Dışı Kesimin Mevduatı

PARASAL TABAN

= Rezerv Para
+ APİ

MERKEZ BANKASI PARASI

= Parasal Taban
+ Kamu Mevduatı

TL. YÜKÜMLÜLÜKLERİ

= Merkez Bankası Parası
+ Döviz Olarak Takip Olunun Mevduat

TOPL. İÇ YÜKÜMLÜLÜKLER

= TL. Yükümlülüklerimiz
+ Bankaların Döviz Mevduatı
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6.4. Vaziyet Ve Diğer Finansal Tablolar
T.C.Merkez bankasının kendi sitesinde yayınlanan bilançosunun (vaziyetinin) bir
örneği aşağıdadır.
(https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/IScH%2BA8YwOo%3D/tr)
MERKEZ BANKASI VAZİYETİ (ANALİTİK BİLANÇO)
(BİN TL)

8 Şubat 2018

A

AKTİF

417.358.846

A-1

DIŞ VARLIKLAR

458.973.867

A-2

İÇ VARLIKLAR

A-2A

Nakit İşlemler

A-2Aa

Hazine Borçları

15.012.713

A-2Aa1

Menkul Kıymetler

15.149.438

A-2Aa1a

5 Kasım 2001 öncesi DİBS

0

A-2Aa1b

İkincil Piyasadan alınan DİBS

0

A-2Aa2

Diğer

A-2Ab

Bank.Sektör. Açıl. Nakit Krediler

47.435.800

A-2Ac

TMSF'na Kullandırılan Krediler

0

A-2Ad

Diğer Kalemler

-54.733.651

A-3

Değerleme Hesabı

-49.329.882

A-2B

IMF Acil Yardım Takip Hesabı (Hazine)

7.714.862
0

-136.725

0
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P
P.1

PASİF
TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

417.358.846
324.784.364

P.1a

Dış Yükümlülükler

9.086.169

P.1b

İç Yükümlülükler

P.1ba

Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı

P.1bb

Bankaların Döviz Mevduatı

302.349.497

P.2

MERKEZ BANKASI PARASI

92.574.482

P.2A

Rezerv Para

155.711.701

P.2Aa

Emisyon

125.428.060

P.2Ab

Bankalar Mevduatı

29.594.091

P.2Aba

Bankalar Zorunlu Karşılıkları

P.2Abb

Bankalar Serbest Mevduat

P.2Ac

Fon Hesapları

188.312

P.2Ad

Banka Dışı Kesimin Mevduatı

501.238

P.2B

Diğer Merkez Bankası Parası

P.2Ba

Açık Piyasa İşlemleri

P.2Bb

Kamu Mevduatı

315.698.195
13.348.698

0
29.594.091

-63.137.219
-107.700.137
44.562.917

Merkez bankası işlemleri kendi bilançolarını (Vaziyet) etkiler. Vaziyet'teki
gelişmeleri inceleyerek, merkez bankasının uyguladığı politikalar hakkında fikir elde
edebiliriz. Ancak Vaziyet yapı itibarıyla analiz yapmaya pek uygun değildir. Bu sebeple
Vaziyet'in ilk önce şeffaf olması sonra da belli bir teknik ile gruplandırılması ve
basitleştirilmesi gerekir. Bunun sonucunda da zaten analitik bilançoyu elde etmiş oluruz.
TCMB günlük vaziyetine her gün internet aracılığıyla ulaşmak imkanı vardır.
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Merkez Bankasının yaptığı her türlü işlem sonuçta muhasebeleştirilerek Vaziyet'te
kendisini göstermektedir. Vaziyet'in incelenmesi çok genel bir yaklaşım olup, daha özel
amaçlar için Vaziyet'teki büyüklükleri işlem türleri, piyasaya etkileri, yarattığı kaynak veya
kullandığı kaynak, parasal büyüklüklere etkisi gibi kriterleri gözeterek sınıflandırmamız
gerekir. Merkez Bankası, kendi Vaziyeti'nden üç önemli tablo üretmektedir.
Bunlar Parasal Büyüklükler (Varlıklar/Yükümlülükler) Tablosu, Merkez
Bankası Parası Tablosu ve Analitik Bilanço'dur.
Parasal Büyüklükler Tablosu: TCMB'nin para politikası uygulamasında
hedeflediği büyüklükleri göstermekte, Tablo'da bazı kalemler Vaziyet'ten farklı olarak
netleştirilmiş olarak gösterilmektedir.
Merkez Bankası Parası Tablosu: TL cinsinden TCMB'nin ekonomideki tüm
birimlere olan yükümlülüğüdür. Merkez Bankası Parasının kaynaklarının ve kullanımlarının
takibinde kullanılmaktadır.
Analitik Bilanço: Toplam kalemler olarak düzenlenmekte ve Bilançonun finansman
şekli ile bu finansman ile yaratılan varlıkları göstermektedir. Analitik Bilanço'nun sağladığı
bir diğer kolaylık ise bu tablodan diğer tabloların (Parasal Büyüklükler Tablosu ve Merkez
Bankası Parası Tablosu) kolaylıkla elde edilebilmeleridir.

6.5. Analitik Bilanço’nun İncelenmesi
Etkin bir para politikası yürütülebilmesi için, Merkez Bankasının kendi bilanço
büyüklüğünü ve bileşimini kontrol edebilmesi zorunludur. Bize düşen ise Analitik
Bilanço'yu oluşturan kalemleri anlamak, kalemlerdeki değişmelerin etkilerini bilmek, bu
değişmelerin kaynağını ve sebeplerini yorumlamak ve Analitik Bilanço'yu sürekli takip
etmektir.

116

ANALİTİK BİLANÇO
AKTİF
1.
2.
2.1.
ü

DIŞ VARLIKLAR
İÇ VARLIKLAR
Nakit İşlemler
Kamuya Açılan Nakit
Krediler
ü Bankalara Açılan Nakit
Krediler
ü Diğer Kalemler
2.2. Değerleme Hesabı

PASİF
1. TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.1. Dış Yükümlülükler
1.2. İç Yükümlülükler
1.2.1.
Döviz Takip Olunan Mevduat
1.2.2.
Bankaların Döviz Mevduatı
2. MERKEZ BANKASI PARASI
2.1. Rezerv Para
2.1.1.
Emisyon
2.1.2.
Bankalar Zorunlu Karşılıkları
2.1.3.
Bankalar Serbest İmkanı
2.1.4.
Fon Hesapları
2.1.5.
Banka Dışı Kesimin Mevduatı
2.2. Açık Piyasa İşlemleri
2.3. Kamu Mevduatı

6.5.1. Aktif Kalemlerinin Açıklamaları:
1.
Dış Varlıklar: TCMB'nin elindeki döviz, efektif, altın gibi kıymetler, vermiş
olduğu dış krediler ile yabancı para cinsinden takipteki alacaklar, muvakkat borçlular ve
iştiraklerinden oluşmaktadır.
2.
İç Varlıklar: TCMB'nin yurtiçinde vermiş olduğu nakit kredilerin ve
Değerleme hesabı bakiyesinin toplamını göstermektedir. İki alt kalemden oluşmaktadır:
2.1. Nakit İşlemler: TCMB'nin nakit olarak kullandırdığı kredilerdir.
2.2. Değerleme Hesabı: Bu kalemde, TL'nın yabancı paralar karşısında
değerinin değişmesi nedeniyle Merkez Bankasının net dış varlık ve yükümlülüklerinin
yeniden değerlendirilmesi (evalüasyon) sonucunda ortaya çıkan kur farklarım
göstermektedir. Yani, evalüasyon kar-zararıdır.

6.5.2. Pasif Kalemlerinin Açıklamaları:
TCMB'nin bankacılık ve bankacılık dışı sektörlere olan toplam yükümlülükleri olup,
bu bölümde çeşitli parasal büyüklükler elde edilmektedir:
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6.6. Toplam Döviz Yükümlülükleri
Merkez Bankasının yurt içine ve yurt dışına (dış alem) olan döviz yükümlülükleri olmak
üzere ikiye ayrılır:

6.6.1. Dış Yükümlülükler
Dış aleme karşı olan döviz yükümlülükleridir. En fazla meblağ yurt dışındaki işçilerimizin
açtırdıktan Kredi Mektuplu Döviz Mevduatları olup ayrıca Merkez Bankasının aldığı kısa, orta ve
uzun vadeli dış krediler, dövizi satışı yapılmış akreditif bedelleri, yabancı para cinsinden ödenecek
senet ve havaleler de vardır.

6.6.2. İç Yükümlülükler
Büyük ölçüde Hazine'nin sağladığı yurt dışı krediler ile bankaların munzam hesap ve
serbest mevduatlarından oluşmaktadır.

6.6.2.1. Döviz Olarak Takip Olunan Mevduat
Ağırlıklı olarak Hazinenin döviz mevduatını yansıtmaktadır. Özelleştirme ve/veya dış
borçlanma sonrası bu hesaba giriş yapılması, net iç varlıkları azaltmaktadır. Net iç varlıklar
azalırken, net dış varlıklar artmakta, rezerv para değişmemektedir. Hazine'nin döviz mevduatını
TL'ye çevirip kullanılması durumunda ise, net dış varlıklar değişmemekte, emisyon artışından
dolayı Rezerv Para değişmektedir (artmaktadır). Bu hesapta ayrıca çeşitli fonlara ait döviz
hesapları da mevcuttur.

6.6.2.2. Bankaların Döviz Mevduatı
Bankaların TCMB nezdindeki döviz üzerinden munzam karşılık ve serbest mevduatları ile
swap işlemleri neticesinde vade sonunda Merkez Bankasının bankalara ödeyeceği döviz
miktarıdır.

6.7. Merkez Bankası Parası
Merkez Bankasının ekonomideki tüm diğer birimlere olan TL cinsinden
yükümlülükleridir.
1. Rezerv Para: Emisyon, bankalar zorunlu karşılıkları, bankalar mevduatı fon
hesapları ve banka dışı kesimin mevduatından oluşur.
1. Emisyon: Tedavüldeki banknot miktarıdır.
2. Bankalar Zorunlu Karşılıkları : Bankaların mevduatları karşılığında Merkez
Bankasında tuttukları munzam karşılıklarıdır.
3. Bankalar Serbest İmkanı: Bankaların Merkez Bankasında TL cinsinden
tuttukları nakit disponibilite'dir.
4. Fon Hesapları : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile diğer fonların Merkez
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Bankasındaki mevduat bakiyeleri toplamıdır.
5. Banka Dışı Kesimin Mevduatı: Elçilikler ve mensuplarının, belediyelerin,
özel idarelerin ve bazı uluslararası kuruluşların Merkez Bankasındaki
mevduat bakiyelerinin toplamıdır.
2. Açık Piyasa İşlemleri (net) : Merkez Bankasının TL cinsinden yaptığı repo işlemleri
sonucu piyasadan olan alacağının (-), ters repo işlemleri sonucu piyasaya olan
borcunun (+), İnterbank işlemleri sonucu piyasaya borcunun (+) ve piyasadan
alacağının (-) netleştirilerek gösterildiği kalemdir.
Merkez Bankası piyasaya likidite verdiğinde yani piyasadan alacaklı olduğunda bu
kalem eksi, piyasadan fon emdiği zaman da yani piyasaya borçlu olduğunda artı
yönde değişmektedir.
3. Kamu Mevduatı: Özellikle Hazinenin olmak üzere kamu’nun Merkez Bankasındaki
toplam mevduatıdır.

6.8. Temel İşlemlerin Analitik Bilanço'ya Etkileri
Piyasadaki likiditeyi takip etmek, yönetmek ve yönlendirmek için Merkez Bankası,
kontrol edebileceği bir parasal büyüklük seçip, bu büyüklüğü izlemek durumundadır.
Vaziyetin pasifinde yer alan kalemler aktifin finansman şeklini gösterir. Aktifin
kalitesi ise TL'nin değerini belirler. Bilanço'daki en önemli kalemlerden biri Döviz'dir.
Döviz kalemi, diğer merkez bankalarının yükümlülükleri olup para politikasını uygulamak
açısından bu aktiflerin alım satımı özellikle de likidite kontrol edilmek isteniyorsa rahatsızlık
yaratmaz.
Para politikası uygulaması için Merkez Bankası aktiflerini yani iç varlık büyümesini
ve bileşimini kontrol altına almayı amaçlamakta, ancak çeşitli sebeplerden dolayı bu kontrol
zor olduğundan, Merkez Bankası da bu sefer finansmanının yani pasif tarafın kontrolüne
yönelmektedir.
Merkez Bankasının iki tür finansman kaynağı vardır. Döviz finansmanı ve TL
finansmanı.
Döviz finansmanı ile ilgili olarak Merkez Bankasının hem dışa hem de yerleşiklere
döviz borçlanması söz konusudur. Dışa olan döviz borcu büyük ölçüde Dresdner Hesabı ve
kamu için dış borçlanmadan oluşmaktadır. Bu iki kalemin Merkez Bankası tarafından
etkilenemediği söylenebilir.
TCMB'nin diğer döviz borcu yurtiçindeki yerleşiklere olan borcudur. Burada iki
kalem mevcuttur. Birincisi, Hazine'nin döviz mevduatı, ikincisi ise bankaların döviz
mevduatıdır.
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Kullanılan ikinci kalem Merkez Bankasının TL yükümlülükleridir. Merkez
Bankasının yarattığı Türk Lirası paranın toplamını ifade eden bu kalem yukarıda da
gördüğümüz Merkez Bankası Parası'dır.
Merkez Bankası Parası, Banka'nın döviz borçlanması veya döviz kredisi vermesi ile
etkilenmemekte, ancak TCMB'nin döviz alım/satımı ile etkilenmektedir.
Sonuç olarak Merkez Bankası Parası, TCMB'nin ya döviz alım/satım işlemlerinden
ya da TL işlemlerinden kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle bu büyüklük Merkez Bankası kararlan ile etkilenen bir parasal büyüklük
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu parasal büyüklüğün içinde emisyonun yanı sıra kamunun,
banka ve banka dışı kesimin TL mevduatı, bir de Merkez Bankasının açık piyasa
işlemlerinden doğan borçlar bulunmaktadır.
Merkez Bankasının ekonominin likiditesini düzenlemek için yaptığı işlemler,
bilançosundaki iç ve dış varlıkları artırmak ya da azaltmak biçiminde etki yapar.
Örneğin, bankanın açtığı kredilerin artması, bankanın varlıklarının artırır. Merkez
Bankası böyle bir varlık artışını finanse etmek için bir yükümlülük yaratmak durumundadır.
Bu yükümlülük artışı Merkez Bankası Parası olabileceği gibi daha dar kapsamlı olan Rezerv
Para veya Parasal Taban da olabilir.
Merkez Bankası varlık artışını finanse edebilmek için ya mevduat yaratır ya da
emisyonu artırır. API yoluyla da finansman sağlayabiliyorsa da bu kaleminin kısa vadeli ve
geçici likidite ayarlamaları için tercih edilmesi daha uygun olur.
Bilançodaki Banka Mevduatı kalemi önemli bir finansman kaynağıdır. TCMB'nin bu
tür TL yükümlülüklerinin yapısını değiştirmesi para politikasının önemli bir uygulama
aracıdır.
Bu amaçla, Türk Lirası finansman yapısını değiştirerek, bankaların kredi açabilmeleri
için ellerinde bulundurdukları kaynakların büyüklüklerini ve/veya maliyetini etkilemeye
çalışmaktadır. Yani, bankaların topladıkları mevduat karşılığında ayıracakları zorunlu
karşılık ve disponibilite karşılıkları değiştirilmekte, böylece bankanın kullanabileceği
fonların miktarları ile bu fonların maliyetlerini karşılayabilecek başabaş faizleri
yönlendirilmiş olacaktır.
Merkez Bankası piyasanın likiditesini Net Dış Varlıkları'nı değiştirerek de
etkileyebilmektedir.
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Banka'nın piyasadan döviz satın alması durumunda Net Dış Varlıklar kalemi artacak,
bu artışın karşılığında da ya emisyon kalemini yada API kalemini artıracak olup piyasaya
likidite sağlamış olacaktır.
Eğer döviz satın alımı piyasanın satışından kaynaklanıyor ve Merkez Bankası da
piyasaya sürmüş olduğu likiditeden rahatsız oluyorsa, bu likiditeyi sterilize etmesi gerekir.
Bu amaçla kendi portföyünde bulunan DIBS'leri kesin satım yapması gerekir. Bunun
sonucunda da aktif tarafındaki artış (Net Dış Varlıklar'daki) yine aktif tarafındaki (Menkul
Değerler Cüzdanı) bir azalma ile karşılanmış olur.
Bu işlemin neticesinde de Merkez Bankası Parası kalemi değişmediğinden piyasanın
likidite durumu değiştirilmemiş olur.
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Uygulamalar
Ders içinde çoklu katılıma izin veren soru cevap çalışmaları
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Uygulama Soruları
1)

Para politikası ne demektir? Neyi amaçlar?

2)

Para politikası araçları nelerdir?

3)

Niçin “Analitik Bilanço” üretilir?

4)

MB’nın bilançosunun diğer bilançolardan farkı nedir?

5)
MB bilançosunu okuyarak uygulanan ekonomik politikalar konusunda çıkarsamalar
yapmak mümkün müdür?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Merkez bankalarının piyasadaki yerini ve önemini kavramaya çalıştık. Para politikasının
uygulanmasına yönelik sorumluluklarını ve bu amaçla kullanabileceği araçların neler olduğunu,
bu araçların kullanımının piyasaları ve finansal sistemi nasıl etkilediğini gördük. Merkez bankası
bilançosunu özet hale getirerek Analitik Bilançoyu ürettik. Çeşitli piyasa işlemlerinin MB
bilançosunu nasıl etkileyeceğini anlamaya çalıştık
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Bölüm Soruları
1.

Merkez Bankası açık piyasa işlemlerini hangi amaçla yürütür?

a.

Hazineye kredi vermek için

b.

Kamu kuruluşlarına kredi vermek için

c.

Kamu dışı kuruluşlara kredi vermek için

d.

Para politikası amaçları için

e.

Piyasadaki bankaların işlemlerine aracılık etmek için

2.

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomideki temel hedeflerden birisi değildir?

a.

İstikrarlı bir ekonomik büyüme,

b.

Kaynakların tam olarak istihdamı,

c.

Fiyat istikrarı,

d.

Ödemeler dengesi istikrarı,

e.

Devletin borçlanmasını en düşük maliyetle gerçekleştirmek,

3.
TL cinsinden TCMB'nin ekonomideki tüm birimlere olan yükümlülüğünü gösteren
ve “Merkez Bankası Parasının” kaynaklarının ve kullanımlarının takibinde kullanılan araç
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Parasal Büyüklükler Tablosu

b.

Merkez Bankası Parası Tablosu

c.

Analitik Bilanço

d.

Merkez bankası bilançosu (Vaziyet)

e.

Merkez Bankası hesap özeti

4.

Parasal tabana kamu mevduatını eklersek aşağıdaki büyüklüklerden hangisini elde

a.

Toplam İç Yükümlülüklerimizi,

b.

Parasal Tabanı,

c.

Merkez Bankası Parasını,

d.

TL Yükümlülüklerimizi,

e.

Rezerv para büyüklülüğünü

ederiz?
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5.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi MB’nın kullandığı para politikası araçlarından birisi

a.

Mevduat zorunlu karşılık oranı,

b.

Hükümet harcamaları

c.

Açık Piyasa İşlemleri,

d.

Reeskont oranı,

e.

Faiz oranı,

6.
Parasal tabanı hesaplamak için “rezerv para”ya aşağıdakilerden hangisini
eklemeliyiz?
a.

Kamu mevduatı

b.

Döviz olarak takip olunan mevduat

c.

APİ

d.

Fon hesapları

e.

Bankaların döviz mevduatı

7.
Toplam kalemler olarak düzenlenmekte olup MB bilançonun finansman şekli ile bu
finansman ile yaratılan varlıkları gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Merkez Bankası Parası Tablosu

b.

Merkez bankası bilançosu (Vaziyet)

c.

Parasal Büyüklükler Tablosu

d.

Merkez Bankası hesap özeti

e.

Analitik Bilanço

8.

Aşağıdakilerden hangisi “Analitik Bilanço”nun pasifinde yer almaz?

a.

Dış yükümlülükler

b.

Emisyon

c.

Fon hesapları

d.

Kamuya açılan nakit krediler

e.

Bankalar zorunlu karşılıkları
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9.

Aşağıdakilerden hangisi “Rezerv Para”yı oluşturan büyüklüklerden birisi değildir?

a.

Bankalar serbest imkanı

b.

Emisyon

c.

Bankalar zorunlu karşılıkları

d.

Bankalara açılan nakit krediler

e.

Fon hesapları

10. Finansal liberalleşme neticesinde para politikasının uygulanmasında dolaylı politika
araçları doğrudan politika araçlarının önüne geçmiştir? MB’nın kullandığı en etkili ve yaygın
dolaylı politika aracı aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Faiz oranı

b.

APİ

c.

Reskont oranı

d.

Selektif kredi kontrolleri

e.

Zorunlu karşılık oranı

Cevaplar:
1) d, 2) e, 3) b, 4) c, 5) b, 6) c, 7) e, 8) d, 9) d, 10) b
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7. TÜRK LİRASI POZİSYON YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Finans piyasalarında pozisyon ifadesi ile ne anlatıldığını ve pozisyon yönetmenin gereğini
ve önemini öğreneceğiz.
7.2. Ülkemizde Bankalararası Para Piyasasının (BPP) ne zaman kurulduğunu öğreneceğiz ve
işleyişine göz atacağız.
7.3. Açık Piyasa işlemlerini öğreneceğiz.
7.4. Sabit getirili menkul kıymetleri tanıyacağız ve daha sonra bu kıymetlerin getirisinin nasıl
hesaplandığını öğreneceğiz.
7.5. Basit ve bileşi faiz hesaplamalarını hatırlayacağız ve örneklerle hafızalarımızı
pekiştireceğiz.
7.6. Gerçek (reel ) getiri ne demektir? Nasıl hesaplanır?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Pozisyon ve pozisyon yönetimi ne demektir?
2) Ülkemizde “Bankalararası Para Piyasası” ne zaman faaliyete geçmiştir? İşleyişi?
3) Açık piyasa işlemi (APİ) ne demektir?
4) Sabit getirili menkul kıymet ne demektir?
5) Sabit getirili menkul kımetlerde getiri nasıl hesaplanır?
6) Basit ve bileşik getiri nasıl hesaplanır?
7) Gerçek (reel) getiri ne demektir ve nasıl hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Pozisyon
demektir?

yönetimi

ne Pozisyon
yönetmenin
önemini
ve
gereğini
öğreneceğiz
BPP kuruluşu ve işleyişi
Pozisyon
yönetiminde
BPP’nın yerini ve önemini
öğreneceğiz
Açık piyasa işlemleri (APİ)
Açık piyasa işleminin ne
olduğunu öğreneceğiz
Sabit
getirili
menkul Basit ve bileşik getiri
kıymetler ve getiri hesabı
hesaplamasını hatırlayacağız
Gerçek (reel) getiri
Reel getiri hesaplamasını
öğreneceğiz

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak
Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Pozisyon yönetimi

•

Bankalalrarası Para Piyasası (BPP)

•

Açık Piyasa İşlemleri (APİ)

•

Sabit getirili menkul kıymet

•

Basit ve bileşik getiri

•

Reel getiri
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Giriş
Bu bölümde finans dünyasında pozisyon kavramıyla ne kastedildiğini ve pozisyon
yönetmenin gereğini ve önemini kavramaya çalışacağız. Bu amaçla müracaat edilen önemli
piyasalardan biri olan “Bankalararası Para Piyasası”nın (BPP) kuruluşuna ve işleyişine bir göz
atacağız. Burada yapılan işlemlere daha yakından bakacağız. Bu piyasalarda ağırlıkla kullanılan
sabit getirili menkul kıymetlere ve bu kıymetlerin getirisinin hesaplanmasına odaklanacağız. Basit
ve bileşik getiri örnekleri çözerek hafızamızı pekiştireceğiz.
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7.1. Türk Lirası Pozisyon Yönetimi
TL pozisyon yönetimine girmeden önce Bankacılık sektörünün mali piyasalardaki yerini ve
TL pozisyonunun banka içindeki yerini belirlemekte fayda vardır.
Bankalar organize para piyasası olma fonksyonunu fon arz ve talep ederek yerine getirirler.
Fon arz eden gerçek ve tüzel kişilerden belli bir maliyetle aldıkları değerler ve sermayeleri
kaynaklarını (pasiflerini) oluştururken belli bir getiri ile fon talep eden gerçek ve tüzel kişilere
yaptıkları plasmanlar ve ellerinde bulunan diğer değerler (aktiflerini) oluşturur.
Konumuzca önemli olan pasifte borç kalemleri ve aktifte ise plasmanlardır. Borçlanmalar
TL ve yabancı para olabildiği gibi plasmanlarda TL ve yabancı para üzerinden olabilir. TL
cinsinden olan borçlar ve TL üzerinden olan plasmanların zamanlama (nakit akımı) açısından
koordinasyonu, borçlanmalarda maliyet minimizasyonu, plasmanlarda ise getiri maksimizasyonu
TL pozisyon yönetiminin temel faaliyet alanını oluşturur. Ancak borçlanmaların temel kaynağı
olan mevduatın, mevduat yönetiminin; plasmanlar cephesinde ise kredilerin ise kredi yönetiminin
konusu olduğu açıktır.
Sonuç olarak “TL Pozisyon Yönetimi“ daha ziyade çok kısa vadeli fon fazlalarının
maksimum getiri ile kullanılması ve yine çok kısa süreli fon ihtiyaçlarının minimum maliyetle
sağlanması ile ilgilenir.
TL pozisyon yöneticileri günlük olarak bankanın tüm şube ve seksiyonlarından fon fazlası
ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgileri toplar ve edindiği bu verileri birleştirerek bankanın sadece o güne
ilişkin ihtiyaç ya da fazlasını belirler.
Fon fazlası olduğunda bu fazlalığı kullanabileceği, fon ihtiyacı olduğunda da temin
edebileceği alanlar TCMB İnterbank piyasası, Interbank dışında bankaların kendi aralarında
doğrudan alışveriş yaptıkları bankalararası piyasa, döviz pozisyonu ve menkul kıymetler
pozisyonudur.
TL fazlalarının döviz pozisyonunda kullanılması ve TL ihtiyacının döviz pozisyonundan
karşılanmasında yasal olarak TCMB’ınca belirlenen kur riski, likidite, vadeli açık pozisyon
limitleri, teknik olarak da döviz pozisyonu yönetimince yapılacak maliyet ve kur analizleri
belirleyici olmaktadır.
Dolayısıyla TL’nin döviz pozisyonu ile ilişkilerinde rasyonellik veri olmak kaydıyla karar,
döviz pozisyonu yönetimince verilmektedir. Yani döviz pozisyonunun TL pozisyonunu fonlaması
diğer TL alternatif fonlanma imkanlarının daha pahalı, yine döviz pozisyonunun TL
kaynaklarından sağlanan imkanlarla fonlanması da alternatif plasman olanaklarının daha verimsiz
olmasına bağlıdır ve bu analiz genel olarak döviz pozisyonu yönetiminin işidir.
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TL pozisyonu ile menkul kıymet pozisyonu ilişkilerinde ise daha farklı bir yapı ortaya
çıkmaktadır. Menkul kıymetler esasen bir sermaye piyasası aracı olup uzun vadeli yatırım
amacıyla tutulur.
Bankalar menkul kıymet pozisyonunu (özellikle kamu kesimi menkul kıymetlerini) uzun
vadeli yatırım amacının yanısıra TCMB’na olan disponibilite yükümlülüklerini yerine getirmek
amacıyla da tutarlar.
TL pozisyonunun kısa süreli fon ihtiyaçları uygun koşullarda menkul kıymetlerin ‘’geri
satın alınması koşuluyla’’ müşterilere satılması (REPO: repurchasing agreement) ve kısa süreli
fon fazlalarının plasmanı yine uygun koşullarda menkul kıymetlerin ‘’geri satmak koşuluyla
alınması’’ (TERS REPO: reverse repo) yoluyla dengelenir.
REPO, elde tutulan bir menkul kıymeti bugünden belirlenen belli bir fiyatla ve bugünden
belirlenen bir vadede geri satın almak üzere bugün satma anlaşmasıdır. Repoda işlem anında satış,
vadede geri alış vardır. Satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki fark ise repo müşterisinin getirisidir.
Peki bankalar neden repo (ya da ters repo) yapmak ihtiyacı hissederler?
Bankaların uzun vadeli yatırım ya da disponibilite amacıyla tuttukları menkul kıymetler
kısa vadeli fon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla repoya bağlanarak alternatif kaynaklara oranla
(piyasa koşullarının uygun olması varsayımı altında) daha ucuz borçlanma imkanı yaratabilir.
Menkul kıymet pozisyonuyla TL pozisyonunun diğer bir ilişkisi TCMB açık piyasa
işlemleri, TCMB ihaleleri ve TCMB TL İnterbankı işlemlerinde ortaya çıkmaktadır. (Açık piyasa
işlemleri ve ihaleler konusu ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır.)
Bankaların TCMB TL interbankında işlem yapabilmesinin ön koşulu teminat yatırma
zorunluluğudur. Bu teminat döviz deposu, hazine bonosu veya devlet tahvili olabilir. Burada
önemli olan nokta, İnterbanktan TL borçlanmak amacıyla teminatta tutulan menkul kıymetlerin
TL ile fonlanmış olmasıdır.
Yani teminattaki menkul kıymetin fonlama maliyeti o günkü TL borçlanma maliyetine
eşittir. Teminatta tutulan menkul kıymetin getirisinin, borçlanma maliyetinin üstünde olması
durumunda işlem karlıdır. Zira yüksek getirili menkul kıymeti elden çıkarmadan ucuz borçlanma
imkanı sağlanmış olacaktır.
İnterbank teminatında bulunan menkul kıymetlerden teminatta kullanılmayan bölüm
disponibiliteye sayılabilmektedir. (Disponibilite,munzam karşılık ve diğer yükümlülükler konusu
da daha sonra ele alınacaktır.)
TCMB TL İnterbankı kısa süreli fon fazlalarının değerlendirilmesinde geri dönmeme
riskinin olmayışı sebebiyle tercih edilen bir plasman alanı olmaktadır.

135

7.2. Ülkemizde Bankalararası Para Piyasası (BPP)
Bankalararası Para Piyasası, bankaların kısa vadeli likidite (fon) fazlalıklarını
değerlendirmelerine ve ihtiyaçlarını (açıklarını) karşılamalarına olanak tanıyan bir
organizasyondur. Kısa dönem için fon fazlası bulunan bankalarla yine kısa dönem için fon ihtiyacı
bulunan bankaları karşılaştırmak için kurulmuştur. T.C. Merkez Bankası tarafından kurulan ve
işletilen bu piyasa kuruluş tarihi olan 2 Nisan 1986 dan bu yana hacmini, büyük oranda geliştirmiş
ve bankaların atıl duran kısa dönemli fonlarının ekonomiye kazandırılmasını sağlamıştır. Böylece
piyasa etkinliğini gün geçtikçe arttırarak bankacılık sisteminin en önemli likidite göstergesi haline
gelmiştir.
Bankalararası Para Piyasasının yöneticisi ve düzenleyicisi olan T.C Merkez Bankası
piyasanın kuruluşundan Şubat 1988’e dek sadece aracılık fonksiyonunu üstlenmiş, faiz oranlarının
tamamen arz ve talep dengesine göre belirlenmesini sağlamıştır.
1 Temmuz 2002 tarihinden sonra ise, piyasanın belirli alt ve üst sınırlar içinde çalışması
zorunluluğunu getirmiş ve aktif olarak borç alan-veren bir konuma girmiştir.
T.C.Merkez Bankasının bankalara doğrudan borç veren ya da piyasada yani bankaların
elinde kalan fazla Türk Lirasını alan bir konuma gelmesiyle Merkez Bankası kendisini piyasadaki
para miktarını doğrudan, aktif olarak kontrol eden bir noktaya taşımıştır. Merkez bankasının borç
alıp verme faiz oranlarını belli bir aralıkta ilan etmesinin aslında aktif bir para politikası aracı
olduğunu belirtmemize gerek yok.
Merkez bankasının kısa vadeli faizlerin sınırını belirlediği aralığa “faiz koridoru” adı
verilmektedir. Piyasanın gereksinimlerine göre Merkez bankası bu koridoru genişletmekte ya da
daraltabilmektedir. Kimi zaman da bu koridorun sadece bir yönünü azaltıp, çoğaltarak piyasalara
belirli mesajları vermektedir. Bunun yanısıra Merkez Bankasının bankalarla yaptığı repo
işlemlerinde uyguladığı haftalık repo faizi ki “politika faizi” olarak adlandırılmaktadır, faiz
konusunda piyasanın dikkatle izlediği bir gösterge durumundadır.
Bu uygulama T.C. Merkez Bankasına hem faiz oranlarını hemde piyasadaki fon miktarını
kontrol etme olanağını sağlamıştır. Bu piyasanın organize piyasa olarak kurulması ve
düzenlenmesi ile, daha önceleri piyasada var olan gruplar ve gruplaşmalar önlenmiş ve tümünün
birbirleri ile alışverişleri sağlanmıştır. Bankaların T.C.Merkez Bankasından olan fon talepleri ve
gereksinimleri azalmıştır. Ekonominin önemli bir boyutunun sürekli olarak izlenebilmesi mümkün
olmuştur.

7.3. Bankalararası Para Piyasası’nın (BPP) İşleyişi
Ülkemizde faaliyet gösteren tüm yerli ve yabancı bankalar BPP’na girebilmektedir. Ancak,
Merkez Bankası bankaların büyüklüklerini göz önüne alarak her bankanın piyasadan
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borçlanabileceği azami miktara sınırlama (limit) getirmiştir. Bankalar bu limitleri aşmamak
koşuluyla borçlandıkları miktar için T.C. Merkez Bankasına döviz, efektif, altın, eurobond,
yabancı para bono-tahvil, hazine bonosu ve devlet tahvili cinsinden teminat yatırmak
zorundadırlar.
T.C. Merkez Bankası, her iş günü piyasadan önceden belirlenmiş ve piyasanın toplam
likiditesi ve ihtiyacı konusunda bize ipucu verecek bir dizi bilgiyi toplar (emisyon hacmi,
hazinenin borçlanma durumu, bankaların serbest tevdiatı ve zorunlu karşılıkları, bankaların takas
açıkları, döviz talebi,vb..) ve bu bilgileri değerlendirir. Bunlara, devlet iç borçlanması nedeniyle
çekilen paralar ve fonlardan yapılan ödeme varsa eklenir. Böylece o gün piyasanın likidite durumu
belli olur.
T.C.Merkez Bankasının gecelik borçlanma faizlerine uygulayacağı alt ve üst limitleri “faiz
koridoru” denilen bir aralık ilan ederek belirlediğini az önce ifade etmiştik. Bu koridorun alt ve
üst limitleri Merkez Bankası nezdindeki Para Politikası Kurulu’nun (PPK) o yıl için belirlenen
toplantılarında tartışılır ve belirlenir. (PPK yılda kaç kez toplanacağını her yılın başında açıklar ve
toplantı tutanağı piyasaya duyurulur. www.tcmb.gov.tr adresinden bu raporlara ulaşabilirsiniz.)
Oturmuş bir ekonomide kısa vadeli faiz oranları bir aydan ötekine çok sık değiştirilmez. Bu
faiz oranları piyasa aktörlerine ekonomideki gidişat, gereksinimler ve beklentilere ilişkin çok
önemli ipuçları verir.
Alt limit T.C. Merkez Bankasının piyasada fon fazlası kalması durumunda uygulayacağı
oranı belirtir. Bankalar fazla fonlarını alt limit üzerinden T.C.Merkez Bankasına plase edebilirler.
Üst limit ise, piyasada likidite sıkıntısı olması durumunda bankaların Merkez Bankasından
borçlanabilecekleri oranı belirtir.
Ancak gün içindeki işlemlere Merkez bankası herhangi bir müdahalede bulunmaz.
Interbank piyasası bünyesinde bankalar birbirlerinin kimliğini bilmeden diledikleri faiz oranı ile
arz ve taleplerini ilan ederler. Doğal olarak bu işlemlerin faiz oranı da daha önceden Merkez
Bankasının belirleyip ilan ettiği faiz koridorunun sınırları içinde olmak durumundadır. (Bankaların
bu piyasalarda girebilecekleri borç alma ve verme faiz oranları T.C.Merkez Bankasının ilan ettiği
alt ve üst sınırıdan en az 0,25 puan daha iyi olmak zorundadır.)
Piyasanın herhangi bir nedenle koridorun bir tarafına yığılan ihtiyacının olması durumunda
Merkez bankasının müdahale edeceği ve kendisinin belirleyip ilan ettiği faiz oranından tüm
ihtiyacı karşılayacağı unutulmamalıdır. (Bu ders notunun hazırlandığı Şubat-2018 tarihinde
T.C.Merkez Bankası enflasyon endişeleri nedeniyle para politikasında sıkılaştırmaya gitmiş ve bu
kapıyı tamamen kapatmıştır.) bu gün itibariyle piyasanın tüm fonlaması “Geç Likidite
Penceresi”nden (GLP) %12,25 faiz oranıyla gerçekleştirilmektedir. Tabii sadece TCMB
bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında (BPP) sınırsız olarak uygulanan
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bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmakla kalmamış ve parasal sıkılaştırma
kapsamında haftalık repo ihalelerine de son verilmiştir.
Gün başında piyasaların açılmasıyla birlikte, bankalar gecelik (O/N), 7 gün, 14 gün, 28 gün
ve 1-2 ve 3 aylık vadelerde talep ve tekliflerini piyasaya iletirler. Piyasa gelen en yüksek teklif ve
en düşük talepleri Reuters ekranı (CBTC sayfası) aracılığıyla tüm bankalara iletir. Bankalar da
piyasanın durumunu değerlendirerek ihtiyaç duydukları miktarı ve düşündükleri faiz oranlarını
yeniden değerlendirir. Piyasalardaki tüm arz ve talep değişiklikleri bu şekilde an be an
değerlendirilerek CBTC sayfası üzerinden bankalara anında ulaşır. Her vadede talep ve tekliflerin
bir denge noktasında buluşması piyasada işlemlerin başlamasını sağlar.
Bankalar T.C.Merkez Bankasının kendilerine tanıdığı limit ve teminatlar çerçevesinde gün
içerisinde (Bankalararası Para Piyasalarının-BPP- çalışma saatleri 10:00-16:00 arasındadır)
diledikleri anda T.C.Merkez Bankasının BPP bünyesinde kendilerine tanıdığı bu imkânı
kullanabilirler.
Bankaların arz ya da talepleri gün içinde bir şekilde karşılanamazsa T.C.Merkez Bankası
bu defa gün sonunda devreye girer. 16:00-17:00 saatleri arasında “borç veren son merci”
fonksiyonu çerçevesinde O/N vadede “geç likidite penceresi” nden bankaların borç ihtiyaçlarını
karşılar. Geç likidite penceresinden bankalar limitsiz olarak, ancak, teminatları karşılığında
T.C.Merkez Bankasının satış kotasyonundan borç alabilirler veya T.C.Merkez Bankasının alış
kotasyonundan Bankaya borç verebilirler. Doğal olarak T.C.Merkez Bankasının “geç likidite
penceresi” alış kotasyonu 10:00-16:00 saatleri arasında ilan ettiği alış kotasyonundan daha düşük,
satış kotasyonu ise daha yüksek olacaktır. (Bu ders notunun hazırlandığı Şubat-2018 tarihinde
T.C.Merkez Bankasının uyguladığı “geç likidite penceresinin” alt ve üst limiti % 0 ve %12,25
olarak ilan edilmişti.)
Bankalar piyasada (BPP’nda) işlem yaparken karşı tarafın kimliği hakkında herhangi bir
bilgiye sahip değildirler. Tüm işlemler T.C. Merkez Bankası aracılığı ile gerçekleşir. T.C. Merkez
Bankası verdiği bu hizmet karşılığında işlem başına yıllık bazda yaklaşık % 2 olan bir komisyon
alır.
Fonların bankalar arasında el değiştirmesi T.C. Merkez Bankası tarafından yönetilen
piyasanın dışında da önemli miktarlarda gerçekleştirilmektedir. Buna, paralel piyasa denilmekte
ve bankaların fon fazlaları ve fon gereksinimleri, için birbirleri ile doğrudan temas kurmaları ile
oluşmaktadır. Paralel piyasanın oluşmasında iki önemli etken sözkonusudur.

Mevduat hacmi küçük olan ve fon gereksinimini genelde bankalararası piyasadan
karşılayan az şubeli uzmanlık bankaları ve yabancı bankalar T.C. Merkez Bankasının tanıdığı
limitlerin üzerinda fon gereksimi duyduklarından likidite fazlası olan bankalarla doğrudan temasa
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geçmeyi tercih etmektedirler. İkinci bir nokta paralel piyasanın T.C. Merkez Bankasının aracılık
karşılığında aldığı komisyonu ortadan kaldırmasıdır. Ancak, uygulamada borç veren bankalar T.C.
Merkez Bankası komisyonunun en azından bir kısmını faiz oranına yansıtmakta ve getirilerini bu
şekilde arttırmaktadırlar.
Piyasanın gerçekleşen işlem hacminin yaklaşık olarak % 90’ının üzerinde bir kısmı gecelik
(O/N) borçlanmalardan oluşmaktadır. Bunun temel nedeni, piyasanın yapısı itibariyle kısa vadeye
dönük olmasıdır.
Bankalararası piyasada oluşan faiz oranları bankacılık sisteminin genel likidite durumu ile
yakından ilgilidir. Sisteme TL girişleri faiz oranlarını düşürücü etki yapmakta, çıkışlar ise faiz
oranlarını yukarı çekmektedir. T.C. Merkez Bankasının bankalarla yaptığı Açık Piyasa
işlemlerinden (API) kaynaklanan dönüşler, devlet iç borçlanma senetlerinin geri ödemeleri,
T.C.Merkez Bankasına yapılan zorunlu döviz devirlerinin karşılıkları, sisteme net bir fon girişine
(arzına) yol açmakta ve faiz oranlarını aşağı çeken etkenler olmaktadır.

7.4. T.C.Merkez Bankası Açık Piyasa İşlemleri (APİ)
Açık piyasa işlemleri, T.C. Merkez Bankasının devlet iç borçlanma senetleri satmak ya da
satın almak yolu ile bankaların likiditelerini dolayısıyla ödünç verebilecekleri fonların miktarını
etkilemeyi amaçlayan işlemleridir. Piyasaların nakit ihtiyaç ya da fazlasının kalıcı olduğu
durumlarda bu uygulamayı menkul kıymetlerin kesin alım-satımı şeklinde yapabileceği gibi
piyasaların nakit ihtiyaç ya da fazlasının geçici olduğu durumlarda aynı uygulamayı repo ya da
ters repo ihaleleri açarak gerçekleştirebilir ya da gerek duyduğunda hem kesin alım-satım hem de
repo-ters repo işlemlerini birlikte gerçekleştirebilir.
T.C. Merkez Bankasının devlet iç borçlanma senetlerini satması, doğrudan veya dolaylı,
bankaların likiditelerini ve ödünç verebilecekleri fonların miktarını azaltır. Likiditeleri ve ödünç
verebilecekleri fonların miktarı azalan bankalar kullandırdıkları kredilerin miktarını daraltmak
zorunda kalırlar.
Aksine T.C. Merkez Bankasının devlet iç borçlanma senetlerini satınalması doğrudan veya
dolaylı bankaların likiditelerini ve ödünç verebilecekleri fonların miktarını arttırır. Likiditeleri ve
ödünç verebilecekleri fonların miktarı artan bankalar kredilerini arttırabilirler.
Tahvil piyasasının gelişmiş olduğu ülkelerde açık piyasa işlemleri etkin bir kredi kontrol
aracıdır. Açık piyasa işlemlerinin etkinliği piyasada işlem gören devlet iç borçlanma senetlerinin
hacmine, T.C. Merkez Bankasının portföy hacmine ve uyguladığı para politikası hedeflerine
bağlıdır.
T.C.Merkez Bankası Kanunu T.C.Merkez Bankasına açık piyasa işlemleri ile ekonomide
para ve kredi hacmini etkileme olanağı vermektedir.
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1980 sorasında giderek artan bir şekilde devlet harcamalarının, vergi gelirleri yanında, artan
ölçüde tahvil ihraç edilerek finanse edilmesi yoluna gidilmiştir. Öte yandan yüksek faiz getiren ve
istenildiğinde paraya çevrilebilen son derece likit ve vergisel avantajlara sahip devlet iç borçlanma
senetlerine banka sisteminin ilgi ve talebi artmıştır. Bu da T.C.Merkez Bankasının repo-ters repo
işlemlerine başlaması ve giderek daha aktif ve etkin hale gelmesi için uygun ortam yaratmıştır.
T.C.Merkez Bankasının açık piyasa işlemlerini gerçekleştirebilecek hukuki ve ekonomik
alt yapının elverişli hale gelmesi sonucu TCMB Şubat 1987 tarihinde repo-ters repo işlemlerini
organize ederek başlattı ve işlem hacmi, giderek artan bir seyir izledi. Nisan 2004 tarihinde ise
piyasalara bu günkü halini veren APİ uygulama talimatı yayınlandı. (APİ işlemleri de saat 10:00
ile 16:00 arasında gerçekleştirilir.)
T.C.M.B. kendi nezdinde Ankara ve İstanbul şubelerinde bankaların adına Menkul Kıymet
Depo Hesapları açtı. Bankalar TCMB ile yaptıkları açık piyasa işlemlerini bu hesaplarda
izlemektedirler.
Her iş günü TCMB, piyasanın likidite durumunu ve ekonominin genel gidişini, hazinenin
borçlanma ihtiyacını değerlendirir ve o gün uygulayacağı açık piyasa işlemlerine ilişkin strateji ve
politikasını saptar. Saptadığı bu politika, bankalararası piyasaya kâğıt arz etmek ve para çekmek
ya da kâğıt satın alarak piyasaya para sürmek seçeneklerinden birisidir. Merkez bankası hergün
piyasanın ihtiyacını dikkate alarak o/n repo ve/veya ters repo ihaleleri yapar. Son dönemde haftalık
repo ihaleleri Merkez bankasının piyasaları yönetmekte öne çıkardığı bir araç olarak dikkat
çekmektedir.
TCMB bankalararası piyasada uygulayacağı günlük politikayı Reuters ve Telerate ekranları
aracılığı ile bankalara doğrudan duyurur. Bankalar günlük likidite durumlarına ve çeşitli
nedenlerle oluşan döviz ve menkul kıymet ihtiyaçlarına göre piyasada TL arz ya da talebi
yaratırlar. TCMB Reuters ve Telerate ekranlarında ilan ettiği kotosyanları, bankalar fon fazlalıkları
ve kâğıt talepleri açısından değerlendirerek TCMB ile doğrudan temas kurarlar ve kâğıt alımı veya
satımı işlemini gerçekleştirirler. Bunun sonucunda, TCMB satmış olduğu kâğıdı, bankanın TCMB
nezdindeki menkul kıymet deposu hesabına geçerken, ilgili banka da kâğıdın karşılığını TC
Merkez Bankasına öder, ya da bunun tersi gerçekleşir.
Açık piyasanın faaliyete geçtiği günden bugüne kadar, TCMB genelde piyasada kâğıt
satıcısı konumunda olmuştur. Bunda Hazinenin borçlanma ihtiyacının giderek artmasının yanısıra,
enflasyonu kontrol edebilme amacı da etkili olmuştur.
İstanbul borsası bünyesinde faaliyete geçirilen ‘’tahvil piyasası’’ T.C.Merkez Bankasının
açık piyasa işlemlerinin etkinliğini ve hacmini arttırıcı bir potansiyele sahiptir. Merkez bankası bu
piyasalarda da düzenli olarak fiyat vermekte ve işlem yapmaktadır.

140

7.5. Sabit Getirili Menkul Kıymetler
Hem açık piyasa işlemleri hem de tahvil ve repo piyasası işlemlerine konu olan sabit getirili
menkul kıymetlerle ilgili bazı tanımlar aşağıda verilmiştir.

7.5.1. Tanımlar
Nominal Değer : Menkul kıymetin üzerinde yazılı olan ve vade sonunda ödenecek anapara
tutarıdır.
Nominal Getiri : Herhangi bir yatırım aracının enflasyon dikkate alınmadığı durumdaki
getirisine denir.
Piyasa Değeri

: Menkul kıymetin, piyasada o gün itibarı ile geçerli olan ve vadeye kadar
getirisine göre hesaplanan fiyatıdır. Bu değer piyasa şartlarına göre
değişiklik gösterebilir. Menkul kıymetin getirisi ile piyasa değeri birbiriyle
ters orantılıdır.

İhraç Değeri

: Menkul kıymetin ilk ihraçtaki fiyatıdır. İhraç değeri nominal değerin
altında olursa iskontolu satış, nominal değerin üstünde olursa primli satış,
nominal değere eşitse başabaş satış yapılmış demektir.

İtfa

: Sabit getirili menkul kıymetin vade bitiminde anapara ve varsa kupon
faizinin ihraççı tarafından sabit getirili menkul kıymetin sahibine
ödenmesidir.

Kurtaj

: Aracı kurum ve bankaların, müşterileri nam ve hesabına Borsa’da
gerçekleştirdikleri işlemler için müşterilerinden alabilecekleri komisyon.

Valör Tarihi

: İşleme ait menkul kıymet ve nakit yükümlülüklerini yerine getirileceği,
başka bir ifadeyle menkul kıymet ve nakit takasının yapılacağı tarih.

7.5.2. Basit Faiz
Yapılan yatırımdan elde edilen faiz gelirinin, vade sonunda tekrar yatırıma
dönüştürülmediği durumdaki yıllık getirisidir. Basit faiz verilen ödünç miktarı üzerinden
hesaplanır. Faiz oranları, genellikle yıllık olarak ele alınır. Faiz hesaplamalarında bir yıl 365 gün
olarak kabul edilmekle birlikte, Türkiye’deki uygulamalarda, kredi faizlerinin hesabında 360 gün
olarak alınmaktadır. Bu uygulama sadece kredi faizlerine özel bir uygulama olup, mevduat ve
diğer faiz hesaplarında bir yıl 365 gün kabul edilmektedir.
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Basit faiz formülü aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
Dönem Faizi = Anapara * [ Basit faiz oranı * (Gün sayısı / 365 ) ]

ÖRNEK 1: 1.000.000 TL 180 gün vadeli mevduat hesabına % 10 net (vergi sonrası)
faizden yatırıldığı takdirde faiz geliri ne olur?
Çözüm 1:
Dönem faizi = 1.000.000 TL * ( 0.10 * (180 / 365) = 49.315 TL

7.5.3. Bileşik Getiri
Yatırımdan elde edilen faiz gelirinin dönem sonunda aynı oranla tekrar yatırıma
dönüştürüldüğü varsayımı ile hesaplanan getiriye bileşik getiri denir.
Bileşik Getiri = ((1+ (i / (365/g)) ^ (365 / g)) - 1) * 100
g: vadeye kalan gün sayısı i: basit faiz
ÖRNEK 2: 37 günlük (kırık) vadeli mevduat hesabının basit faizi net (vergi sonrası) %
40 ise, bileşik faizi nedir?
Çözüm 2:
Bileşik Faiz Oranı: [ 1 + (0.40 * (37/365) ] ^(365/37) - 1

= 0.4801 = % 48.01

7.5.4. Reel Getiri
Herhangi bir yatırım aracının enflasyondan arındırılmış getirisidir.

r% =

n-e
*100
1+ e

n : nominal faiz

e: enflasyon

r: reel getiri

Nominal getirinin %50 ve enflasyonun %20 olduğu bir ekonomide reel getiri yüzde kaçtır?
Verileri formüle yerleştirdiğimizde reel getiriyi %25 olarak hesaplarız.
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Uygulamalar
Ders içinde çoklu katılıma izin veren soru cevap çalışmaları
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Uygulama Soruları
1)

Pozisyon yönetmek niçin önemlidir?

2)

Bankalararası piyasanın varlığı niçin önemlidir?

3)

BPP ne zaman kurulmuştur? İşleyişi nasıldır?

4)

Açık piyasa işlemi ne demektir?

5)

Sabit getirili menkullerde getiri hesabı nasıl yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde pozisyonun ne anlama geldiğini ve yönetilmesinin niçin önemli olduğunu
öğrendik. Bu yönetimi yaparken BPP’nın varlığının ne kadar önemli olduğunu gördük. Burada
MB’nın Açık Piyasa İşlemleri yaparak piyasanın likiditesine nasıl yön verdiğini gördük. Bu vesile
ile bu işlemlere kullanılan menkul değerleri ve sabit getirili menkul kıymetlerde getiri
hesaplamasına göz atma fırsatımız oldu.
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Bölüm Soruları
1.
geçmiştir?

Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası hangi yıl faaliyete

a.

1846

b.

1927

c.

2012

d.

1986

e.

2001

2.

Merkez bankasının BPP’da kısa vadeli faizlerin (o/n) sınırını belirlediği aralığa ne

ad verilir?
a.

Haftalık swap ihalesi

b.

Geç likidite penceresi

c.

Gecelik borçlanma faizi

d.

Faiz koridoru

e.

Repo

3.

Aşağıdakilerden hangisi bankaların BPP işlem yapabilmek için MB’na yatırmak

zorunda oldukları teminat çeşitleri arasında değildir?
a.

Eurobond

b.

Döviz

c.

Müşter çek ve senedi

d.

Hazine bonosu

e.

Altın

4.

Faiz koridorunun alt ve üst limitleri kim tarafından belirlenir?

a.

Merkez Bankası Başkanı

b.

Tüsiad

c.

Para Politası Kurulu

d.

MB denetim Kurulu
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e.

Para Piyasaları Müdürlüğü

5.
Bankaların arz ya da talepleri gün içinde bir şekilde karşılanamazsa T.C.Merkez
Bankası bu defa gün sonunda devreye girerek 16:00-17:00 saatleri arasında “borç veren son merci”
fonksiyonu çerçevesinde O/N vadede bankaların borç ihtiyaçlarını karşılar. Bankaların bu
fonlanma şekli nasıl adlandırılmaktadır?
a.

Repo

b.

Teminatlı fonlama

c.

Gecelik borçlanma

d.

Geç likidite penceresi

e.

Açık piyasa işlemi

6.

Herhangi bir yatırım aracının enflasyon dikkate alınmadığı durumdaki getirisine ne

a.

Reel getiri

b.

Nominal getiri

c.

Sabit getiri

d.

Piyasa değeri

e.

Kurtaj

denir?

7.
Sabit getirili menkul kıymetin vade bitiminde anapara ve varsa kupon faizinin ihraççı
tarafından sabit getirili menkul kıymetin sahibine ödenmesine ne ad verilir?
a.

İtfa

b.

Kurtaj

c.

Ödeme

d.

Teslimat

e.

Piyasa değeri

8.

500.000 TL 91 gün vadeli mevduat hesabına % 12 net (vergi sonrası) faizden

yatırıldığı takdirde faiz geliri ne olur?
a.

14.959

b.

29.918

c.

5.000
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d.

15.000

e.

60.000

9.
Yatırımdan elde edilen faiz gelirinin dönem sonunda aynı oranla tekrar yatırıma
dönüştürüldüğü varsayımı ile hesaplanan getiriye ne ad verilir?
a.

Reel getiri

b.

İtfa

c.

Nominal getiri

d.

Bileşik getiri

e.

Basit getiri

10.
Enflasyon oranının %25 ve nominal faiz oranının %10 olduğu bir ekonomide reel
getiri % kaç olmuştur?
a.

%15

b.

%14

c.

%13

d.

%12

e.

%10

Cevaplar:
1) d, 2) d, 3) c, 4) c, 5) d, 6) b, 7) a, 8) a, 9) d, 10) d
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8. TÜRK LİRASI POZİSYONU VE MENKUL KIYMETLER
DEVAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Repo ve ters repo işlemlerinin yürütülüşünü ve getiri hesaplamasını öğreneceğiz.
8.2. Menkul kıymetlerin bankalar tarafından niçin önemli bir yatırım alanı olduğunu
anlamaya çalışacağız.
8.3. Zorunlu karşılık uygulamasını ve banka mevduat maliyetine etkisini hesaplayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bankaların menkul kıymet yatırımı gerekçeleri nelerdir?

2)

Repo ve ters repo ne demektir?

3)

Herkes repo yapabilir mi?

4)

Sabit getirili menkul kıymetlerde getiri nasıl hesaplanır? Repo getirisi net midir?

5)

Dönemsel ve yıllık getiri nasıl hesaplanır?

6)

MB bir politika aracı olarak zorunlu karşılık oranını dilediği gibi belirleyebilir mi?

7)

Zorunlu karşılıklara MB faiz öder mi? Bankalar için bir maliyet oluşmaz mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Repo ve ters repo ne demektir?
Mevduata göre avantaj ve
dezavantajları?
Sabit getirili menkul ne
demektir?
Kimler
ihraç
edebilir?
Sabit
getirili
menkul
kıymetlerde getiri hesabını
yapacağız.
Bankaların neden SGMK satın
aldıklarını ve zorunlu karşılık
maliyetini hesaplayacağız.

Niçin repo yapıldığını ve benzer Konuyu çalışarak
yatırım
araçlarından
farkını
öğreneceğiz.
Menkul kıymetlerin yerini ve Konuyu çalışarak
önemini kavrayacağız.
SGMK işlem fiyatı hesaplamasını, Konuyu çalışarak
dönemsel
ve
yıllık
getiri
hesaplamasını öğreneceğiz.
Zorunlu karşılık uygulamasını ve Konuyu çalışarak
banka maliyetlerine olası etkisini
öğreneceğiz.
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Anahtar Kavramlar
•

Repo

•

Ters repo

•

SGMK getirisi hesaplama

•

Zorunlu karşılıklar

•

Dönemsel getiri

•

Yıllık getiri
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Giriş
Bu bölümde MB’nın en etkin olarak kullandığı para politikası araçlarından birisi olan Açık
Piyasa İşlemleri kapsamında gerçekleştirdiği menkul kıymet alım-satımı ve repo-ters repo
işlemlerine odaklanacağız. Bankaların neden menkul kıymet bulundurmak istediklerini
gerekçelendirip anlayacağız. Ve bu esnada getiri, satış fiyatı vb. hesaplayarak bankacılık
bilgilerimizi pekiştireceğiz.
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8.1. Repo ve Ters Repo İşlemleri
Repo önceden belirlenen bir tarihte, önceden belirlenen bir fiyattan geri alma taahhüdü
vererek bir menkul kıymeti satma işlemidir.
Ters repo ise ellerinde repoda kullanılabilir menkul kıymet bulunan gerçek ve tüzel
kişilerin sahip oldukları söz konusu menkul kıymetleri tekrar geri satma koşulu ile başlangıçta
üzerinde anlaşılan bir vade ve getiri ile satın alınması işlemidir. Böylece karşı tarafın kısa süreli
nakit ihtiyacı karşılanmakta ve banka da kısa süreli bir yatırım yapmış olmaktadır.
Repo ve ters repo işlemleri 31 Temmuz 1992 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Seri: 5
No: 7 Tebliğ ile yasal kimliğine kavuşmuştur.
Bankaların menkul kıymet yatırımı yapmak için başlıca üç gerekçeleri vardır:
1- Yasal zorunluluklar (disponibilite, interbank ve döviz ve efektif piyasaları teminatı vb.)
2- Yatırım yapmak,
3- Spekülasyon yapmak
Likiditeyi sağlamak için zaman zaman yapılan yatırımdan vazgeçmek gerekebilir. Böyle
bir durumda bankalar repo yaparak nakit akışlarını uygun hale getirirler. Bu nakit yönetimi
amacıyla yapılan repodur.
Bazı durumlarda ise banka aldığı menkul kıymeti daha düşük getiri oranlarıyla
müşterilerine pazarlama olanağı bulabilir. Örneğin banka % 15 getiri oranı ile satın aldığı 3 aylık
bir hazine bonosunu % 12 getiri ile aylık repolarda kullanabilirse hem kaynak yaratmış hem de
getiri oranları arasındakı fark kadar kar elde etmiş olur.
Öte yandan repo işlemi gerçek ve tüzel kişilere, ödünç verilebilir fonları için, çok kısa
vadeler de bile yüksek getiri elde etme imkânı vermektedir. Ayrıca, tüzel kişilerin repo yolu ile
sağladıkları gelirin toplam gelire oranına göre kurumlar vergisi matrahından indirilebilmeleri söz
konusudur.
Genel ve alışılmış şekliyle repo ve ters repo işlemlerinde hazine bonosu ve devlet tahvilleri
kullanılmakla birlikte Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar, Kamu Ortaklığı İdaresi (KOİ),
Toplu Konut İdaresi (TKİ) ve mahalli idarelerce ihraç edilecek borçlanma senetleri ve bunların
dışında kalan menkul kıymetler borsaları veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya
borsada tescil edilmiş olan borçlanma senetleri kullanılabilmektedir.
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8.2. Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemlerinde Getiri Hesapları
8.2.1. Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilinde Fiyat ve Getiri Hesabı
İskontolu olarak ihraç edilen hazine bonoları ve 1 yıllık devlet tahvillerinde fiyat aşağıdaki
formüle göre hesaplanır.

İŞLEM FİYATI = 100,000 / (1 + (i*G/365))
i: Vadeye kadar getiri G: Vadeye kalan gün sayısı 100.000 = nominal değer
ÖRNEK 3:
Vadesine 128 gün kalmış bir HB’nun faiz oranı % 15 ise işlem fiyatı nedir?
Çözüm 3:
İşlem fiyatı = 100.000 / (1 + (0.15* 128 / 365)) = 95.002 TL
ÖRNEK 4:
Vadesine 154 gün kalmış olan bir Hazine Bonosundan nominal 10.000.000 ve % 15 yıllık
basit faiz ile satın alıp aynı gün içersinde % 14 yıllık basit faiz ile satarsanız ne kadar kar / zarar
elde edersiniz?
Çözüm 4:
Alış fiyatı = 100.000 / ( 1+ ( 0.15 * 154/365)) = 94.048.- TL
Satış fiyatı = 100.000 / ( 1+ ( 0.14 * 154/365)) = 94.423.- TL
Kar (Her 100.00 nominal değer için) = 94.423 – 94.048 = 375 TL
Her 100.000 liralık birim için 375 TL kar elde edilir. Toplam nominal TL 10.000.000
olduğuna göre, toplam işlem karı :
Toplam kar : TL 375 * (10.000.000 / 100.000) = 37.500 TL
Devlet iç borçlanma senetlerinin vadelerinden önce satılarak paraya çevrilmesi durumunda
satış fiyatı da hesaba katılarak elde tutma dönemi getirisi aşağıdaki gibi hesaplanır.
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DÖNEMSEL GETİRİ ( % ) = ((FİYAT2 -FİYAT1) / FİYAT1 ) * 100
FİYAT1

: Hazine bonosu veya devlet tahvilinin alış fiyatı

FİYAT2

: Hazine bonosu veya devlet tahvilinin satış fiyatını gösterir.

YILLIK GETİRİ % = Dönemsel Getiri* (365 / Menkul kıymetin elde tutulduğu gün
sayısı)

ÖRNEK 5:
274 gün vadeli olarak ihrac edilen bir hazine bonosunu % 14 yıllık getiri oranıyla satın alıp
182 gün sonra % 12 yıllık getiri oranı ile sattığımızı düşünelim. Bu bonoyu elimizde tuttuğumuz
süre boyunca ne kadar getiri sağladığımızı hesaplayalım.
Çözüm 5:
% 14 piyasa faiz oranına göre hazine bonosunun ihraç tarihindeki fiyatı (FİYAT 1) = ?
Vadeye kalan gün sayısı = 274 gün
FİYAT 1

= 100.000 / (1 +(0.14*274/365)) = 90.490.- TL

182 gün sonra %12 piyasa faiz oranına göre hazine bonosunun satış fiyatı (FİYAT 2) = ?
Vadeye kalan gün sayısı = 274 gün – 182 gün = 92 gün
FİYAT 2

= 100.000 / (1 +(0.12*92/365)) = 97.064.- TL

DÖNEMSEL GETİRİ (%) = ((97.064 – 90.490) / 90.490) * 100 = % 7,26
YILLIK GETİRİ (%)

= 7,26 * (365/182) = % 14,57

157

8.2.2. Repo-Ters Repo İşlemlerinde Getiri Hesapları
Yatırımcının elinde bulunan atıl parayı ters repo işlemi yaparak değerlendirmek istemesi
durumunda elde edeceği faiz kazancı aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

FAİZ TUTARI = [ (RFO * RS) / 365 ] * RT
RFO : Repo faiz oranı RS : Repo süresi RT : Repo tutarı

ÖRNEK 6:
Elindeki 5.000.000 TL.sını 4 gün için % 7,5 net faizle repoda değerlendiren bir yatırımcının
elde edeceği repo faiz getirisini hesaplayınız?
Çözüm 6:
FAİZ TUTARI : [ ( 0.075 * 4) / 365 ] * 5.000.000 = 4.109,6 TL

8.3. Zorunlu Karşılıklar
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin II nci
fıkrası gereğince, Türkiye’de kurulmuş veya şube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren
bankalar ve özel finans kurumları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde”Disponibilite”
ve “Munzam Karşılık” adı altında nakit ve Devlet İç Borçlanma Senedi olarak zorunlu karşılık
bulundururlardı.
Ancak TCMB’nın 29.Mart.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sıra No:2002/1
“Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’i “ ile bu iki zorunlu karşılık nakit yükümlülükler açısından
tek bir bütün haline getirilerek bütün pasif üzerinden yatırılmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Yeni
şekli ile bu yükümlülük artık “Zorunlu Karşılık” olarak anılmaktadır.
Yürürlükteki tebliğlere göre, bankaların yurt içi toplam pasiflerinden, indirilecek kalemler
çıkarıldıktan sonra bulunacak tutarlar ile yurt dışındaki şubeleri adına Türkiye'den kabul ettikleri
mevduat, katılım fonu ve bankalarca temin edilip yurt dışı şubeleri nezdinde izlenen kredi tutarları
bankaların zorunlu karşılığa tabi Türk parası ve yabancı para yükümlülüklerini oluşturmaktadır.
Bankaların Türk parası ve yabancı para mevduat ile diğer yükümlülüklerine uygulanan
zorunlu karşılık oranlarının belirlenmesinde esas olarak, uygulanan para politikası doğrultusunda
gerçekleştirilmesi hedeflenen parasal büyüklükler ve piyasanın likidite durumu belirleyici olmakta,
bunun yanında Merkez Bankasının rezerv durumu ve tasarruf sahiplerinin Türk Lirası ve yabancı
para mevduat tercihleri gibi hususlar da göz önünde bulundurulmaktadır.
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Zorunlu karşılık oranları aşağıdaki gibidir.
a) Türk Lirası Yükümlülüklerde (2016/4 tarihli tebliğ itibariyle)
Vadesiz- 1 ay vadeli -3 ay vadeli mevduatta
% 10,5
6 ay vadeli mevduatta

% 7,5

1 yıl vadeli mevduatta

% 5,5

1 yıldan uzun vadeli mevduatta

%4

b) Yabancı Para Yükümlülüklerde (2017/2 tarihli tebliğ itibariyle)
Vadesiz ve ve 1 yıla kadar vadeli mevduatta
% 12
1 yıldan uzun vadeli mevduatta

%8

Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler iki haftada bir Cuma günleri itibariyle hesaplanır.
Cuma gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, yükümlülüklerin hesaplanmasında bir önceki
iş günü esas alınır.
Bankalar ve özel finans kurumları, Türk Lirası yükümlülükleri için Türk Lirası cinsinden,
yabancı para yükümlülükleri için ABD Doları ve Euro döviz cinslerinden olmak üzere, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda yukarıda öngörülen oranlarda nakden
zorunlu karşılık tesis ederler. T.C.Merkez Bankası piyasanın likidite ihtiyacını göz önüne alarak
Kasım 2017 tarihinden bu yana TL yükümlülükler için % 55 oranında Euro, USD, hurda ve standart
altın olarak da karşılık tutabilme imkânı sağlayarak TL likiditesi konusunda bankaların elini
rahatlatmıştır. Buna Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) adı verilmektedir. Son olarak 2015
Mart ayı başında döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle bu defa rezerv opsiyonu katsayılarında
(ROK) aşağı yönlü bir değişiklik yaparak piyasaya döviz likiditesi sağlamıştır. (% 60 olan katsayı
% 55’e çekilmiştir.) Kısaca Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarının ne seviyede belirleneceği,
hangi para cinsinden tutulacağı gibi kararları alarak piyasanın likiditesinin belirleyici gücü
olmaktadır.
Zorunlu karşılıkların tesis süresi 14 gündür. Bu süre yükümlülüklerin hesaplandığı tarihten
iki hafta sonraki Cuma günü başlar ve ikinci haftanın Perşembe günü mesai saati bitiminde sona
erer.
Bankalar ve özel finans kurumları zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerini, esasları Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit edilecek cetvellerle, yükümlülüklerin hesaplandığı tarihi
takip eden iki hafta sonraki Cuma günü mesai saati bitimine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasına bildirirler.
Bankalarca Türk Lirası ve yabancı para yükümlülükler için tesis edilen zorunlu karşılıklara
faiz ödenebilir. Ödenecek faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilir.
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(Şubat 2018 tarihi itibariyle TL zorunlu karşılıklara % 8 olan bir hafta vadeli repo ihale faiz
oranından 4 puan indirilerek % 4 faiz uygulanmaktadır.)
Bankalar ve özel finans kurumlarınca Türk Lirası veya yabancı para zorunlu karşılık
yükümlülüklerinin süresinde tesis edilmemesi veya eksik tesis edilmesi, ya da Türk Lirası veya
yabancı para zorunlu karşılıklarının eksik tesis edilmiş olması halinde eksik tutarlara, tesis süresi
esas alınarak cezai faiz uygulanır.
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Uygulamalar
Ders içinde çoklu katılıma izin veren soru cevap çalışmaları
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Uygulama Soruları
1. Bankalar ellerinde neden menkul kıymet bulundururlar?
2. SGMK işlemlerinde getiri nasıl hesaplanır?
3. Dönemsel getiri ve yıllık getiri nasıl hesaplanır?
4. Repo ters repo işlemlerinde getiri nasıl hesaplanır?
5. Zorunlu karşılıkların bankaların mevduat maliyetine olası etkisi nasıl hesaplanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bankaların ellerinde neden menkul kıymet bulundurduklarını, repo ve ters repo işlemlerini,
menkul kıymet alım satımı ve repo ters repo işlemlerinde satış fiyatı ve getiri hesaplamasını,
dönemsel ve yıllık getiri hesaplamasını ve zorunlu karşılık uygulamasının banka mevduat
maliyetine olası etkilerini değerlendirdik.
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Bölüm Soruları
1.
T.C. Merkez Bankasının devlet iç borçlanma senetleri satmak ya da satın almak yolu
ile bankaların likiditelerini dolayısıyla ödünç verebilecekleri fonların miktarını etkilemeyi
amaçlayan işlemlerine ne ad verilir?
a)

Repo

b)

Zorunlu karşılık

c)

Açık piyasa işlemleri

d)

Faiz koridoru

e)

Geç lkitide penceresi

2.
5.000.000 TL 270 gün vadeli mevduat hesabına % 12 net (vergi sonrası) faizden
yatırıldığı takdirde faiz geliri ne olur?
a)

443.835

b)

450.000

c)

554.794

d)

547.194

e)

44.383

3.
Vadesine 90 gün kalmış olan bir Hazine Bonosundan nominal 10.000.000 ve % 12
yıllık basit faiz ile satın alıp aynı gün içersinde % 11 yıllık basit faiz ile satarsanız ne kadar kar
zarar elde edersiniz?
a)

23.300

b)

233.000

c)

90.000

d)

900.000

e)

450.000
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4.
270 gün vadeli olarak ihrac edilen bir hazine bonosunu % 12 yıllık getiri oranıyla
satın alıp 180 gün sonra % 11 yıllık getiri oranı ile sattığımızı düşünelim. Bu bonoyu elimizde
tuttuğumuz süre boyunca (dönemsel getiri) ne kadar getiri sağlarız?
Bononun nominal değerini 100.000 kullanınız.
a)

%5

b)

%6

c)

%11

d)

%12

e)

%11,5

5.

Dördüncü sorudaki yıllık getiri ne olmuştur?

a)

%10

b)

%12

c)

%22

d)

%24

e)

%23

6.
Elindeki 1.000.000 TL.sını 3 gün için % 7,5 net faizle repoda değerlendiren bir
yatırımcının elde edeceği repo faiz getirisini hesaplayınız?
a)

625

b)

616

c)

650

d)

618

e)

695
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7.
Zorunlu karşılık oranının %11 olduğunu ve bu karşılıklara faiz ödemesi
yapılmadığını varsayalım. Bu koşullarda %12 faizle mevduat toplayan bir bankanın topladığı bu
mevduatı satabileceği başa baş faiz oranı ne olur?
a)

%13,48

b)

%11

c)

%12

d)

%10,5

e)

%11.5

8.

Vadesine 30 gün kalmış bir HB’nun faiz oranı % 12 ise işlem fiyatı nedir?

a.

99.023

b.

101.379

c.

50.344

d.

100.000

e.

33.154

9.
Aşağıdakilerden hangisi bankaların ellerinde SGMK bulundurma gerekçelerinden
biri değildir?
a.

Zorunlu karşılıklar

b.

Yatırım yapmak

c.

İnterbank teminatı olarak kullanmak

d.

Özkaynaklarını garantiye almak

e.

Spekülasyon yapmak

10. Aşağıdakilerden hangisi repo ve ters repo işlemlerinde kullanılabilecek varlıklardan
biri değildir?
a.

Hazine bonosu

b.

Devlet tahvili

c.

Hisse senedi

d.

Banka bonoları
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e.

Borsada tescil edilmiş borçlanma senetleri

Cevaplar:
1) c, 2) a, 3) a, 4) b, 5) b, 6) b, 7) a, 8) a, 9) d, 10) c
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9. BORSA VE DÖVİZ PİYASALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Dünyada ve Türkiye’de borsanın tarihi

9.2.

Menkul kıymetler borsasının işlevleri

9.3.

Döviz piyasasının fonksyonları, yapısı ve işleyişi

9.4.

Dünyadaki önemli döviz piyasaları

9.5.

Türkiye’de döviz piyasasının gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dünyada ilk borsa nerede ve ne zaman ortaya çıkmıştır?
2) Türkiye’de borsanın tarihi?
3) Menkul kıymetler borsasının faydaları
4) Döviz piyasasının fonksyonları, yapısı, işleyişi
5) Dünyadaki önemli döviz piyasaları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Dünyada ve Türkiye’de borsanın Borsanın oluşumunun ve Konuyu çalışarak
oluşumu
gelişiminin
tarihini
öğreneceğiz.
Menkul kıymetler borsasının Menkul kıymetler borsalarının Konuyu çalışarak
işlevleri
ekonomiye kazandırdıklarını
öğreneceğiz
Döviz piyasasının fonksyonları, Bu
piyasaların
önemini, Konuyu çalışarak
yapısı ve işleyişi
yapısını işleyişini öğreneceğiz
Dünyadaki
piyasaları

önemli

döviz Önemli
piyasaları
merkezleri tanıyacağız

ve Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Borsa

•

Devlet borsası-özel borsalar

•

Döviz piyasaları

•

Vadeli ve spot piyasalar

•

Konvertibilite
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Giriş
Bu dersimizde organize piyasalar içerisinde önemli bir yer tutan Borsa’yı tanıyacağız. Fon
yönetimi açısından daha öne çıktığı için, her ne kadar “döviz borsalarının” altını çizecek olsak da
menkul kıymetler borsalarına ve tabii ki Borsa İstanbul’a (BİST) değinmeden geçmek olmaz. Bu
tanıtım sürecinde dünyada ve ülkemizde borsa tarihine kısa bir yolculuk yapacağız ve Osmanlı
döneminden başlayarak günümüze sermaye piyasalarının gelişimine göz atacağız. Bu çerçevede
döviz ve menkul kıymetler borsalarının gelişimi, önemi ve bu gün gelinen nokta hakkında bilgi
edineceğiz.
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9.1. Dünyada Borsanın Tarihi
Borsa teriminin (alm.börse) (fr.bourse) (ıng. stock exchange) kökü, Fransızca’daki bourse
sözcüğüdür. Bourse kese demektir.
Borsaların başlangıç tarihi çok eski olup bunlar pazar ve panayırlara dayanmaktadır. İlk
borsaların temeli kıymetli madenlerin alım-satımı ile atılmış ve bu meslek sarraflık şeklinde
gelişmiştir. Zamanla kıymetli madenlerin alım-satımı, aracıların da devreye girmesiyle genişlemiş,
kredi belgeleri ile ticari senetlerin alınıp satıldığı bir piyasaya dönüşmüştür.
Avrupa'da ilk borsa 1487 yılında Anvers şehrinde kurulmuştur. 16. yüzyılda bunun yerini
Amsterdam Borsası almıştır. Yüzyılın sonlarına doğru Lyon'da ve bunu takiben diğer Fransız
şehirlerinde borsaların kurulduğunu görüyoruz.
Menkul değerlerin alınıp satıldığı bir piyasa Londra'da mevcut ise de, bunun başlangıç tarihi
kesin olarak saptanamamıştır. Fakat 1770 yılında bu tür menkul değerlerin alınıp satıldığı bir
kahvehanenin üstüne menkul kıymetler borsası anlamına gelen "The Stock Exchange" levhası
asılmış ve buraya giriş ücrete tabi tutulmuş ve ilk borsa doğmuştur.
Londra Menkul Kıymetler Borsası'nın temeli 1801 yılında atılmış ve bina 1802 yılının
başlarında çalışmaya başlamıştır. Fakat Londra menkul Kıymetler Borsası'nın yasal kuruluşu 1875
yılında olmuştur. 1945 yılında Borsanın denetim organı olan konsey kurulmuş ve 36 üyesi
atanmıştır. Konsey üyeleri, borsaya kayıtlı üyeler arasından 5 yıl için seçilmektedir. İngiltere'nin
büyük şehirlerinde aynı şekilde menkul kıymetler borsaları mevcuttur.
New York Menkul Kıymetler Borsası Amerika ve Kanada'da mevcut diğer menkul
kıymetler borsalarının prototipi olup gönüllü olarak kurulmuş, fakat üyelerin meydana getirdiği
şirketleşmemiş bir kuruluştur. Yönetim kurallarını kendi belirlemekle beraber, 1934 yılından beri
SEC'in (Securities Exchange Commission) denetimine tabî bulunmaktadır. 1938 yılında Conway
komitesinin raporuna göre New York Menkul Kıymetler Borsası'nın kuruluş ve çalışma düzeninde
büyük bir reform yapılmış ve Borsa yönetimi, üye olmayan ve maaşlı, tam gün esasına göre çalışan
bir başkanın idaresine bırakılmıştır.
New York Menkul Kıymetler Borsası'nın gerçek kişilerden oluşan 1375 üyesi
bulunmaktadır. Üyeler yatırım bankalarını ve tüzel kişiler olan diğer kuruluşları borsada temsil
edebilir.
New York Menkul Kıymetler Borsası'nın yasal düzeni ve kuralları 25 üyeden oluşan bir
icra komitesi tarafından konulur. Başkan, icra ve yönetimin başı olup, dışa karşı borsayı temsil
eder ve yönetir.
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Borsayı, organize piyasalar içinde arz-talebin belli bir zaman ve yerde karşılaşmasına,
alışverişin daha büyük ölçülerde yapılmasına imkan veren, fiyatların daha normal ve genel
oluşmasını sağlayan bir pazar olarak tanımlayabiliriz.
Borsalar genellikle işlem konularına göre adlandırılır. Menkul değerler borsaları, döviz
borsası vb...
Dersimizin içeriği açısından daha çok dövizli işlemlere ve döviz borsalarına
yoğunlaşacağız. Ancak döviz borsalarına geçmeden önce ülkemizde borsanın tarihsel gelişimine
ve menkul kıymetler borsasının önemine kısaca değinelim.

9.2. Türkiye’de Borsanın Tarihi
1854 Kırım savaşı ile başlayan Osmanlı borçları nedeniyle Türkiye'de menkul değerler
borsasının kurulması hem kolaylaşmış, hem de hızlanmıştır. Osmanlı borçlanma tahvilleri
çıkarılmaya başlandıktan sonra, bunun İstanbul'da bir piyasası oluşmuş ve gayrimüslim bankerler
Galata'da bu işle uğraşmaya başlamışlardır. Türkiye'de bir borsa kurulması gereği bu dönemde
ortaya çıkmış ve Galata Bankerleri kendi aralarında, 1864 yılında bir dernek kurarak bu harekete
öncülük etmişlerdir.
1866 yılında Türkiye'den alacaklı olan devletlerin de desteği ile İstanbul'da bir Dersaadet
Tahvilat Borsası kurularak çalışmaya başlamış ve borsaya Maliye nezaretince bir komiser
atanmıştır. Bu borsanın adı 1906 yılında çıkarılan bir nizamname ile Esham ve Tahvilat Borsası'na
dönüştürülmüş ve bu kuruluş Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir.
İkinci Meşrutiyet'in ilanına kadar bu borsaya sadece, İstanbul, Selanik ve Beyrut'ta
kurulmuş bulunan yabancı şirketlerin çıkarmış oldukları menkul değerler kayıtlı iken,
Meşrutiyet'ten itibaren yerli şirketlerin menkul kıymetleri kaydolunmaya başlamıştır.
Cumhuriyet döneminde, 1922 yılında çıkarılan yeni bir nizamname (tüzük) ile borsada
bugünkü sistemin esasını oluşturan hükümler getirilmiştir. 1929 yılında kabul edilen 1447 sayılı
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ve aynı yıl çıkarılan 8172 sayılı nizamname ile
mevcut borsa yeniden düzenlenmiş ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adı altında çalışmaya
başlamıştır. 1938 yılında çıkarılan bir kararname ile İstanbul Borsası kapatılarak Ankara'ya
taşınmış ve "Kambiyo, Esham ve Tahvilat Borsası" adı ile açılarak çalışmaya başlamıştır. Bu
taşınmanın sakıncaları anlaşılmış olacak ki, 1941 yılında borsa yeniden İstanbul'a nakledilmiştir.
(Esham: Arapçada pay ya da hisse karşılığı olan sehimin çoğuludur. Hisse senedi yerine kullanılır.
Tahvilat: Devletin, belediyelerin ve ortaklıkların para sağlamak ve benzeri ekonomik amaçlarla
belirli bir sürenin bitiminde ödenmek ve her yıl ödenecek belirli üremi alacaklılarına verilmek
koşulu ile çıkardığı borç belgesi.)
Cumhuriyet döneminde kurulan borsalarda esham ve tahvilat yanında döviz alım-satımı da
işlemler arasında yer almıştır. Ancak Türkiye'de 1931 yılından sonra şiddeti giderek artan kambiyo
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kontrolü nedeni ile döviz alım-satımı anlamını yitirmiş ve 1959 yılından sonra borsanın döviz
alım-satımı ile ilgili rolü bütünüyle kaldırılmıştır.
Türkiye'de 1981 yılı Temmuz ayında yayınlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile
sermaye piyasası yeniden düzenlenirken Menkul Kıymetler Borsası'na yeni bir şekil ve içerik
verilmek istenmiş ve 1929 tarih ve 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu
yürürlükten kaldırılmış, bunun yerine 6.10.1983 gün ve KHK/91 sayılı Menkul Kıymetler
Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname getirilmiştir.
KHK/91'in yayımı tarihinden bir yıl sonra, 6 Ekim 1984 tarihinde "Menkul Kıymetler
Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır. 18.12.1985
tarihinde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği 18962 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğü girmiştir. Ve nihayet, 26 Aralık 1985 tarihinde borsa resmi bir törenle
açılarak, faaliyete başlamıştır. Bu olay, SPK'nın IX sayılı tebliği ile resmi gazetede ilan edilmiştir.

9.3. Menkul Kıymetler Borsasının İşlevleri
Ülkemizde Menkul Kıymetler Borsası’na karşı genellikle olumsuz bir tutum olduğu için
ülke ekonomisine sağladığı yararlar ile sermaye piyasası içindeki işlevleri yeterince
anlaşılmamıştır. Sermaye piyasası menkul kıymetler borsası olmadan serpilip gelişemez.
Menkul kıymetler borsasının ekonomiye sağladığı yararlar ile temel işlevlerini açıklamadan
önce bu borsaların kuruluşlarındaki yasal özellikleri açısından tasnifini de kısaca değinelim.
Menkul Kıymetler Borsası kuruluşlarındaki yasal özellikleri açısından başlıca iki ana gruba
ayrılmaktadır;
a)
Devlet Borsaları
Genellikle bir kanunla kurulmakta ve borsanın yönetimi resmi aracıların oluşturduğu
kurallara bırakılmaktadır. Kara Avrupası'ndaki menkul kıymetler borsaları bu tipin
örnekleri olarak gösterilir.
b)
Özel Borsalar
Borsa, üyeleri tarafından kurulan şeklî bir anonim şirket statüsündedir. Bunların kâr amacı
yoktur ve esas itibariyle bir mesleki kuruluş niteliğindedir. Bütün Anglo-Sakson
ülkelerindeki menkul kıymetler borsaları bu türün örnekleri sayılabilir. Ancak Hükümetler
sonradan çıkardıkları kanun veya kararname gibi yasal belgelerle borsalara bir resmiyet
verirler.
Bir de karma nitelikte borsalar vardır. Bu tür borsalar, kısmen devlet borsası gibi resmi
ve kısmen özel borsalar gibi yarı resmi bir nitelik taşırlar. Örneğin İtalya'daki menkul kıymetler
borsası bir kanunla kurulmuş olmasına rağmen, idari açıdan ticaret odasına bağlanmak suretiyle
mesleki bir kuruluş hüviyetini almıştır.
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Menkul değerlerin alım-satımı ile ilgili bütün işlemler borsalardan geçmez. "Over-theCounter Markets", organize bir borsa dışında yapılan işlemleri gösteren bir terim olmuştur. Bu
piyasa gevşek ve gayriresmi olmasına rağmen, örneğin bütün Amerika'ya yayılmıştır. Borsa dışı
işlemlerin de araya giren satıcıların tabî olduğu kurallar nedeniyle ciddi bir alış-veriş olduğunu
unutmamak gerekir. Burada önemli olan nokta menkul değer alım-satımının niçin borsa dışında
yapıldığı sorusudur. Şu iki halde menkul değer alım-satımı borsa dışı yapılmaktadır;
1.
Borsa dışı bir işlem, alıcı ve satıcıya borsa masraflarından kurtulmak gibi
bazı kolaylıklar sağlayabilir. Bu halde alıcı ve satıcı karşı karşıya gelip işlemi
gerçekleştirirler.
2.
Bazı menkul değerlerin pazarlanma şansı yoktur. Bunlar organize bir
pazarda (örneğin menkul kıymetler borsasında) işlem göremezler. Bu takdirde, bu
tür menkul değerler borsa dışı alım-satıma konu olur.
Özellikle Amerika'da borsa dışı piyasa, Amerikan malî piyasasının önemli bir bölümünü
oluşturur ve bu piyasaya vazgeçilmez bir hizmet sunar. Borsa dışı işlemler de, niteliği açısından
organize piyasalar kadar önemlidir. Fakat, bu piyasa borsalar kadar düzenli sayılamaz. Bugün için
Amerika'da borsa dışı işlemlerin hacmini ölçmek olanaksız ise de, bunların yüksek meblağlara
ulaştığı bir gerçektir.
Şimdi menkul kıymetler borsasının ekonomiye sağladığı yararlar ile temel işlevlerini
açıklamaya girişebiliriz.
a)
Ekonomiye kaynak yaratma işlevi:
Borsalar tasarruflara hareket ve canlılık kazandırmaktadır. Menkul Kıymetler Borsası,
menkul değerler arzı ile talebinin karşılaştığı bir piyasadır. Alıcılar ve satıcılar bu piyasada
alım-satım yaparlar. Bu açıdan borsalar fon talep edenler, tasarruflarını değerlendirmek
isteyenler ve ellerinde menkul değer bulundurup da bunları satmak isteyenler için kurulmuş
bir pazardır. Kuşkusuz bu pazarda işlem yapanlar bizzat yatırımcı, tasarruf sahibi veya
menkul değerlerini satmak isteyenler olmayıp, bunlar namına hareket eden kimseler
olmaktadır. Ancak fon arz ve talebi dolaylı şekilde de olsa borsada karşılanır.
Piyasa ekonomisinin hakim olduğu bir ortamda ekonomideki tasarruf seviyesinin
yükseltilmesi ve tasarrufların en verimli yatırım alanlarına kaydırılması şeklinde ortaya
konulabilen kaynak sorununun çözümlenebilmesi için etkin bir piyasanın olması
gereklidir. Böyle bir piyasada, bütçe açığını borçla karşılamak isteyen veya elinde bulunan
ticari işletmeleri şirket haline getirerek bunların hisse senetlerini halka satmak isteyen
devletin, kısa veya uzun vadeli borç senedi çıkararak borçlanmak isteyen özel sektörün ve
hisse senedi çıkararak sermayesine ortak olacak yeni kişi ve kurumlar arayan sınai
şirketlerin karşılaşacakları yer menkul kıymet borsalarıdır.
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b) Sermaye mülkiyetini geniş bir topluma yaymak:
Borsalar, halka açılmayı ve bu yolla sermayenin tabana yayılmasını teşvik eder. Piyasada
etkinlik yoksa ancak blok halinde hisse senedi satışı yapılabilir. Etkin ikinci el piyasalarda
çok kişiye küçük miktarlarda satış yapılarak sermayenin tabana yayılması mümkün olur.
Şirketteki kontrolünü başka büyük bir ortağa devretmek istemeyen ortak açısından bu
nokta çok önemlidir.
Ayrıca, menkul kıymetlerini borsaya kote ettirebilen ortaklıklar çeşitli avantajlar elde
ederler. Kotasyon, şirkete tanınma olanağı sağlar. Ortaklıklar, borsanın yaratmış olduğu
teşvik ortamından yararlanarak, menkul kıymetlerini halka kolaylıkla satabilir. Diğer bir
deyimle borsalar, halka açılmayı ve pazarlamayı kolaylaştıran aracı kuruluşlar olmaktadır.
Bu durumda sermaye mülkiyeti topluma yayılmakta ve küçük tasarruflar büyük
teşebbüslere ortak olmaktadır.
c)
Ekonominin Göstergesi Olma İşlevi:
Borsalarda her gün yüzlerce hisse senedi ve tahvil işlem görmekte ve bunların fiyatları
anında yayımlanmaktadır. Böylece bu tür menkul değerleri ihraç etmiş bulunan kuruluşlar
sürekli bir sınav ve değerlendirmeye tabi tutulmuş bulunmaktadırlar.
Menkul değerlere olan talebin şiddetine ve sunulan menkul değerlerin hacmine göre
fiyatlar sürekli olarak değişir. Fakat borsada menkul değerlerin fiyatını asıl etkileyen faktör
bunları ihraç eden şirketlerin mali bünyeleri, başarı dereceleri ve karlılık durumlarıdır. Eğer
şirket başarılı ise hisse senetleri için talep arttığından, fiyatlar da yükselir. Böylece borsada
oluşan fiyatlar tasarruf sahipleri, yatırımcılar, firma yöneticileri ve iktisatçılar için çok
yararlı bir gösterge olmaktadır.
Borsada kote edilen hisse senetlerine göre düzenlenen menkul değer fiyat endeksleri,
ülkenin genel ekonomik gidişi hakkında toplu fikir veren ve gelecek hakkında önceden
tahminler yapmaya yarayan veri niteliğindedir. Enflasyonun, yatırımların, gelişme ve
kalkınmanın, ekonomi dışı etkenlerin, örneğin savaş tehlikesi, politik istikrarsızlık gibi
durumların ekonomideki etkilerinin en iyi izlenebildiği yerlerden biri borsalardır.
d) Sanayide yapısal değişikliği kolaylaştırma:
Ekonomide bazı şirketler başarı kazanarak gelişirler, bazıları da mali güçlerini ve iş
hacimlerini kaybederek zayıflarlar. Borsa, şirketlerin gelişme trendine göre, hisse senedi
fiyatlarında bunları yansıtır. Özellikle bir şirketin mali bakımdan zayıf olması halinde, aynı
alanda çalışan diğer sermaye grupları bu şirketin hisselerini toplayarak zayıflayan şirkete
taze kan aşılarlar. Birleşme, füzyon ve ele geçirme şeklinde adlandırılan işlemlerde
borsaların sağladıkları kolaylık büyüktür.
Böylece “takeover bid” şeklinde isimlendirilen işlemler sonucu, durumu zayıflayan
şirketlerin hisse senetlerinin kamuya çağrıda bulunarak toplanmasıyla, mali çöküntü
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önlenmekte ve tasarruf sahiplerinin zararları azaltılmaktadır. Aleni alım teklifleri zayıf
düşmüş şirketlerin durumlarını düzeltmek için yararlı bir operasyon olmakta ve çoğu kez
bu tür şirketlerin hisse senetlerinin değer kaybını önlemektedir. Bu tür operasyonlar
borsanın düzenleyici rolü ve gözetimi olmadan gerçekleşemez.
e)
Likidite sağlama işlevi:
Daha önce ihraç edilmiş menkul kıymetler için sürekli bir pazar oluşmasını sağlar. Her
menkul kıymeti her an almak ve satmak mümkün olacağından, menkul kıymetin
pazarlanabilirliği yani likiditesi sağlanmış olur. Bu ortamda mali varlıklar yatırımcılar
arasında kolaylıkla ve en az maliyetle el değiştirir.
Borsalar halkın elindeki menkul kıymetlerin en kolay paraya çevrildiği yerlerdir. Borsalar
ikincil piyasada menkul kıymetlerini elinden çıkaran kimselere birincil piyasadan yeniden
menkul kıymet alma imkanını sağlar. Böylece, birincil piyasadaki menkul kıymet
ihraçlarına talep artar. Diğer yandan, ihraçtan veya ikincil piyasadan menkul kıymet satın
alan bir kimse bunları elinden çıkarmak istediği veya zorunlu kaldığı zaman bunda güçlük
çekerse bir daha menkul kıymet satın almak istemeyecektir. Daha önemlisi, kısa veya uzun
bir süre sonra başka bir işte lazım olacak parayı menkul kıymetlere yatırmayacaktır.
f)
Uzun vadeli yatırımların kısa vadeli tasarruflarla finansmanını sağlama işlevi:
Şirketler açısından, borç doğurucu araçların ihracında söz konusu olan “vade”
sınırlamasının etkisini azaltır. Şirketler pazarlama güçlüğünden dolayı uzun vadeli araçlar
ihraç etmekte güçlük çekerler. Bu durum uzun vadeli borçlanmanın maliyetinin, olması
gerekenden daha yüksek olmasına yol açmaktadır. İkinci el piyasa etkin çalışıyorsa bu
sınırlama ve ek maliyetler ortadan kalkar.
g)
Menkul kıymetlerle ilgili bilgilere kolay ulaşma işlevi:
Birinci el piyasalardaki vade, fiyat ve diğer koşulların belirlenmesinde kullanılacak
bilgileri sağlar. Bu durum, şirketlerin daha objektif bilgilere dayanarak kaynak maliyeti
hesaplamalarına olanak tanır; birinci el piyasada sınırlı kaynakların en etkin alanlarda
kullanılması sağlanır. İkinci el piyasalarda kullanılacak fiyat ve oranların belirlenmesinde
borsalarda oluşan fiyat ve oranlar dikkate alınır. Borsa bülteni ve diğer basın yayın
organları vasıtasıyla borsada oluşan fiyat ve oran bilgileri yatırımcılar tarafından en ucuz
maliyetle ve kolaylıkla edinilir.
h) Güvence işlevi:
Borsalar, yatırımcının korunmasını sağlar. Menkul kıymetlerinin, borsa kotuna alınması ve
borsada işlem görebilmesi için şirketler belirli koşulları sağlamak zorundadır. Bir anlamda,
bu şirketler sürekli olarak denetim ve gözetim altındadır ve bu şirketlerle ilgili bilgiler
yatırımcıların korunması amacıyla en kısa sürede kamuya açıklanır.
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Özetleyecek olursak; menkul kıymetler borsasının ekonomideki işlevleri hem çok yararlı,
hem de çok yaygındır. Sermaye piyasasında yeni menkul değer ihracı, bunların tasarruf sahiplerine
intikali borsa kanalı ile gerçekleşir. Bu şekilde borsa bir ülkede tasarrufu teşvik ve yatırımlara fon
sağlayan bir aracı kuruluş olarak önemli işlevlere sahiptir. Borsanın sağladığı hizmeti başka hiçbir
kuruluş yapamaz ve sağlayamaz.

9.4. Döviz Piyasasinin Fonksiyonlari, Yapisi Ve İşleyişi
a)
Döviz Piyasasının Yapısı ve İşleyişi:
Bir ülke ile diğer ülkeler arasında meydana gelen mal, hizmet ve sermaye ihracı ve ithali
gibi ekonomik hareketler için alıcı ve satıcılar döviz arz ve talebi yaratırlar. Sözkonusu döviz arz
ve talebinin karşılaşması da ‘’döviz piyasası’’ nda gerçekleşmektedir. Bu piyasaların başlıca
oyuncuları bankalar, Merkez Bankaları, çok uluslu şirketler, resmi kuruluşlar ve bireysel
yatırımcılardır.
Döviz piyasaları vadesiz piyasa (spot market) ve vadeli piyasa (forward market)
olmak üzere ikiye ayrılırlar. (Her iki piyasayı da önümüzdeki iki ders süresinde ayrıntılı
inceleyeceğiz.)
Vadesiz piyasalarda döviz işlemleri herhangi bir iş gününde o gün geçerli döviz kuru
üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Vadeli piyasalarda ise, tarafların sözleşme ile tespit ettikleri gelecekteki bir gün ve şimdiden
üzerinde anlaşılan bir kur üzerinden (vadeli döviz kuru) döviz alım ve satımının taahhüt edilmesi
şeklinde yapılmaktadır. Vadeli piyasalarda sözleşme süreleri standartlaşmış olup, bunlar bir, iki,
üç, altı ve oniki ay şeklinde yapılmaktadır. Daha uzun süreler için vadeli işlemler imkan dahilinde
ancak daha sınırlı kullanılmaktadır.
Öte yandan standart vadeler dışındaki vadelerde de işlem yapmak mümkündür. Vadelerin
standart hale getirilmeye çalışılmasının ana nedeni gerek mal piyasaları gerek para piyasalarında
benzer uygulamalarla uyum ve alışveriş imkanı yaratılması çabasıdır.
Döviz piyasalarında arz ve talebin karşılaşması, döviz ticareti yapan tacirlerin, bankaların,
ithalat ve ihracatçıların ve merkez bankaları gibi aktörlerin çeşitli araçlarla aralarında kurdukları
haberleşme sistemi ile gerçekleştirilmektedir.
Sanayileşmiş batılı ülkelerde döviz ticareti kısmen belli şehirlerde kurulmuş ‘’ döviz
borsaları’’ aracılığı ile yapılagelmektedir. Borsalarda, gerekli şartları yerine getirmiş döviz
tacirleri, banka temsilcileri vb. bulunmaktadır. Bu aktörler dünyadaki çeşitli döviz piyasaları ile
sürekli bir temas halinde döviz arz ve talebine cevap vermektedirler.
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Döviz piyasalarının organizasyonunda temel iki yaklaşım geçerlidir. Bunlardan ilki ve
uluslararası alanda sınırlı kullanımı olan döviz ticaretinin fiziksel konumlarda gerçekleştirilmesi
halidir.
Paris ve Brüksel’in temsilciliğini yaptığı bu türde taraflar çoğu kez yerel Menkul Kıymetler
Borsasında günün belirli saatlerinde karşı karşıya gelmekte ve Merkez Bankaları yetkililerinin
gözetiminde ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki günlük değerleri/kurları belirlenmektedir.
‘’Fixing’’ adı verilen bu uygulama döviz pazarının dinamizmi ve hızla gelişen teknolojik imkanlar
nedeniyle önemini yitirmektedir.
Sisteme önde gelen finans merkezlerindeki bankaların döviz alım-satım bölümlerinden
(dealing room) girilen, doğrudan temasa değil de telefon, teleks, reuters (dealing hattı) bağlantısına
dayalı, belirli bir toplanma yeri olmayan tür ise ikinci yaklaşımı simgelemektedir.
Dövizin ruhuna son derece yatkın olan bu sistemde işlemler karşılıklı, yazılı ve şifreli teyide
dayanmaktadır. Özellikle telefonla yapılan işlemlerde şifreli yazılı teyid mutlaka gereklidir.
Ancak reuters’ın sunduğu hizmetlerden bir tanesi, bankalar arasındaki döviz alım satım
işlemlerini güvenilir, hızlı ve kolay hale getirmiştir. Reuters bankalar arasında alım-satım hattı
(dealing hattı) kurarak bu kolaylığı sağlamıştır. Reuters’ın deal hattı aracılığı ile yapılan alım satım
işlemlerini ayrıca şifreli olarak teyit etmek gerekmemektedir.
Çünkü bu hatta girebilmek için her banka gizli bir şifre zaten kullanmaktadır. Elektronik
ortamda yani ekran üzerinde karşılıklı yazışarak yapılan alım-satım işleminin çıktısını alma imkanı
vardır ve bu işlemin teyidi niteliğindedir.
Döviz pazar ya da piyasalarının çekirdeğini bankalararası pazar oluşturmaktadır. Bu pazar
bankaların birbirleri ve müşterileri ile doğrudan veya brokerlar aracılığı ile yaptıkları alım
satımları içermektedir.
Bankalararası pazarda işlemlerin büyük bir bölümünü gerçekleştiren ve döviz kurlarını
etkileme gücü olan finansal aracılara “pazarı oluşturan banka’’ (market makers) denilmektedir.
Bu niteliği kazanabilmek için teknik deyişle iyi isim sahibi olmak gereklidir.
Bunun da güçlü sermaye yapısı, uluslararası faaliyet ağı, uzman personel ve son derece
gelişmiş teknik donanıma bağlı olduğu açıktır.
Pazarı her zaman büyük bankalar oluşturur diye genel bir kural da yoktur. Bazı küçük
bankalar ile çok uluslu şirketlerin küçük-tropik paralar ya da vadeli döviz işlemlerinde etkin
olabildikleri bilinmektedir.
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Döviz pazarına profesyonelce katılımı arzulayan bankaların riske açık olması
gerekmektedir. Bir başka deyişle spekülasyona girişmese bile bankanın ‘’pozisyon tutması’’ ve
bunun için de ‘’ görüş sahibi olması’’ gereklidir.
Bankalararası pazarda paraları konvertıbl, yarı konvertıbl ve de konvertıbl olmayan
şeklinde üçe ayırmak olanaklıdır.
Konvertibilite, bir ülkede yerleşik olan ve olmayan gerçek ve tüzel kişilerin o ülkelerin
parası veya diğer yabancı paralar cinsinden olan alacaklarını hangi sebeple olursa olsun serbestçe
edinebilmeleri, diğer yabancı paralar ile serbestçe değiştirmesi ve yurt dışına transfer edebilmesi
şeklinde tanımlanabilir.
Uluslararası alanda büyük çapta işlem gören konvertıbl paraların üç temel coğrafi sahası
vardır. A.B.D. ve Kanada dolarından oluşan Amerikan sahası, büyük ölçüde Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinin paralarına yönelik Avrupa sahası ve de Japon Yeni, Hong Kong, Singapur ve
Avustralya Dolar’larından oluşan Güney Asya sahası...
Bankalararası işlemlerde yoğun kullanılan paralar arasında A.B.D. dolarının ağırlığı
tartışmasızdır. Onu Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini izlemektedir.
Çoğu gelişmekte olan ülkelere ait yarı konvertıbl paraların bankalararası pazarda alım
satımları ise genelde o ülke Merkez Bankaları vasıtaları ile olmaktadır.
Uluslararası düzeyde kullanımı yasaklanan ve resmi kurları yapay olarak yüksek tutulan
konvertıbl olmayan paralar ise bankalararası pazarda çok sınırlı olarak işlem görmektedir.
b)

Döviz Piyasasının Fonksiyonları
i.Satın alma gücünün transferi:
Döviz piyasaları, ulusal paraların herhangi bir yabancı ülke parasına
dönüştürülmesine olanak sağlayarak yabancı mal ve hizmetlerin satın
alınmasını mümkün kılar.
ii.Finansman sağlama:
Dış ticaret işlemlerinde genellikle, malların sevk edilmesi ile ithalatçıya
ödenmesi arasında bir zaman farkı söz konusudur. Bu süre içersinde dış
ticaretin finansmanı döviz piyasası, daha açık bir deyişle dış ticarete aracılık
eden bankalar tarafından (akreditif ile) karşılanabilir.
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iii.Kur değişmesi riskine karşı korunma:
Bu riskler ilerdeki derslerimizde daha ayrıntılı şekilde inceleyeceğimiz
şekilde vadeli (gelecekte teslim) döviz piyasalarında yapılacak alım satım
işlemleri ile giderilebilir.

9.5. Dünyadaki Önemli Döviz Piyasaları ve Merkezler
Döviz pazarlarına yön veren finansal merkezler coğrafi konum olarak birbirlerinden uzakta
olsalar bile gerçekte bir bütünün parçasıdırlar. Genellikle birinin kapanış fiyatları diğerinin açılış
fiyatı olmaktadır.
a)
Orta ve Uzakdoğu:
Yörenin en önemli döviz borsaları Tokyo, Hong Kong, Singapur ve Bahreyn’dir.Tokyo
pazarında işlemler A.B.D. doları ve Yen ağırlıklıdır. Hong Kong’da döviz işlemleri EURO/USD,
USD/HK$, USD/YEN üzerinde yoğunlaşmaktadır. Singapur ‘da işlemlerin dörtte biri EURO/USD
geri kalanı USD/YEN, USD/Singapur doları ve STG/USD ve bazı yerel paralar üzerinedir.
Başta Bahreyn olmak üzere Körfez ülkeleri de Uzak Doğu ve Batı Avrupa arasında olmanın
avantajından ve bölgenin petrol gelirinden yararlanmaktadırlar. Yerel paralar dışında, USD,
EURO, STG ve diğer bazı avrupa paralarının işlem gördüğü yöre borsalarının bir ilginç özelliği
de Cumartesi ve Pazar açık olmasıdır.
Körfez krizi nedeniyle bölgenin en önemli finans merkezi durumundaki Bahreyn’in önemi
hızla azalmış ve bu gelişme İstanbul’un yörenin finans merkezi olma konusunda önünü açmıştır.
Ancak geçen süre içinde gerekli düzenleme ve desteğin sağlanmamış olması bu tarihi fırsatı
akıllıca ve süratle değerlendirme imkanını her geçen gün biraz daha azaltmaktadır.
b)
Batı Avrupa:
Döviz pazarlarının doğuş ve gelişimine sahne olan Batı Avrupa’da dört önemli merkez söz
konusudur. Bunlar Londra, Paris, Frankfurt ve Zürich’tir.
Euro-pazarların odak noktası olan Londra döviz ticareti açısından da dünyanın en önemli
finansal merkezidir. Paris’te Fransız bankalarının belirgin bir etkinliği vardır.
Almanya’da dövizin can damarının attığı yer ise Frankfurt’tur. Burada Alman Merkez
bankası Bundesbank’ında aktif bir katılımcı olması dikkat çekmektedir.
Zürich ise bankacılık işlemlerindeki gizlilik ile ünlenen ve ağırlıklı olarak USD/SFR
üzerine çalışan bir pazar görünümündedir.
c)
Kuzey Amerika:
Amerika kıtasında döviz borsalarının önem kazanması oldukça yenidir. 1970’li yılların
ortalarına kadar Amerikalıların döviz piyasalarındaki gelişmelere uzak kalmaları ve FED’in
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(Federal Reserve Board-Amerikan Merkez Bankası) uluslararası gerekçelerle para politikasında
değişikliği öngörmemesi oldukça ilginçtir.
1980’li yıllarda doların sürekli iniş çıkışları ise Amerikan kamuoyunu her şeyden fazla
meşgul eder hale gelmiştir. Bu doğrultuda Newyork bir finansal merkez olarak Londra ile ciddi
bir rekabet başlatmış ve hızla en önemli finansal merkezlerden biri olarak uluslararası
piyasalardaki yerini almıştır.
Ülkenin uluslararası finans açısından öneme sahip bir diğer kenti Şikago’dur. Mal borsası
ile uluslararası üne sahip bu kent ‘’gelecekteki döviz’’ (future exchange) sözleşmeleri ile de
yatırımcılara hizmet vermektedir.
Kuzey Amerika kıtasının bir diğer önemli döviz borsası olan Toronto’daki işlemler
Amerikan ve Kanada doları ağırlıklıdır.
Bunların yanı sıra döviz açısından önemli sayılabilecek diğer bazı yerel merkezler de vardır.
Filipinler, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Panama ve bazı Avrupa ülkeleri bu grup
içersindedir. Ancak bu merkezlerin döviz pazarlarındaki gelişmelerde payları fazlaca önemli
olmamaktadır.

9.6. Türkiye’de Döviz Piyasasi ve Gelişimi :
Bankalararası döviz borsasının oluşum süreci TPKK’ da yapılan değişiklikler ve dövizli
işlemlerle ilgili gerçekleştirilen düzenlemelerle olgunlaşmıştır. Borsa tanımını baz alırsak,
cumhuriyet döneminde gayri resmi bir döviz borsası Tahtakale bölgesinde hep varolmuştur. Gayri
resmi idi çünkü, 1980 yılı öncesine kadar Türk Parasını Koruma Kanunu (TPKK kişilerin
kazandıkları dövizi üzerinde taşımasını, harcamasını ve saklamasını yasaklıyordu. Kişiler
dövizlerini tanınan süre içinde bankalara satmak zorunda idiler.
Yasaklar ve kısıtlamalar nedeniyle bankalarımızın 1980 öncesi dönemde döviz
yönetimindeki etkinlikleri oldukça sınırlı idi. Döviz bulundurma ve bu dövizleri kullanma yetkisi
yalnızca TCMB’ye ait bulunmaktaydı. Bankalara 1974 yılında döviz pozisyonu tutma yetkisi
verildi. Kişilere beraberlerinde döviz bulundurmak, döviz hesabı açtırabilmek serbestisi tanındı.
Öz olarak 1983 kararları döviz ticaretinde kolaylıklar, sermaye hareketlerinde de göreli
serbesti getiren dışa açılma sürecinde önemli bir aşama olarak nitelenebilir.
Konvertibiliteye geçiş yolunda önemli bir dönemeç sayılan 1 Temmuz 1985 kararları ile
bankaların döviz fiyatlarını serbestçe belirlemeleri öngörülmüştür. Ancak bu kararlar ülkemizin
döviz gelir gider dengesini bozmuş ve TCMB idari bir kararla müdahale ederek kurların
belirlenmesinde resmi kurun baz alınmasını kararlaştırmıştır.
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29 Temmuz 1988 kararları ile döviz kurlarının belirlenmesinde kısmi serbesti gündeme
gelmiştir. Bu doğrultuda T.C.Merkez Bankası bünyesinde ‘’Döviz ve Efektif Piyasaları’’
oluşturulmasına, bankalar, özel finans kurumları ve yetkili müesseselerin (döviz büfeleri) döviz,
efektif ve altına ilişkin işlemler yapabilmelerine olanak sağlanmıştır.
Türkiye’de resmi anlamda döviz borsası (bankalararası döviz piyasası) 1988 yılında TCMB
nezdinde kurulmuştur. Dövizin kullanımına getirilen kısıtlamalar hep Tahtakale borsasını
hareketli kılmıştır.
Ancak sonraki yıllarda yapılan değişiklikler ve düzenlemelerle bu konudaki kısıtlamalar
asgariye indirilmiş ve dövizli işlemler organize piyasalar ve bankacılık sektörü içinde rahatça
gerçekleştirilebilir hale gelmiş ve Tahtakale olarak anılan piyasalar giderek önemini yitirmiştir.
Bu düzenlemelerin başında da 1989 yılında çıkarılan 32 sayılı kararın altını çizmekte yarar
vardır.
Bugün gelinen noktada TCMB İnterbank piyasalarında günlük birkaç milyar dolar
civarında, bankaların yurtiçi ve yurtdışı şubeleri aracılığı ile müşterileriyle yine günlük ortalama
12 milyar dolar civarında TL karşılığı döviz alım satımı gerçekleştirilmektedir.
Tablo:1 BANKALARIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI DÖVİZ İŞLEM HACİMLERİ
(Mart-2015)
Bu tablo için gerekli datalara 2016 sonrası için ulaşılamadı. Geçici bir nedenle ya da sadece
yenilenen site mimarisi nedeniyle oluşan bir sıkıntı olabilir. Ama genel olarak söylenecek olan
hacimlerde bir miktar gerileme olduğudur.
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Uygulamalar
Ders içinde çoklu katılıma izin veren soru cevap çalışmaları
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Uygulama Soruları
1)

Menkul kıymetler borsasının işlevleri nelerdir?

2)

Döviz piyasasının fonksiyonları nelerdir?

3)

Dünyadaki önemli döviz piyasaları ve merkezleri nerelerdedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde dünyada ve Türkiye’de borsanın tarihçesine bir göz attıktan sonra borsaların
ekonomiye sağladığı yararları gördük. Daha sonra ülkemizdeki Menkul kıymet piyasalarının ve
özellikle döviz piyasalarının kuruluş ve gelişme sürecini daha yakından görüp işleyişini
kavramaya çalıştık. Dünyadaki önemli döviz piyasalarını ve bu merkezlerde gerçekleştirilen döviz
alım satım işlemlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasası yeniden düzenlenmiştir.
Bu düzenleme hangi yıl gerçekleştirilmiştir?
a)

1929

b)

1959

c)

1980

d)

1981

e)

1989

2.
……………organize piyasalar içinde arz-talebin belli bir zaman ve yerde
karşılaşmasına, alışverişin daha büyük ölçülerde yapılmasına imkan veren, fiyatların daha normal
ve genel oluşmasını sağlayan bir pazar olarak tanımlayabiliriz.
a)

Para piyasasını

b)

Sermaye piyasasını

c)

Menkul kıymetler borsasını

d)

Borsayı

e)

İnterbankı

3.
Kuruluşlarındaki yasal özellikleri açısından kısmen devlet borsası gibi resmi ve
kısmen özel borsalar gibi yarı resmi bir nitelik taşıyan borsalara ne ad verilir?
a)

Özel borsalar

b)

Emtia borsaları

c)

Devlet borsaları

d)

Karma nitelikte borsalar

e)

Menkul kıymet borsaları

4.
Aşağıdakilerden hangisi organize borsalar dışında ("Over-the-Counter Markets"),
işlem yapılmasının bir nedenidir?
a)
olmaması
b)

Alım satım konusu olan kıymetlerin organize piyasalarda işlem görme şansının
Alıcı ve satıcının işlemlerini gizlemek istemeleri
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c)

Bu piyasalarda ödemelerin taksitli yapılma imkanının olması

d)

Bu piyasalarda ödemelerin nakit yapılıyor olması

e)

Alıcı ve satıcının birbirlerini görüp tanımak istemeleri

5.
Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler borsasının ekonomiye sağladığı
yararlardan biri değildir?
a)

Ekonominin Göstergesi Olma

b)

Sermaye birikimine yardım etmek

c)

Ekonomiye Likidite sağlama

d)

Menkul kıymetlerle ilgili bilgilere kolay ulaşma

e)

Güvence işlevi

6.

Aşağıdaki ülke paralarından hangisi konvertıbıl değildir?

a)

Türk Lirası

b)

Çin Yuanı

c)

İsviçre Frangı

d)

Honk Kong Doları

e)

İsrail Şekeli

7.

Aşağıdaki kentlerden hangisi Avrupa’daki önemli finans merkezleri arasında

değildir?
a)

Londra

b)

Paris

c)

Frankfurt

d)

Zürich

e)

Brüksel

8.
Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara hangi tarihte döviz pozisyonu tutma yetkisi
verilmiştir?
a)

1923

b)

1937

c)

1960
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d)

1974

e)

1989

9.
Türkiye’de resmi anlamda döviz borsası (bankalararası döviz piyasası) …… yılında
TCMB nezdinde kurulmuştur. Boşluğa gelmesi gereken doğru tarih aşağıdakilerden hangisidir?
a)

1960

b)

1988

c)

1980

d)

1981

e)

1947

10. Aşağıdaki kentlerden hangisi Orta ve Uzak Doğuda yer alan önemli finans
merkezlerinden birisi değildir?
a)

Tokyo

b)

İstanbul

c)

Bahreyn

d)

Singapur

e)

Hong Kong

Cevaplar:
1) d, 2) d, 3) d, 4) a, 5) b, 6) b, 7) e, 8) d, 9) b, 10) b
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10. BANKACILIK VE RİSKLER

193

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Risk olgusunu ve özellikle Bankacılıkta karşılaşılan temel riskleri tanıyacağız.
10.2. Piyasa riski nedir? Bu grupta sıralanan riskleri ve korunma yöntemlerini öğreneceğiz.
10.3. Kredi riskini ve korunma tedbirlerini öğreneceğiz.
10.4. Operasyonel riskleri tanımlayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Risk nedir? Risk yönetilebilir mi?

2)

Bankacılıkta rısk var mıdır? Bu risklerden korunmak için neler yapılabilir.

3)

Piyasa riski diyince ne tür riskler anlaşılmalıdır?

4)

Kredi riski nedir? Ne gibi tedbirler alınabilir?

5)

Operasyonel riskler diyince ne anlamalıyız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Risk nedir?

Risk kavramını tanıyacağız

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Konuyu çalışarak

elde
veya

Bankacılıkta risk var mıdır?

Bankacılıkta
karşılaşılan Konuyu çalışarak
riskleri öğreneceğiz.
Bankacılıkta
karşılaşılan Piyasa, kredi ve operasyonel Konuyu çalışarak
riskler nelerdir?
riskin
ne
olduğunu
öğreneceğiz.
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Anahtar Kavramlar
•

Risk

•

Risk yönetimi

•

Kredi riski

•

Piyasa riski

•

Faiz oranı riski

•

Döviz kuru riski

•

Likidite riski

•

Hisse senedi riski

•

Operasyonel riskler
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Giriş
Bu dersimizde bankacılık sektöründe karşılaşılan riskleri göreceğiz. Bu riskleri temelde 3
ana grupta toplayarak inceleyeceğiz. Önce kredi riskini daha sonra piyasa riskini ve son olarak da
operasyonel riskleri ve bu risklerden korunma yöntemlerini öğreneceğiz. Piyasa riski grubunda
fon yönetimini daha yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz kur riski, faiz oranı riski ve likidite
riski üzerinde daha fazla duracağız
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10.1. Risk Tanımı ve Konuyla İlgili Yasal Düzenleme
Bankacılık doğası gereği çok fazla risk içeren bir iştir. Bankacılık açısından risk en basit
tanımıyla bankanın zarara uğrama olasılığıdır. Bankalar açısından riskler genel olarak 3 kısma
ayrılmaktadır. Kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk.

Şema 1: Bankacılıkta Riskler
Dünyadaki ve Türkiye’deki bankalar yakın geçmişte kredi portföylerindeki bozulmalar,
alınan faiz oranı pozisyonları veya türev piyasalarda alınan korumasız pozisyonlar nedeniyle ciddi
kayıplar yaşamışlardır.
Özellikle 2001 Türkiye krizi ile bankacılık sektöründeki riskler ve onların tespiti, kontrolü,
minimize edilmesi ön plana çıkmıştır. Ardından 2007 yılında başlayan ve 2008 – 2010 yıllarında
etkisini önemli ölçüde hissettiren küresel finans kriziyle bankaların sahip oldukları riskli
pozisyonların belirlenmesi ve yönetilmesinin ne denli önemli olduğu bir kez daha görülmüştür.
Ülkemizde risk yönetimi ile ilgili olarak düzenlemeler esas itibariyle Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanmakta ve bankaların bu düzenlemelere uyumu
yine BDDK tarafından denetlemektedir. Risk yönetimi ile ilgili temel düzenlemeler aşağıda
sıralanmıştır;
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a)
b)
c)

Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik,
Bankaların
Sermaye
Yeterliliğinin
Ölçülmesine
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik.

ve

Bu dokümanlar ile banka risk yönetimi sistemlerinin ana çerçevesi çizilmiş, risk yönetimi
sistemlerinin ne suretle kurulup, hangi sorumluluklara sahip olacağı belirlenmiştir. Dolayısıyla bu
dokümanlar bir anlamda risk yönetimi yapısını belirleyen yönetmeliklerdir. Risklerin
tanımlanması, ölçümü, izlenmesi ve raporlanması gibi hususlar ise her bir risk türü bazında detaylı
diğer yönetmeliklerle açıklanmıştır.

10.2. Kredi Riski
Kredi riski, temel olarak bankanın alacaklarını zamanında ve tam olarak tahsil edememesi
riskidir. Kötü niyetli bir müşteri tarafından alınan kredi hiç ödenmeyeceği gibi, kötü niyetli
olmamakla birlikte mali işleri yolunda gitmeyen müşteriler de aldıkları kredinin tamamını ya da
bir kısmını ödeyemeyebilirler veya geç öderler. Banka için kredinin ödenmemesi kadar geç
ödenmesi de olumsuz bir durumdur.
Kredi riskinde en önemli faktör kuşkusuz kredi verilen müşteridir. Müşterinin kredibilitesi
sabit bir değer olmayıp zamanla değişebilmekte, azalıp artabilmektedir. Dolayısıyla yüksek
kredibilitesi olan bir müşteriye verilen kredinin sürekli olarak düşük risk içereceğini düşünmek bu
konuda yapılabilecek en önemli hatalarda biridir. Çünkü müşterilerin kredi değerliliği geçmiş
krediler ve bu kredilerin zamanında ödenme biçimleri, mevcut varlıkları ve teminatları gibi maddi
unsurlara bağlı olduğu kadar müşterinin faaliyet gösterdiği alandaki pazar payından işletmesinin
ve ürettiği ürünlerin kalitesi gibi üzerinde sayısal olarak işlem yapamayacağımız daha soyut
unsurlara da bağlıdır. Bu nedenle kredi riskinin azaltılması için kredi verilecek kişiler tüm bu
kriterler açısından değerlendirilmeli ve olası tüm riskleri en aza indirecek önlemler alınarak
sermaye maliyetini karşılayacak kredi fiyatlaması yapılmalıdır.
Krediler verilirken kredi verilen müşterilerin kredibilitesi önemli olduğu kadar bu gerçek
ve tüzel kişilerin ilişkide olduğu kişi ya da grupların taşıdığı riskler de önemlidir. Bu kişi ya da
gruplar yapacakları işlemlerle hem kendileri hem de kredi verilen, ilişki içinde olduğu kişi ve
kurumları ve hem de içinde bulundukları sektörleri büyük tehlike altında bırakabilirler.
Örneğin kredi alan bir kimseyle yakın iş ilişkisi içinde olan ve o kimsenin kaynaklarını
kullanan kişiler, bankadan belli bir dönem içinde çok sık yüksek miktarlarda kredi alan bir ailenin
farklı fertleri veya banka üst yönetiminin yakınları olmaları nedeniyle kredi analizleri üstünkörü
yapılan kişiler bankalar için görünmez risk unsurları olarak tanımlanabilirler. Çünkü yapılan
maliyet hesaplamalarında bu kimselerin çevreleri ile olan ilişkileri dolayısı ile bankanın
uğrayacağı kayıp tam olarak hesaplanamamakta ve kredi fiyatlaması risk altındaki sermaye
miktarının çok altında bir tutar üzerinden yapılmaktadır.
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Kredi riskindeki temel amaç, krediyi kullandırmak isteyen bankanın, kredi alan ve kredi
türü için en uygun teknikleri kullanarak en rasyonel kredi fiyatlamasını yapmaktır. Bu nedenle
birçok bankada kredi analizleri yapan birimler kurulmuştur. Kredi riskindeki artışlar borcun ve
özkaynağın maliyetini yükseltmektedirler. Kredi verilirken çeşitli metotlara göre analiz birimleri
kredi riskini hesaplamaya çalışsa da kredi kalitesi problemi halen bankaların en önemli başarısızlık
nedenleri arasında yer almaktadır.
Bankalarda genellikle kredi riski klasik yöntemlerle yönetilmekte, ülke ve sektör bazında
kredi limitleri konularak veya kredi veren ya da krediyi takip eden mekanizmayı düzenli olarak
denetleyerek kredi riski en aza indirilmeye çalışılmaktadır.
Ancak bu tür uygulamalar hem kredi riski miktarı hem de kredi kalitesi yönünden
yetersizdirler. Bu dezavantajları gidermenin belki en basit yolu kredi çeşitlemesi olmasına rağmen,
kredi çeşitlemesi durumunda bile verilen her kredinin risk analizinin olabildiğince rasyonel
yapılması kredi mekanizmasının sağlıklı çalışmasını sağlar. Tek başına kredi çeşitlemesi kredi
riskini tamamen ortadan kaldırmaz.
Ülkemizde kredi riskinin yönetimi ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) tarafından Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde
çıkarılmış yönetmelikler temel kaynak niteliği taşımaktadırlar.
Aşağıda sıralanan yönetmelikler, kredi riskinin yönetilmesi, riskin minimize edilmesi ve
sermaye yeterliliğine konu edilmesi konularında bankalar tarafından uygulanması zorunlu
düzenlemeler niteliğindedirler;
a)
b)
c)

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar
İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin
Esaslar Hakkında Yönetmelik,
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik,

Bankalar yukarıda sayılan yönetmeliklere uygun kredi riski yönetimi sistemlerini tesis
etmek ve işler halde tutmak zorundadırlar.
Fon yönetimi açısından kredi riskini incelerken biraz daha ayrıntıya girerek kredi riskinin
“Para Piyasalarında” ve “Döviz Alım-Satım Piyasalarında” ortaya çıkışını detaylandırmakta fayda
görüyorum.
Yukarıda açıkladığımız üzere bir bankanın müşterilerine kredi kullandırması sürecinde
karşımıza çıkabilecek kredi riski, fon yönetimi ile ilgili olarak bankanın hazine biriminin yurtiçi
ve yurt dışı bankalarla yaptığı kısa vadeli plasmanlarla ya da döviz alım satım işlemleri ile ilgili
olarak da karşımıza çıkabilmektedir.
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Bankaların Hazine birimlerinin rutin işlemleri esnasında karşımıza çıkabilecek benzer kredi
riski daha az karşılaşılan bir tehdit olsa bile yok sayamayız. Bu risklerin her iki alanda da nasıl
ortaya çıktığını ve korunmak için neler yapabileceğimizi kısaca açıklamaya çalışalım.

10.2.1. Para Piyasalarında Kredi Riski:
Bir bankanın bireysel ya da kurumsal müşterisine kredi verirken göstereceği özen ne kadar
önemli ise hazine biriminin kısa vadeli yaptığı plasmanlarında da söz konusu özen o kadar
önemlidir. (Hazinenin işlemlerini çok büyük ölçüde yurt içi ve yurt dışı bankalar ve merkez
bankası ile yaptığını hatırlatmaya gerek görmüyorum.)
Hazine birimi lokal para ile yaptığı işlemlerini T.C.Merkez Bankası bünyesindeki
bankalararası para piyasası üzerinden gerçekleştiriyorsa bu konuda fazlaca endişe duymasına
gerek yoktur.
Çünkü önceki derslerimizde anlattığımız üzere burada muhatabımız T.C.Merkez Bankası
olmaktadır ve kredi riski açısından endişe duymamıza neden olacak bir tehdit söz konusu değildir.
Ancak işlemlerimiz tezgah üstü piyasa tabir ettiğimiz (over the counter) piyasalarda
gerçekleşiyorsa ya da yabancı para işlemleri yurt içi ve yurtdışı bankalarla benzer şekilde organize
piyasalar dışında birebir görüşüp anlaşarak gerçekleştiriyorsa, işte o zaman bu işlemler çok kısa
vadeli olsalar bile kredi riskine açık hale gelmektedirler. Çünkü her ne kadar karşımızdaki kurum
bir banka olsa bile bu işlemler teminatı olmayan sadece tarafların isimlerine tesis edilen limitler
kapsamında gerçekleştirilen işlemler olmaktadır ki bu bankaların şu ya da bu şekilde ertesi sabaha
uyanamadıkları pek çok örneği sıralamak mümkündür.
Peki bu tehditleri nasıl ortadan kaldıracağız? Ya da sınırlayacağız?
Verebileceğimiz en kısa cevap kredi riskinin kontrol altına alınabilmesi amacıyla işlem
yapılan taraf hakkında gerekli istihbaratı takiben kredi limitlerinin oluşturulması gereğidir.
Her bir muhataba ayrı bir kredi limitinin tahsisi aynı özenle yapılmalı ve verilebilecek
borcun miktarı ve süresi sınırlanmalıdır. Daha sonra ise riskimizi teminatlandırmak
düşünülmelidir.
Ancak bankalararası para piyasasında ister lokal ister yabancı para ile olsun yapılacak
plasman işlemlerinde, işlemlerin doğası gereği teminatlanma söz konusu olmayacaktır. Ve bu
nedenle muhatabın analizi, istihbaratı çok daha önemli hale gelmektedir.
Bu analizi yurt dışında çalışılacak bankalar için genellikle bankaların yurt dışı işlemlerinden
sorumlu “muhabir ilişkileri” departmanı yapmakta, yurt içinde çalışılacak bankalar için de krediler
müdürlüğü bu çalışmayı gerçekleştirmektedir.

202

10.2.2. Döviz Alım Satım Piyasalarında Kredi Riski:
Bankaların müşterileri ile yaptıkları döviz alım satım işlemleri şubeleri aracılığı ile
gerçekleştirilmektedir. Burada şubenin müşterisini iyi tanıması, yapacağı her türlü işlemde olduğu
gibi döviz alım satımı işlemlerinde de ister peşin ister kredi kullandırılarak gerçekleştiriliyor olsun,
işlemi yaparken gerekli özen ve dikkati göstermesi gerekmektedir.
Müşteri elimizin altında bir diğer ifade ile şubenin denetiminde olduğu için yapılacak döviz
alım satım işlemlerinde bankacılık teamüllerine uyulması durumunda bizi tehdit edecek bir risk
gözükmemektedir.
Ancak döviz alım satım piyasalarında bankaların “hazine” biriminin yurtiçi ve yurt dışı
muhabir bankaları ile gerçekleştirecekleri döviz alım satım işlemleri belirli bir kredi riskini
içermektedir. Buradaki tehditin temel kaynağı yine hatırlayacağınız üzere bankalararası döviz alım
satım işlemlerinin 2 iş günü valör ile gerçekleştiriliyor olmasından kaynaklanmaktadır. İşlemin bu
günkü cari fiyatlarla gerçekleştirilip, alım satımın neticelendirilmesine rağmen alınan ve satılan
dövizlerin karşılıklı olarak teslimi yani belirtilen hesap muhabirlerindeki ilgili hesaplara ödenmesi
2 işgünü sonra gerçekleştirilecektir.
İşte o 2 işgünü içinde işlem yaptığımız tarafın bir biçimde ödemesini yapamayacak duruma
düşmesi bizim için bir risk unsuru oluşturmaktadır. Fon yöneticisinin karşılaşabileceği bu riskin
ortaya çıkışı 2 şekilde olabilmektedir.

10.2.2.1. % 10 Kredi Riski:
Döviz alım satım piyasalarında karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğinin
işlemin valör tarihinden önce belirlenmesi ile yükümlülüğün yerine getirilemeyeceğinin valör
tarihinde (ya da sonrasında) anlaşılması arasında, sonuçları açısından çok önemli farklar vardır.
Bunlardan daha az sorun yaratacak olanı yükümlülüğün yerine getirilmeyeceğinin valörden
önce tespit edilmesidir. Bu durumda fon yöneticisi karşı tarafa işlemle ilgili ödemeyi yapmayacak
ancak gerçekleşmeyen bu işlemle ilgili nakit akımını düzenlemek için piyasada bir dizi yeni
girişimde bulunacaktır.
Ancak çok büyük olasılıkla piyasada orjinal işlemin yapıldığı tarihtekinden farklı bir fiyatla
karşılaşacak ve bu nedenle küçük bir miktar kayba uğrayabilecektir. (Bir ihtimal de daha iyi bir
fiyatla işlem yaparak kazanç elde edebileceğidir).
II.Dünya savaşından 1971 yılına kadar hüküm süren sabit kur sisteminin % 10 luk
dalgalanma marjı nedeniyle bu risk geleneksel olarak %10 kredi riski olarak anılmaktadır.
Fakat daha büyük dalgalanmaların sözkonusu olduğu günümüzde bu riske %20 kredi riski
denilmektedir.
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10.2.2.2. % 100 Kredi Riski:
Taraflardan biri valör tarihinde yükümlülüğünü yerine getirip ödemeyi yaptığı halde karşı
tarafın iflası yada tasfiyesi nedeniyle yükümlülüğünü yerine getirememesidir. Bu durumda yapılan
işlemin büyüklüğü ödemeyi yapan tarafın kaybı anlamına gelmektedir ki sonuçları çok daha
ciddidir. (26 haziran 1974 Çarşamba Alman Herstatt Bank)
Peki döviz alım satım piyasası işlemlerinde bankaların hazine birimlerinin karşılaşabileceği
bu riskin yani kredi riskinin kontrolü ya da sınırlandırılması nasıl gerçekleştirilebilir?
Döviz alım satım işlemlerinde kredi riskinin vadeden önce veya vadede ortaya çıkmasına
göre % 20 veya % 100 kredi riski olarak karşımıza çıkacağını daha önce belirtmiştik. % 20 kredi
riskini sınırlamak için karşı tarafa bir toplam işlem limiti tanınır. % 100 kredi riskini sınırlamak
içinde toplam limit alt limitler halinde yeniden belirlenir.
Örneğin toplam işlem limiti 10 milyon dolar olarak belirlenir ancak herhangi bir günde
vadesi dolan işlem limiti 2 milyon doları aşamaz. Muhatabın 10 milyon dolarlık toplam işlem
limitini pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü vadesi dolan 2 şer milyon dolarlık
işlemlerle tamamıyla kullandığını varsayalım. Pazartesi günü muhatabın taahhüdünü yerine
getirmemesine karşılık yapılan ödeme % 100 kaybı (dolar 2 milyon) ifade edecektir.
Ancak muhatabın iflas etmesinin anlaşılmasıyla takip eden günlere ilişkin ödemeler
yapılmayacak, fakat nakit akımının düzenlenmesini teminen yapılacak yeni işlemler nedeniyle
kalan 8 milyon dolar için % 20 risk varsayımı altında en fazla 1.6 milyon dolar tutarında bir kayıp
sözkonusu olabilecektir.
İflas eden tarafın varolan toplam 10 milyon dolarlık riskine karşılık konulan alt limitler
sayesinde karşılaşılabilecek en fazla kayıp 3.6 milyon dolar olacaktır. (İlk günkü ödeme yapıldığı
için 2 milyon doların tamamı (%100kredi riski) ve takip eden günler için anapara ödemeleri
yapılmayıp sadece yeni işlemlere ihtiyaç duyulması ve bunun için maksimum %20 kayıp
varsayımı altında toplam 1.6 milyon dolar (%20 kredi riski) toplamı olarak ifade edilen maksimum
risk 3.6 milyon dolar olacaktır.)

10.3. Piyasa Riski
Sermaye piyasasında, zaman zaman belirli bir neden veya nedenlere bağlanabilen, bazen de
hiçbir geçerli neden olmadan, finansal varlıkların pazar fiyatlarında büyük değişimler olabilir. İşte
böyle bir fiyat değişiminin yatırımcının kârlılığı üzerindeki olumsuz etkisi piyasa riskini
oluşturmaktadır.
BDDK tarafından yapılan düzenlemeye göre bankalar piyasa riski hesaplamalarında; faiz
oranı, kur ve hisse senedi riskleri için ilave sermaye gereksinimini Basel’in* önerdiği “standart
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metodu” kullanarak, 2002 yılı Ocak ayından itibaren solo bazda, 2002 yılı Temmuz ayından
itibaren ise, konsolide bazda olmak üzere hesaplamaktadır.
Bu hesaplamaya göre; “faiz riskinde” bankaların ticari alım satım portföylerindeki menkul
değerler, repo ve ters repo işlemleri ile türev işlemleri, “kur riskinde” bankaların bilanço içi ve
bilanço dışı tüm döviz ve dövize endeksli varlıkları ile yükümlülükleri, “hisse senedi riskinde”
bankaların sermayede payı temsil eden menkul kıymet pozisyonları dikkate alınmaktadır.
*BASEL: Ülkelerin Merkez Bankalarının bir araya gelerek oluşturdukları bir kuruluş olan
BIS “Bank for International Settlements “1974 yılında Basel komitesini oluşturmuştur. Basel
Komitesi 1988 Yılında Basel-I standartlarını yayınlamıştır. Bu standartlar bankaların uyması
gereken çalışma kriterlerini belirlemektedir. Zamanla mali piyasaların gelişmesi sonucu bu
standartlar yetersiz kalmış ve Basel–II ve ardından Basel –III standartları oluşturulmuştur. BaselII nin amacı şöyle özetlenebilir:
1.
2.
3.
4.

Finansal sistemde güven ve sağlamlık sağlamak,
Rekabet eşitliğini artırmak,
Riskin ele alımında daha kapsamlı ve risk odaklı yaklaşımları ortaya koymak,
Tüm önemli bankalara ulaşacak şekilde sistemi geliştirmek.

Basel III, global finansal krizin ardından bankacılık sektöründeki risk yönetiminin ve
denetimin ve finansal düzenlemelerin sağlamlaştırılması amacıyla Basel Bankacılık Denetim
Komitesi tarafından geliştirilmiş kapsamlı reform tedbirleridir. Asgari sermayenin nicelik olarak
artırılması, niteliğinde değişiklikler yapılması ve mevcut uygulamaya ilaveten risk bazlı olmayan,
diğer bir ifadeyle muhasebesel bazlı bir asgari sermaye gerekliliği standartının getirilmesi,
tutulması gereken sermaye ihtiyacının ekonominin çevrim dönemlerine göre artırılabilmesi ya da
azaltılabilmesi, asgari likidite oranlarına yönelik düzenlemeler yapılması gibi bir dizi yeni
uygulama getirmektedir. Söz konusu uygulamalara 2013 yılından başlayarak 2019’a kadar
kademeli olarak geçiş yapılması planlanmaktadır.
Piyasa riskine neden olan fiyat dalgalanmaları bankaların kontrolleri dışındadır. Ülkedeki
ekonomik ya da politik istikrarın bozulması, petrol fiyatlarındaki negatif şoklar, küresel mali
baskılar, uluslar arası ya da bölgesel politik krizler gibi nedenlerle döviz kuru, faiz oranı ya da
hisse senetleri fiyatlarında çok önemli değişmeler görülebilir.
İşte bu değişmeler nedeniyle bankaların açık pozisyonlarında meydana gelen kayıplar
piyasa riski olarak nitelendirilebilir.
Örneğin 22 Kasım 1963’te ABD Başkanı J. Kennedy’nin öldürülmesi üzerine NYSE’deki
hisse senetlerinde hemen hızlı düşüşler yaşanmış, borsa bir süreliğine kapatılmış ve bu olayın şoku
atlatıldıktan sonra borsa tekrar açılmış ve fiyatlar eski seviyelerine gelmiştir.
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Piyasa riski, düşük kaliteli ürünlerde ve aktif olmayan piyasalarda, yüksek kaliteli ürünlere
ve aktif piyasalara oranla daha fazla hissedilmektedir. Örneğin piyasa riski hisse senetleri
piyasasında tahvil piyasasına oranla daha fazla miktarda bulunmaktadır.
Piyasa riskleri bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki ana kategoride incelenebilmektedir.
Bağımlı risk gurubundaki riskler finansal enstrümanların fiyat hareketlerinden etkilenirken,
bağımsız risk grubundakiler etkilenmezler.
Bağımlı risk grubunu hisse senetlerinin fiyatı, döviz kuru, faiz oranları ve paritedeki
değişim etkilemektedir. BDDK, bankaların piyasa riski yönetimi ve piyasa riskine maruz tutarın
hesaplamasında aşağıdaki yönetmelik ve tebliğlerde yer alan esasların uygulamasını istemekte ve
bu düzenlemelere uyumu denetlemektedir.
1. Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik,
2. Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok
Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik,
3. Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca
Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında
Yönetmelik,
4. Kredi Türevlerinin Standart Metoda Göre Sermaye Yeterliliği Standart Oranı
Hesaplamasında Dikkate Alınmasına İlişkin Tebliğ,
5. Opsiyonlardan Kaynaklı Piyasa Riski İçin Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanmasına
İlişkin Tebliğ,
6. Risk Ölçüm Modelleri İle Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm
Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğler,
7. Yapısal Pozisyona İlişkin Tebliğ.
Bu düzenlemeler aşağıda detayları verilen döviz kuru, faiz oranı ve likidite risklerini piyasa
riskine esas tutar rakamı hesaplamasında bir bütün olarak ele almakta ve her bir risk türü için
yapılması gereken hesaplama detayları aynı dokümanlarda yer alabilmektedir. Daha fazlası için:
https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenl
emeler/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlemeler.aspx

206

10.3.1. Döviz Kuru Riski
Döviz kuru riski ülke parasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi ya da bankanın
döviz pozisyonunda kurlardaki değişmeler nedenleriyle karşılaşılan zarar olarak tanımlanabilir.
Döviz kurlarındaki değişimler uluslararası portföylere sahip yatırımcıların ve bankaların sürekli
olarak kazanç elde etmeleri ve zarara uğrama olasılıklarının olması anlamına gelir.
Tanımından anlaşılacağı üzere yabancı para ile borç alıp verme işlemi yani para piyasası
işlemleri kurların değişmesi ne yönde olursa olsun bir kur riski yaratmamaktadır.
Ancak yaptığınız işlemler neticesinde bankanın döviz pozisyonunu denklik durumundan
çıkardıysanız o takdirde döviz kurundaki değişmelere karşı duyarlı hale geldiniz demektir. Bir
bankanın pozisyonunun başabaş durumundan-denk durumundan herhangi bir yöne doğru
pozisyonunun değişmesi ise sadece yerli para karşısında döviz alması ya da satması ile mümkün
olabilir. Başka bir ifade ile döviz alım satım piyasasında yapacağınız işlemler neticesinde döviz
kuru riskine açık hale gelebilirsiniz demektir.
Peki kur riski nasıl ortaya çıkmaktadır?
Döviz alım satım piyasalarında kur riski 2 şekilde ortaya çıkabilmektedir.
a) Bunlardan ilki ve daha önemli olanı “Net Döviz Pozisyonu” nedeniyle ortaya
çıkanıdır.
b) İkincisi Swap Pozisyonlar ve bu pozisyonlarda birbirine uymayan vadelerdir.
Bir bankanın belli bir yabancı para cinsinden pozisyon fazlası bulunuyorsa ve bu yabancı
para değer kaybına uğrarsa (kur düşerse) bankanın pozisyonunda bulundurduğu değer
kendiliğinden azalmış olacağı için bankanın hiçbir işlem yapmaksızın zararı sözkonusu olacaktır.
Bunun aksine bankanın pozisyonundaki döviz fazlası- fazladan elde tutulan yabancı para
diyelim- değer kazanırsa (kur yükselirse) bu durumda bankanın hiçbir işlem yapmaksızın karı
sözkonusu olacaktır. Swap pozisyonlarda sözkonusu olan kur riski ise faiz riskinin swap işlemler
yoluyla döviz alım satım piyasalarındaki yansımasıdır.
Şimdi de sürekli aradığımız şu sorunun cevabına bir bakalım. Bu riski elimine etmek için
fon yöneticisine nasıl bir yol izlemesini önerebiliriz?
Kurlarda meydana gelecek ters yönlü gelişmelerin yaratacağı risk, taşınabilecek net döviz
pozisyonu büyüklüğüne konulacak limitlerle kontrol edilmeye çalışılır. Bu büyüklük kur
değişikliğinin yaratacağı en büyük zarar durumunda bile bankanın katlanabileceği bir büyüklük
olacaktır.
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Fon yöneticilerinin kurlardaki değişiklik üzerinden para kazanmaya yönelik spekülatif
amaçlı işlemleriyle ilgili olarak da bazı sınırlayıcı önlemleri almak zorunludur. Vadeli ve spot
kurlarda meydana gelecek bir değişikliğin taşınan döviz pozisyonu üzerindeki etkisi açıktır.
Bu nitelikteki “Hazine” işlemleriyle ilgili olarak istenmeyen bir kur değişikliğinin
doğuracağı riskin kontrolü için pozisyonda bulunan her para birimine bir gecelik (overnight) limit
tahsis edilir.
Bir gecelik limit uygulanmasının en belirgin nedeni iş saatleri dışında dış dünyada meydana
gelen kurları değiştirebilecek ekonomik yada politik bir olayın olumsuz etkisini en aza
indirgemektir. Buna karşılık iş hacminin daraltılmasını engellemek için bir gecelik limitlerin
birkaç kat büyüklüğünde gündüz limitleri belirlenir.
Her döviz cinsi için ayrı ayrı belirlenen bu pozisyon limitlerinin dışında bir de toplam
pozisyon limiti saptanabilir. Örneğin 20 döviz cinsinin her birinde belirlenen pozisyon limiti 1
milyon dolar olarak saptanmış olsun. Toplam pozisyon limiti 10 milyon dolar olarak saptanır ve
böylece otomatik bir kısıtlama daha getirilmiş olur.

10.3.2. Faiz Oranı Riski
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen düşme ve yükselmelerin menkul kıymetlerin
değerlerinde ve getirilerinde meydana getirdiği azalmalar şeklinde tanımlayabileceğimiz “faiz
oranı riski” bankaların maruz kaldığı piyasa riskleri içinde en fazla etkiye sahip risk gurubunu
oluşturmaktadır. Faiz oranı riski sabit faiz oranı ile borçlanmayı mümkün kılan menkul kıymetler
için daima söz konusu olan bir risk türüdür.
Ancak kaynak ve kullandırım vade yapısının uyumlu olmadığı durumlarda, bankacılığın
asli faaliyeti olan kredi kullandırımı da benzer şeklide banka açısından bir faiz riski ortaya
çıkarabilmektedir. Sabit faiz oranı ile kredi verilmesi durumunda piyasa faiz oranındaki bir
yükseliş banka açısından bir kayba, piyasa faiz oranındaki bir düşüş ise bir kazanca neden
olabilmektedir.
Ülkemizde uzunca süredir yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlıktan
kaynaklanan endişeler bankaları özellikle kısa vadeli fon (mevduat) toplayıp uzun vadeli kredi
vermeye mecbur etmiştir ve bu nedenle bankalar çok açık ve istenmeyen bir şekilde faiz oranı
riskiyle içiçe yaşamaya mecbur kalmışlardır.
Tekrar ifade edecek olursak faiz riski plasman ve borçlanma vadelerinin uyumlu olmadığı
durumlarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin piyasadan % 6 maliyetle 1 aylık mevduat toplayıp
müşterisine % 7 ile altı aylık kredi kullandıran bir bankanın durumunu ele alalım.
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Bankanın fon yöneticisi faiz oranının 6 ay süresince artmayacağını ve belki de düşeceği
varsayımı ile kısa vadeli borçlanıp uzun vadeli plasman yoluna gitmiştir. Takip eden aylarda faiz
oranlarının artmaması durumunda bir risk sözkonusu olmayacaktır.
Ancak en kararlı paralarda bile kısa vadelerde faiz dalgalanmaları yaşanmaktadır. 6 aylık
plasmanın finanse edilebilmesi için ilk ayın sonunda vadesi gelen borçlanma kapatılıp yeni
boçlanmaya gidildiğinde piyasalarda bir likidite sıkıntısı bulunmadığını varsayarsak bile mevduat
faiz oranlarının beklenmedik şekilde yükselmesi açık bir risk doğuracaktır.
Kaynak yaratma imkanı (mevduat toplama imkanı ya da borç bulabilme imkanı diyelim)
% 7 ‘nin üzerine çıktığı andan itibaren banka zarar etmeye başlayacaktır.
Faiz oranındaki değişiklikler,
(1) borçlanma ve plasman vadelerinin farklı olması nedeniyle oluşan para piyasası
pozisyonlarında ve
(2) farklı valör tarihleri ile alınan ve satılan döviz işlemleri nedeniyle oluşan swap
pozisyonlarındaki karlılığı (yada kaybı) belirleyecektir.
Peki şimdi klasik sorumuza cevap arayalım. Bu riski nasıl kontrol altında tutacağız?
Faiz oranlarındaki istenmeyen değişikliklerin yaratacağı riskin kontrolü, her vadede
taşınabilecek pozitif yada negatif “net nakit pozisyon büyüklüğüne” (günlük, haftalık, aylık gibi)
konulacak limitlerle sağlanmaya çalışılır. Bu limitler aynı zamanda likidite riskinin kontrolüne de
yardımcı olurlar.
Faiz oranı riski halen bankaların doğru yönetmek zorunda oldukları risklerin başında
gelmektedir. 2001 krizinde piyasanın önemli bankalarından Demirbank, faiz riskine karşı
koruyucu enstrümanlara (futures gibi) sahip olmadığından kurların yükselmesiyle birlikte taşıdığı
ciddi büyüklükte açık pozisyonunun yazdığı zararla, faiz oranları hızla artınca portföyündeki
hazine bonosunun büyük miktarda zarar yazması sonucu çift taraflı bir darbeye maruz kalarak
batmıştır.

10.3.3. Likidite Riski
Likidite riski, bankanın azalan yükümlülükleri (kaynaklarının azalması ifade ediliyor) veya
aktiflerindeki artışı (kredi kullandırımının artması kastediliyor) karşılayacak şekilde yeterli kaynak
bulunduramaması sonucu ortaya çıkan bir risk türüdür.
Kısaca “likidite”, fon taleplerinin karşılanabilme yeteneği olup, finansal kurumların
yaşaması için zorunludur.
Mevduat toplayan bir banka, mevduatın çekilişini karşılayamazsa, müşterilerinin güvenini
yitirir. Finansal kurumlara güven duyulması bu kurumların faaliyet göstermeleri için zorunludur.
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Müşterilerinin güvenini yitiren bir finansal kurumun faaliyetini uzun süre sürdürmesi olası
değildir.
Likidite, tüm haklı fon taleplerinin karşılanması yeteneği olarak da tanımlanabilir.
Bankanın hem itibarı hem de bilançosu açısından bu talebin ne hızda ve ne maliyetle karşılanacağı
önemlidir. Mevduat müşterileri yatırmış oldukları paraları çekmek istedikleri zaman, nakit
taleplerinin anında karşılanması, bankalara olan güveni arttırır. Ayrıca kredi müşterilerinin
taleplerinin de anında karşılanması, kredi müşterilerinin bankaya olan güvenini arttırır.
Bankaların müşterileriyle olan ilişkileri uzun dönemlidir. Bu uzun dönemli ilişkilerin bir
sonucu olarak, müşterilerin kredi gereksinimleri bankalarca zor dönemler de dahil olmak üzere
makul ölçülerde karşılanabilmelidir.
Likidite somut bir kavram değildir. Likidite, zaman ve maliyet kavramıdır. Hemen hemen
tüm finansal kurumların varlıklarının sonunda vadesi dolar ve nakde dönüşür. Acil durumlarda
nakde dönüşüm varlıkları satarak hızlandırılabilir. Gerçekten tüm varlıklar bir fiyattan satılabilir.
Satıştan zarar, hangi varlıkların satıldığına bağlı olduğu kadar, ne kadar çabuk bu işlemin
yapıldığına da bağlıdır. Finansal kurumlar likidite talebini karşılamak için borç para alabilirler.
Fakat, finansal kurumların çoğu yüksek oranda likiditeye aynı anda gereksinim duyarlarsa yeni
fon elde etmenin maliyeti çok yüksek olabilecektir.
Likidite planlamasında zaman ve maliyet kavramları çok önemli olup, genellikle birbirine
bağlıdır. Gereksinimi karşılayacak kadar likit olamamanın maliyeti borçlanmanın maliyetine
eşittir. Aşırı derecede likit olmanın maliyeti ise yitirilen kârlılıktır. Yüksek oranda likit varlık
tutulması demek düşük faiz geliri ya da sıfır faiz geliri elde etmek demektir. Finansal kurumların
yöneticileri aşırı likit olma ile, yeteri kadar likit olmamanın maliyetini dengelemek için çaba
harcarlar.
Likidite gereksinimi değerlendirmek için, birincil ve ikincil varlıklar arasında farklılık
yaratmak gerekir. Birincil rezervler, kasadaki nakit varlık ile Merkez Bankasında bulunan
mevduatı içerir. Birincil rezervler, bankacılık sistemi içinde likidite güvenlik görevi görür.
Likidite gereksinimi belli varlıkların satışı ile karşılanabilir. Bu varlıklar ikincil rezervler
olarak adlandırılır. İkincil rezerv varlıklar, hazine bonosu, banka kabulleri gibi değerler olup,
nakde çevrilirken değerlerini hiç yitirmezler ya da değerlerinde çok az değişiklik olur.
Ticari bankalar, birincil rezerv zorunluluğunu ya da likidite gereksinimlerini giderebilmek
için bu menkul değerleri alır ve satarlar.
Bankalar likidite gereksinimlerini giderebilmek için çeşitli kaynaklara sahiptir. Yeni
mevduat, likidite kaynağının en önde gelenidir. Çekilişler genellikle, yeni mevduatla karşılanır.
Büyüyen kurumlarda, yeni kredi kaynakları yeni mevduatla fonlanır. Vadesi gelen varlıklar bir
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diğer önemli kaynaktır. Likidite talebi, yeni mevduat ve vadesi gelen varlıklarla karşılanamazsa,
ikincil rezervler özellikle bu amaç için kullanılır.
Ayrıca, banka belli miktarda zarara katlanmayı kabul ederse, herhangi bir diğer varlığını
(menkul ya da gayrimenkul ya da iştirak olabilir) satarak da likidite gereksinimini giderebilir.
Büyük finansal kurumlar özellikle bankalar için borç alınmış fonların likidite yönetiminde
önemi artmıştır. Bu nedenle Merkez Bankasındaki mevduat, günlük borçlanma ile birincil
rezervler istenilen düzeyde tutulur.
Mevduat sahiplerinin yasal talepleri ile kredi müşterilerinin talep ettikleri fonların
karşılanması düzeyinin ticari bankanın kârlılığında yaptığı değişikliğe likidite riski denir. Likidite
yönetimi bir ticari bankanın nakit gereksinimlerinin tahmini ve bu gereksinimlerin en düşük
maliyetle karşılanması faaliyetini içerir. Diğer yönetsel kararlar gibi, likidite yönetimi de getiri ile
risk arasında bir tercihi içerir.
Kredi portföyünün yönetimi likidite yönetimine bağlıdır. İkincil rezerv varlıklar günlük
esasa göre alınır ve satılır. Bankalar, bankalararası piyasadan birincil rezerv zorunluluğunu
karşılamak için borç para alır ve satarlar. Böylece, kullanılmayan fonu elde tutmak zorunda
kalmazlar.
Likidite konusunu da bu riskten korunmak için neler yapılabilir sorusunu sorarak
tamamlayalım.
Likidite riskinden korunmak için faiz riskinin yönetiminde de sıkça kullanılan fark (GAP)
analizleri yapılabilir. GAP, belirli bir dönemde faize duyarlı aktifler ve pasifler arasındaki farktır.
Para Piyasalarında taşınan pozisyonların bir likidite problemi yaratmaması için belirli bir
vadede yapılacak toplam ödemelere bir üst sınır getirilebilir. Bu konuda nakit akım tablolarından
yararlanılır. Aynı şekilde belirli bir vadedeki toplam kaynak girişine de bir üst limit getirilebilir.
Bu konuda da taahhüt görünüm tabloları yardımcı olabilir.
Likidite konusunu bitirmeden fon yöneticimiz açısından döviz alım satım piyasalarında da
bir likidite sorunu söz konusu mudur diye bir bakalım.
Döviz alım satım piyasalarında likidite riskine belli başlı dövizlerde pek rastlanmaz.
Bununla beraber pek çok nedenle fiyat bulamama durumu ortaya çıkabilir. Fiyat bulamama likidite
riskinin oluşması için yeterli olacaktır. Böyle bir durumda bulunacak fiyat ise yüksek olacak yani
kur riskini içerecektir.
Döviz alım satım işlemlerinde taşınan çok büyük net döviz pozisyonları da likidite
problemine neden olabilirler. Özellikle belirli bir günde vadesi dolan büyük meblağlar ve kolay
pazarlanabilme özelliğine sahip olmayan para birimlerinde taşınan pozisyonlar likidite riskini
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arttırırlar. Peki döviz alım satım piyasalarındaki bu riskin yönetimi için ne yapılabilir? Alınacak
önlem maalesef bir limit konmasının ötesine geçemeyecektir. Alınacak önlem bu riskin kontrolü
için her döviz cinsinde taşınabilecek pozisyona bir limit getirilmesidir.

10.3.4. Hisse Senedi Pozisyon Riski
Hisse senedi pozisyon riski, portföyünde yurt içi ve/veya yurtdışı piyasalarda işlem gören
hisse senedi bulunduran bankanın, söz konusu hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeden dolayı
zarar etme olasılığını ifade eder.
Yurt içi piyasada işlem gören hisse senetlerine sahip olan bir banka portföyündeki bu hisse
senetleri nedeniyle sadece hisse senedi pozisyon riski ile karşı karşıya iken, yurt dışı piyasada
işlem gören hisse senetlerine sahip banka hem hisse senedi pozisyon riskine hem de kur riskine
maruz kalmaktadır.
Mevcut uygulamada hisse senetleri ile ilgili hem genel piyasa riski hem de spesifik risk
hesaplanmakta olup hesaplama metodolojisi ve risk ağırlıkları BDDK tarafından yayınlanan ilgili
yönetmelikler esas alınarak uygulanmaktadır.

10.3.5. Emtia Riski
Emtia riski, bankanın portföyünde bulunan emtia ve/veya vadeli emtia piyasası pozisyonları
nedeniyle, söz konusu emtiaların fiyat hareketleri nedeniyle bankanın zarar etme olasılığını ifade
etmektedir. Dolayısıyla banka hem emtia hem de emtia üzerine yazılmış türev ürünler nedeniyle
bu riske maruz kalabilmektedir.
BDDK tarafından yayımlanan piyasa riski ölçümü ve raporlanması ile ilgili yönetmelikler
çerçevesinde hesaplanan emtia riski, ilgili periyodlarla yasal raporlamalara konu edilmektedir.

10.3.6. Spesifik Risk
Spesifik risk, bankanın alım satım hesapları içerisinde takip edilen finansal enstrümanlara
ilişkin pozisyonlarda, olağan piyasa hareketleri dışında, bu pozisyonları oluşturan finansal
enstrümanları ihraç veya garanti eden ve ödeme yükümlülüğünü üstlenen kuruluşların
yönetimlerinden ve mali bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle meydana
gelebilecek zarar olasılığını ifade etmektedir.
Söz konusu enstrümanlar hem getirisi faiz oranı ile ilişkilendirilmiş finansal araçlar
(örneğin tahviller) olabileceği gibi yurt içi ve/veya yurt dışı piyasalarda işlem gören hisse senetleri
de olabilmektedir.
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BDDK, mevcut uygulamada hem faiz oranına konu enstrümanlar hem de hisse senedi
pozisyonları için spesifik risk hesaplanmasını talep etmekte, hesaplamalarda kullanılacak
metodoloji ve risk ağırlıklarını piyasa riski ile ilgili yönetmeliklerinde açıklamaktadır.

10.3.7. Takas Riski
Bir menkul kıymet, döviz veya emtianın sözleşmede öngörülen fiyattan belli bir vadede
teslimini konu alan ve iki tarafın yükümlülüklerini vadede yerine getirmesini öngören işlemlerde,
takas işleminin vade tarihinde gerçekleşmemesi dolayısıyla söz konusu menkul kıymet, döviz veya
emtianın fiyatında yaşanacak değişim nedeniyle bankanın zarar etme olasılığı takas riski olarak
adlandırılmaktadır. Görüldüğü üzere bu riskin gerçekleşmesi için bankanın işlem yaptığı tarafın
sözleşmeye konu varlığı vadesinde teslim etmemesi ve bu varlığın fiyatlarında banka aleyhine bir
değişikliğin gerçekleşmesi gerekmektedir.
Takas riski de mevcut uygulamada BDDK tarafından yayınlanan piyasa riski ölçümü ile
ilgili yönetmelikler çerçevesinde hesaplanmakta ve yasal raporlamalara konu edilmektedir.

10.4. Ülke Riski
Ülke riski daha ziyade uluslararası kredi işlemlerinde söz konusu olan bir risk türüdür. Buna
göre kredi alan kişi ya da kuruluşun faaliyette bulunduğu ülkenin ekonomik, sosyal ve politik
yapısı nedeniyle bankaya karşı olan yükümlülüğünü tamamen ya da kısmen yerine getirememesi
nedeniyle bankanın zarar etme olasılığı ülke riski olarak tanımlanmaktadır.
Bir başka deyişle ülke riski bir ülkenin çeşitli nedenlerden dolayı iç ve dış yükümlülüklerini
yerine getirememesi veya getirmemesi ve ülkenin kendine özgü koşullarından kaynaklanan bütün
risklerin toplamı olarak tanımlanabilir.
Ülke riskinin ortaya çıkmasına neden olan başlıca etmeler siyasi koşullar (savaş, işgal,
isyan, iç barışın tehdit altında olması vb.) ve ekonomik koşullar (enflasyon, durgunluk ve buhran,
ödemeler dengesi açıkları vb.) olarak sıralanabilir.
Ülke riskinin ölçülmesinde hiç şüphe yok ki en çok faydalanılan ölçüt uluslararası bağımsız
derecelendirme kuruluşlarının ülkelere verdiği derecelendirme (rating) notlarıdır. Çünkü bu notlar
nicel ölçütlere ek olarak ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal durumu içeren nitel
analizlere dayanmaktadır.
Peki biz yurtdışındaki banka ve kuruluşlarla iş yapan bankamıza yada daha da özelinde fon
yöneticimize ülke riski konusunda ne gibi bir tavsiyede bulunabiliriz?
Dış ülkelerde çeşitli yatırımları bulunan bir bankanın her ülke için ayrı ayrı risk analizi
yapması gerekecektir. Bu tür çalışmalar sonucunda her ülke için ayrı ayrı toplam kredi limiti
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belirlenecektir. Bu ülkedeki kişi ve kurumlara açılacak kredilerin toplamı ülke için tanınan limiti
aşmadığı takdirde karşılaşılacak maksimum risk, tesbit edilen limitle sınırlı kalacaktır.

10.5. Operasyonel Risk
Bankaların operasyonları teknolojik gelişmelerden, piyasadaki dalgalanmalardan,
bankaların sundukları ürün ve hizmetlerdeki değişimlerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Son 15
yılda yaşanan önemli teknolojik gelişmeler ve yeni yönetim anlayışı bankaların iş süreçlerinde
önemli değişmelere neden olmuştur. Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin iş süreçlerine
olan olumsuz etkisinin azaltılması banka yöneticilerinin uğraştığı en önemli sorunlardan biridir.
Operasyonel risk bankalar açısından piyasa riski ve kredi riski dışında kalan riskler olarak
tanımlanmakla birlikte bankacılık sektörü için yeni bir kavramdır. Basel 1’deki risklerin, yani
kredi riski ve piyasa riskinin bir bankanın toplam riskini yansıtmadığının düşünülmesi Komite’nin
yeni bir risk düzenlemesi konusunda çalışmalar yapmasına neden olmuştur.
Basel II ile gündeme gelen operasyonel risk, uygun olmayan ya da işlemeyen iş süreçleri,
insanlar ve sistemler ya da dış etkenler nedeniyle ortaya çıkabilecek zarara uğrama riski olarak
tanımlanmaktadır.
Operasyonel risk yönetimi bankanın iş sürecinin en verimli hale getirilmesini, insan
faktörünün en iyi ve etkin şekilde kullanılmasını ve bankada gerek insan ve gerekse sistem
dolayısıyla yapılabilecek hataların minimuma indirilmesini içermektedir.
Operasyonel risklerin belirlenmesinde ilk adım bu risklerin banka yönetimi tarafından
tanımlanmasıdır. Bir banka için operasyonel risk kapsamında değerlendirilecek unsurlar şu şekilde
sıralanabilir;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yetersiz iç kontroller,
Yolsuzluk ve sahtecilik,
Zayıf kredi kontrolleri,
Hatalı muhasebe kayıtları,
Bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar,
Doğal afetler sonrası oluşacak bilgi kaybı.

Operasyonel riskin ölçülmesindeki önemli sorunlardan birisi operasyonel risk için gerekli
tanımlama ve çözümlemelerin yapılabilmesi için gereken veri tabanının kredi riski veya piyasa
riski için gereken veri tabanına oranla daha kompleks bir yapıya sahip çok daha büyük bir veri
tabanı olmasıdır.
BDDK operasyonel risk ile ilgili hesaplamaları Bankaların Sermaye Yeterliliğinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik ile belirlemiştir.
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Uygulamalar
Ders içinde çoklu katılıma izin veren soru cevap çalışmaları

215

Uygulama Soruları
1) Risk nedir?
2) Bankacılıkta ne tür riskler söz konusudur?
3) Bu riskler yönetilebilir mi?
4) Piyasa riski ne demektir?
5) Kredi riski ne demektir?
6) Operasyonel riskler neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde bankacılıkta karşılaşılan riskleri tasnif ederek bu risklerin ortaya çıkışını ve
yönetimini ele aldık. Bu bağlamda kredi riski, operasyonel riskler ve piyasa risklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi operasyonel risklerden birisi değildir?

a)

Yetersiz iç kontroller,

b)

Yolsuzluk ve sahtecilik,

c)

Zayıf kredi kontrolleri,

d)

Hatalı muhasebe kayıtları,

e)

Kurlardaki beklenmedik değişiklikler

2)

Aşağıdakilerden hangisi likidite riskinin kontrolü için kullanılan araçlardan birisidir?

a)

Sağlıklı kredi değerlemesi yapılması,

b)

Nakit akım ve taahhüt görünüm tabloları,

c)

Riske maruz değer (VaR –Value at Risk) analizleri,

d)

Toplam işlem limiti tanımlanması,

e)

Net döviz pozisyon büyüklüğüne limit koyma,

3)
Mevduat sahiplerinin yasal talepleri ile kredi müşterilerinin talep ettikleri fonların
karşılanması düzeyinin ticari bankanın kârlılığında yaptığı değişikliğe ne denir?
a)

Kur riski,

b)

Faiz riski,

c)

Likidite riski,

d)

Emtia riski,

e)

Takas riski,

4)
Döviz alım satım piyasalarında taraflardan biri valör tarihinde yükümlülüğünü yerine
getirip ödemeyi yaptığı halde karşı tarafın iflası yada tasfiyesi nedeniyle yükümlülüğünü yerine
getirememesi durumunda ortaya çıkan risk aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Faiz oranı riski,

b)

Kredi riski,

c)

%100 kredi riski,

d)

%10 kredi riski,

e)

Likidite riski,
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5)
Ülkemizde risk yönetimi ile ilgili olarak düzenlemeler ve bankaların bu
düzenlemelere uyumu kim tarafından gerçekleştirilmektedir?
a)

T.C.M.B.

b)

T.M.S.F.

c)

S.P.K.

d)

B.D.D.K.

e)

İ.M.K.B.

6)

Bankanın alacaklarını zamanında ve tam olarak tahsil edememesi riskine ne denir?

a)

Faiz oranı riski,

b)

Emtia riski,

c)

Kur riski,

d)

Kredi riski,

e)

Operasyonel risk

7)
Borçlanma ve plasman vadelerinin farklı olması nedeniyle oluşan para piyasası
pozisyonlarında ortaya çıkan risk aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Faiz oranı riski,

b)

Kredi riski

c)

Kur riski

d)

Likidite riski

e)

Emtia riski

8)
Bankanın alım satım hesapları içerisinde takip edilen finansal enstrümanlara ilişkin
pozisyonlarda, olağan piyasa hareketleri dışında, bu pozisyonları oluşturan finansal enstrümanları
ihraç veya garanti eden ve ödeme yükümlülüğünü üstlenen kuruluşların yönetimlerinden ve mali
bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle meydana gelebilecek zarar olasılığını ifade
eden riske ne ad verilir?
a)

Kur riski,

b)

Kredi riski,

c)

Spesifik risk,

d)

Operasyonel risk,

e)

Emtia riski
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9)
Bir menkul kıymet, döviz veya emtianın sözleşmede öngörülen fiyattan belli bir
vadede teslimini konu alan ve iki tarafın yükümlülüklerini vadede yerine getirmesini öngören
işlemlerde ödemenin vade tarihinde gerçekleşmemesi dolayısıyla söz konusu menkul kıymet,
döviz veya emtianın fiyatında yaşanacak değişim nedeniyle bankanın zarar etme olasılığı ne riski
olarak adlandırılır?
a)

Hisse senedi pozisyon riski,

b)

Emtia riski,

c)

Takas riski,

d)

Operasyonel risk,

e)

Emtia riski

10) Bir ülkenin çeşitli nedenlerden dolayı iç ve dış yükümlülüklerini yerine getirememesi
veya getirmemesi riskine ne ad verilir?
a)

Kredi riski,

b)

Kambiyo riski,

c)

Ülke riski,

d)

Kur riski,

e)

Piyasa riski

Cevaplar:
1) e, 2) b, 3) c, 4) c, 5) d, 6) d, 7) a, 8) e, 9) c, 10) c
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11. DÖVİZ POZİSYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Bu defa döviz pozisyon yönetiminin amaçlarını ve önemini öğreneceğiz.
11.2. Bankacılıkta döviz ve efektifin niçin farklı değerlendirildiğini öğreneceğiz.
11.3. Aktif ve pasif dengesi itibariyle döviz pozisyonunu irdeleyeceğiz.
11.4. Başabaş, kısa ve uzun pozisyon ne demektir ve hangi koşulda bilançomuzu nasıl
etkileri çalışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Döviz pozisyonu ne demektir? Niçin önemlidir?

2)

Döviz pozisyonunu yöneterek kar sağlanabilir mi?

3)

Döviz pozisyonu açısından hangi durumlarla karşılaşabiliriz?

4)

Başabaş, kısa ve uzun pozisyon ne demektir?

5)

Hangi koşullarda hangi pozisyon bize para kazandırır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Döviz mi efektif mi daha
kıymetlidir?
Döviz pozisyonu para
kazandırır mı?
Başabaş pozisyon para
kazandırır mı?
Kısa mı uzun mu pozisyon
daha karlıdır?

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Bankacılıkta döviz ve efektifin Konuyu çalışarak
neden farklılaştığını öğreneceğiz.
Döviz pozisyonunu yönetmenin Konuyu çalışarak
önemini göreceğiz.
Pozisyon
yönetiminin Konuyu çalışarak
inceliklerini öğreneceğiz.
Koşulların döviz pozisyonunu Konuyu çalışarak
nasıl etkilediğini kavrayacağız.
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Anahtar Kavramlar
•

döviz ve efektif

•

nostro

•

pozisyon

•

başabaş pozisyon

•

kısa pozisyon

•

uzun pozisyon
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Giriş
Bu dersimizde döviz pozisyonu konusunu işleyeceğiz. Bankaların döviz pozisyonu
yönetimi ile neyi amaçladıklarını öğrendikten sonra döviz pozisyonu taşımanın bir bankanın karını
nasıl etkilediğini kavramaya çalışacağız.
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11.1. Döviz Pozisyonu Yönetimi
Yabancı para cinsinden varlık ve borçların en karlı ve etkin bir biçimde dengelenmesi olarak
tanımlanan döviz yönetimi, ülkemizde de bankaların döviz pozisyonu taşımaya başladıkları ilk
günden itibaren giderek artan bir önem taşımıştır.
Döviz Pozisyon Yönetiminin amaçları:
a.

Kur riski altında bulunan döviz tutarının gösterilmesi,

b. Döviz mevcut ve alacakları ile döviz borçlarının vade yapısının gösterilmesi,
c.

Dövizli borç ve alacak durumunun (tutarının) gösterilmesi olarak özetlenebilir.

Bankaların döviz pozisyonlarını iyi yönetmeleri neticesinde büyük karlar edebilmeleri söz
konusu olabileceği gibi, kötü yönetilmesi neticesinde de büyük zararlarla karşılaşabileceği tabiidir.
İşte tam bu noktada B.D.D.K. gerek bankaları korumak, gerek piyasayı ekonominin
gerekleri doğrultusunda düzenlemek amacıyla döviz pozisyonu taşıyan bankaların birtakım
kurallara ve oranlara uymalarını şart koşmuştur. Bankacılık ve riskler başlıklı dersimizde bu
konudaki güncel mevzuat özetlenmiş ve kabaca risklere ilişkin bir özet verilmişti. Dolayısıyla bu
dersimizde bu konunun üzerinde daha fazla durmayacağız.
Döviz işlemlerini ve döviz yönetim stratejilerini ele almadan önce daha önce tanımını
verdiğimiz birkaç önemli kavrama tekrar pahasına dikkat çekmekte yarar görüyorum. Bu
kavramlardan ilki “nostro”. Daha sonra döviz ve efektif kavramlarının altını bir kez daha
çizeceğiz.
a)

Nostro hesapları

Bankaların bir başka bankada yabancı para mevduatlarını tuttukları hesaplardır. Bankaların
hesaplarına dövizler nostroları vasıtasıyla girer, çıkar. Genel bir uygulama olarak her bankanın
tuttuğu nostro hesabı o yabancı paranın ait olduğu ülkedeki bir bankadadır.
Örneğin, Türkiye’deki bir bankanın CAD (Kanada Doları) nostrosu Kanada’daki bir
bankadadır. Veya bu bankanın YEN (Japon Yeni) nostrosu Japonya’daki bir bankadadır.
Japonya’daki bu bankanın bir Japon bankası olması gerekli değildir. Herhangi bir ülkenin bankası
olabilir, yeter ki Japonya’da olsun.
Burada yeri gelmişken Euro kullanımı ile ortaya çıkan yeni bir durumu açıklamakta fayda
var. Euro kullanımı ile birlikte bu parayı kullanmaya başlayan herhangi bir ülkede açtırılacak Euro
cinsi bir nostro hesap aracılığı ile tüm bu ülkelerdeki euro ödemelerinizi yapmak mümkün hale
gelmiştir.Yani eskiden İtalyan lireti ya da Alman markı gibi şimdi Euro kullanımına geçmiş her
ülke için o ülkede ayrı ayrı nostro hesabı oluşturmak gerekirken şimdi bu ülkelerden herhangi
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birinde açtıracağın bir Euro nostro hesabı ile tüm bu üye ülkelere olan ödemelerinizin
yapılabilmesi mümkündür.
Bankalar yabancı para ödeme ve tahsilatlarını SWIFT aracılığı ile nostrolarını kullanarak
gerçekleştirirler. Örnek verirsek; Türkiye’de yerleşik ABC firması, İsviçre’deki XYZ firmasından
mal ithal etmekte ve ithalat bedeli olarak İsviçre Frangı (SFR) 100.000.- ödemesi gerekmektedir.
ABC firması Türkiye’deki bankasına giderek SFR 100.000.- transfer yaptırmak ister. Bu durumda
Türkiye’deki banka İsviçre’deki SFR nostrosu bulunan bankaya SWIFT’le ödeme talimatı verir.
Bu talimat ile İsviçre’deki banka SFR 100.000.-ni XYZ firmasının bankasına gönderir. XYZ
firmasının bankası da hesabına SFR 100.000.- girince, bu meblağı XYZ firmasının hesabına geçer
ve böylece Türkiye’de yerleşik ABC firması İsviçre’deki XYZ firmasına SFR 100.000.- ödemiş
olur.
b)

Döviz ve Efektif

Yabancı parayı günlük hayatta döviz diye tanımlarız; ancak döviz ve efektif birbirinden
farklıdır. Efektif cebimizde bulunan, yabancı para banknottur, yani kağıt paranın kendisidir.
Döviz ise yabancı paranın banka hesaplarına geçmiş, kayıtlı paradır. Efektifinizi hesabınıza
yatırdığınız zaman, o para artık sizin için döviz olmuştur. Bu döviz hesabınızın üzerine çek
yazabilir, havale yaptırabilirsiniz. Hesabınızdan dövizi çekersiniz veya bankanızdan döviz satın
alıp, banknot halinde bankanızdan teslim alırsanız artık paranız efektif olmuştur.
Banka döviz pozisyonu ve döviz likiditesi yönetimi açısından döviz, efektife göre daha çok
tercih edilir.
Yani bankalar açısında döviz efektiften daha kıymetlidir. Bunun başlıca 3 sebebi vardır.
1.
Dövizin Mobilitesi (hareket kabiliyeti) vardır.
Döviz hesaplarımızın (nostro) hareketini SWIFT ile gerçekleştirebildiğimiz için bilgisayar
tuşlarına basarak dövizimizi Almanya’dan Arjantin’e, Japonya’dan Amerika’ya dünyanın her
yerinden gönderebiliriz. Ancak sadece iki şubeniz arasında bile efektif ödemeniz halinde, bu
banknotlar sayılacak, sigortalanacak, güvenlik elemanlarıyla taşınacak, gittiği şubede tekrar
sayılacak ve saatler harcanmış olacaktır.
2.
Dövizin Saklanması Emniyetlidir.
Efektif fiziksel yani elle tutulur bir değer olduğu için kasanızda saklamanız ve
sigortalamanız gerekir. Evinizde yangın çıkabilir, su basabilir, deprem olabilir, hırsız girebilir.
Ancak döviz için bu durumlar söz konusu değildir. Çünkü döviz sonuçta bilgisayar kayıtlarına
geçmiş yabancı paradır. Bu risklere maruz değildir.
3.
Dövizin Neması Vardır.
Efektiflerinizi kasanızda bir yıl bile tutsanız bu para doğurmaz, çoğalmaz. Ancak nostro
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hesaplarınızda tuttuğunuz dövizlerinize, muhabir bankanız gecelik (o/n) faiz verir, hesabınız
nemalanır.

11.2. Döviz Pozisyonu
Bir bankanın aktifindeki döviz kalemleri ile pasifindeki döviz kalemleri bir bütün olarak o
bankanın döviz pozisyonunu verir. Bankaların aktifteki döviz hesaplarını döviz mevcutları ve
döviz alacakları, pasifteki döviz hesaplarını ise döviz taahhütleri ve döviz borçları olarak
sınıflandırabiliriz.

11.3. Aktif Ve Pasif Dengesi İtibariyle Döviz Pozisyonu
Bankalar üstlendikleri döviz taahhütlerini ve döviz borçlarını karşılayabilecek yeterli döviz
kaynağına sahip olmalıdır. Her ne kadar aktifteki döviz mevcutları ve döviz alacaklarının, pasifte
yer alan döviz taahhütleri ve döviz borçları toplamını karşılaması gerekirse de denge isteyerek,
bazen elde olmadan aktif veya pasif lehine bozulabilir.
Bu alternatiflere göre döviz pozisyonu için 3 durum söz konusudur.
1.
Başabaş Pozisyon (square position)
Aktif toplamının pasif toplamına eşit olması durumudur. Bunun gerçek yaşamda ortaya
çıkması olağan değilse bile bir an için böyle bir eşitliği varsayarsak bunun anlamı, döviz
pozisyonunun tam dengede olması yani mevcut ve alacakların taahhütleri birebir karşılaması
demektir. Böyle bir durumda döviz kurunun aşağı ya da yukarı hareketi bilançonun kar ya da zarar
yaratmasına neden olmayacaktır.
Peki neden böyle bir denge istisna bir durum olarak değerlendiriliyor? Verilecek ilk yanıt
bankanın aracılık ettiği dış ticaret işlemleri nedeniyle sürekli bir döviz alım satımının söz konusu
olduğudur. Bunun yanı sıra turizm nedeniyle, tasarruf nedeniyle, diğer görünmeyen işlemler ve
sermaye hareketleri nedeniyle gün içerisinde büyük miktarlarda döviz bankanın şubeleri aracılığı
ile alınıp satılmakta ve bankanın döviz dengesi artı ya da eksi yönde değişmektedir. Tabii ki bu
değişim Genel Müdürlük bünyesinde “Hazine” ya da “ Fon Yönetimi” dediğimiz birim tarafından
izlenmekte ve gerektiğinde doğrudan döviz alım satımı yapılarak bozulan dengenin istenilen
düzeye getirilmesi sağlanmaktadır. İkinci nedeni ise bizatihi “Fon Yönetimi” müdürlüğünün kendi
beklentileri doğrultusunda doğrudan döviz alarak ya da satarak bu denge durumunu bozmak
istemesidir. Bunun nedeni alınan bu döviz pozisyonundan kazanç elde etme beklentisidir.
2.
Artı ya da Uzun Döviz Pozisyonu (long veya overbought position)
Döviz mevcutları ve döviz alacakları toplamının döviz taahhütleri ve döviz borçları
toplamından büyük olması halidir. Yani aktif pasiften büyüktür. Uzun / artı pozisyonda banka
ihtiyacından daha fazla döviz tutuyor demektir. Bu durumun banka için karlı olup olmadığını
anlamak için yürütülecek mantık şudur. Banka fazladan tuttuğu bu dövizleri TL ödeyerek aldı. Bir
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başka deyişle döviz pozisyonunu TL pozisyonu ile fonladı.
Dövizin getirdiği kazanç, elde tutma döneminde dövizden elde edeceğimiz faiz kazancı ve
devalüasyon kadardır. Devalüasyon karını kısaca milli paranın döviz karşısındaki değer kaybından
ortaya çıkan kur artışı olarak açıklayabiliriz.
Örneğin;
1 $ = 3,5000 TL iken alıp bekletirsek ve günün birinde TL dolar karşısında değer kaybeder
ve 1 $ = 3,7000 TL olursa, hiçbir işlem yapmadan durduğumuz yerde dolar başına 20 kuruş
kazanmış oluruz. Buna döviz hesaplarımıza bu süre içerisinde alacağımız faiz getirisini de
eklememiz gerekir.
Terazinin öbür kefesinde ise bu dövizi alabilmek için ödediğimiz TL’nin maliyeti vardır.
TL’nin maliyetinin hesaplanmasında ilk kıstas faizdir. TL kaynaklarına (mevduata) ödediğimiz
faiz ne kadar yüksekse paranın maliyeti o kadar yüksek demektir. Burada sağlıklı bir karşılaştırma
yapabilmek için TL’ nin alternatif plasman şartları da göz önüne alınmalıdır.
Sonuç olarak eğer TL maliyeti dövizin karından daha küçükse bankanın artı / uzun
pozisyon (overbought position) taşıması karlıdır.
3.
Açık ya da Kısa Pozisyon (short veya oversold position)
Bankanın döviz mevcutları ve alacakları toplamının döviz taahhütleri ve döviz borçları
toplamını karşılayamadığını gösterir. Eğer bozdurduğumuz ve karşılığı Türk Lirasını bir biçimde
değerlendirdiğimiz bu işlemde Türk Lirasının getirisi dövizin maliyetinden (dövizdeki kur artışı
ve dövizin faiz getirisinin toplamı olarak anlaşılmalıdır) daha yüksekse açık pozisyonda (oversold
pozisyonda) olmak daha karlıdır.
30 yıldır cari açığın finansmanı endişe yarattıkça döviz kuru bastırılarak kısa vadeli yabancı
fon girişine yeşil ışık yakılmış yani yüksek reel getiri sağlanmış ve ülkeye giren sıcak paranın
(dövizin) kısa süreli ihtiyaçlarımızı karşılaması düşünülmüştür. Yani resmen olmasa bile üstü
kapalı bir şekilde açık pozisyon teşvik edilmiştir.
Büyük miktarlarda yabancı kaynak bu fırsatı değerlendirmek için ülkemize gelerek kısa
vadeli portföy yatırımı gerçekleştirmiştir. Ancak 1994 ve 2001 yıllarında dövizin büyük çaplı
devalüasyonlarla kontrolden çıkması bu durumda yakalanan yatırımcıları son derece zorda
bırakmıştır. Tabii burada zorda kalanlar genellikle uluslararası ya da kurumsal kimlikli büyük
yatırımcılar değil bu sürecin risklerini tam değerlendiremeyen küçük yatırımcılar olmuştur. Halen
cari açık endişesi geçmişe göre daha ılımlı olsa da benzer politikaların sürdürülmesine neden
olmaktadır.
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11.4. Pozisyon Almanın Banka Kâr Zararına Etkisinin Analizi
Şimdi alınacak bir pozisyonun banka kazancına nasıl etki edeceğini bir veri demetini
kullanarak irdelemeye çalışalım.
Kur artışının (devalüasyon oranı) % 10, ortalama TL faizinin % 20 ve ortalama döviz
faizinin % 5 olduğu bir dönemde, bankanın döviz pozisyon karlılığını, döviz vaziyetinin 3 ayrı
durumuna göre değerlendirelim.
Dönem başındaki dolar kurunun 3,5000 olduğunu kabul edersek; dönem sonu dolar kuru
% 10 devalüasyon ile 3,8500 lira olacaktır.

11.4.1. Başabaş Pozisyon Durumu:
Konuyu irdelerken kullanılmak üzere fiktif bir banka bilançosu oluşturalım. Basitleştirmek ve
kafamızı fazlaca karıştırmamak adına temel bir iki hesabı yerleştirelim ve diğer hesapların bakiyesini
yok varsayalım.
AKTİF

(US$)

PASİF

(US$)

Efektif Kasası

100.000

DTH

600.000

TCMB Döviz Hesapları

300.000

Sağlanan Döviz Kredileri

400.000

Döviz Kredileri

600.000

Döviz Vaziyeti *

AKTİF TOPLAMI

1.000.000

PASİF TOPLAMI

0
1.000.000

*Döviz vaziyeti hesabı bankanın TL karşılığında döviz alması ya da satması durumunda
bilançoyu eşitleyebilmek için alınıp satılan döviz miktarı büyüklüğünde çalışan bir hesaptır.
Bu örnek bilançoya baktığımızda bankanın dövizli aktiflerinin dövizli pasiflerine eşit
olduğunu görürüz. Döviz vaziyeti sıfırdır. Yani banka başa baş döviz pozisyonu taşımaktadır.
Dolayısıyla kur artışı bankayı etkilemeyecektir. Çünkü bilançomuzun hem aktifi hem pasifi TL
değeri olarak aynı miktarda artacaktır.

11.4.2. Açık Pozisyon (Short Position) Durumu:
AKTİF

(US$)

PASİF

(US$)

Efektif Kasası

100.000

DTH

600.000

TCMB Döviz Hesapları

300.000

Sağlanan Döviz Kredileri

500.000

Döviz Kredileri

600.000

Döviz Vaziyeti *

-100.000

AKTİF TOPLAMI

1.000.000

PASİF TOPLAMI

1.000.000
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* Burada banka elindeki döviz mevcutlarından 100.000 USD tutarında döviz satmış ve
aktifini azaltmıştır. Azalan bu tutar ters işaretle pasife girilerek bilanço dengelenmiştir. Aynı
zamanda bu hesabın bakiyesi işaretine göre sizin ne kadar kısa ya da uzun pozisyon taşıdığınızı
göstermektedir. (Burada ” –“ işareti taşınan pozisyonun kısa/açık pozisyon olduğuna işaret
etmektedir.)
Banka sağladığı yabancı para kaynakların 100.000 dolarlık bölümünü Türk Lirasına
dönüştürmüş ve bu işlemin sonucunda eline 350.000 lira geçmiştir. (Dönem başı kurunun 3,50
olduğunu söylemiştik.) Şimdi bu tutara ne kadar faiz kazanabileceğimizi hesaplamalıyız. Türk
Lirası faizinin de % 20 olduğunu söylemiştik. Dönem başı ve dönem sonu arasındaki sürenin 1 yıl
olduğunu söyleyelim ki hesaplamalarımız daha basit hale gelsin.
100.000 USD * 3,5000 * % 20 = 70.000 TL .- faiz kazancı elde ederiz.
Buna karşılık bozdurduğumuz 100.000 doların bize iki yönlü bir maliyeti söz konusudur.
ü
İlki bozdurduğumuz doların borçlanma yani kaynak maliyetidir. Bu
maliyetin % 5 olduğunu söylemiştik. (Döviz faizi % 5 demiştik.) Yani vadesi gelince bu
dövizi bize borç veren kimseye anaparasının yanı sıra bir de bu tutarı borçlanırken söz
verdiğimiz faiz tutarını ödemek durumundayız. Bu faiz tutarını da vade gelince gidip
piyasadan Türk Lirası vererek satın almak durumunda olduğumuz ortadadır. Yine yukarıda
piyasa verilerini sıralarken dönem sonunda piyasa kurunun % 10 devalüasyonla (kur
artışıyla) 3,8500 olacağını hesaplamıştık. Bu durumda dönem sonunda satın almak
durumunda kalacağımız döviz miktarı:
Döviz faiz tutarı = 100.000 USD * % 5 = 5.000 USD
Şimdi bu miktardaki dövizi almak için ödeyeceğimiz Türk Lirası miktarını bulalım:
Döviz faizini almak için ödenecek TL tutarı = 5.000 USD * 3,8500 = 19.250 TL ödememiz
gerekiyor.
Bu parayı nereden bulacağız? Bu parayı bozdurduğumuz dövizin, Türk Lirasına yatırılması
sonucu elde ettiğimiz faiz kazancından karşılanacağı açıktır. Devam edelim;
ü
Şimdi de anaparayı yani bozdurduğumuz 100.000 doları yerine koyarken
neyle karşılaşacağımızı görelim. Yani kur artışı maliyetini hesaplayalım:
Dönem başında 3,5000 lira olan USD/TL kuru ile bozdurduğumuz 100.000 doları
dönem sonunda 3,8500 liraya yükselmiş olan USD/TL kuru ile geri alabileceğimiz gayet
açık bir piyasa gerçeği olarak karşımızda duruyor. Bu durumda anaparayı ödemek için
piyasadan satın alacağımız her bir dolar için 3,8500-3,5000= 0,35 TL ya da bir başka
ifadeyle dolar başına 35 kuruş fazla ödeyeceğimiz gözüküyor.
Kur artış maliyeti = 100.000 USD * 0,35 TL = 35.000 TL
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SONUÇ:
Bu örnekte açık pozisyon taşıyan bu banka başkasına ait dövizi bozdurmuş ve vade
geldiğinde bozdurduğu bu dövizi yerine koymak için 35.000 lira kur farkı ödemiş artı bu kur
farkının yanı sıra yine bozdurduğu dövizin faizini piyasadan satın almak için 19.250 liraya daha
ihtiyaç duymuştur. Yani toplamda 35.000 + 19.250 = 54.250 liralık bir maliyete katlanmak
durumunda kalmıştır.
Ancak bu süreçte bozdurduğu dövizin Türk lirasını faiz kazanarak değerlendirmiş ve cebine
70.000 lira tutarında faiz kazancını indirmiştir.
Elde ettiği bu kazançtan dövizin kur farkı ve faiz toplamını çıkardığımızda:
70.000 – 54.250 = 15.750 lira taşıdığı bu açık pozisyon nedeniyle KAR elde ettiğini
hesaplayabiliriz.

11.4.3. Artı Döviz Pozisyonu (Long Position) Durumu:
AKTİF

(US$)

PASİF

(US$)

Efektif Kasası

100.000

DTH

600.000

TCMB Döviz Hesapları

300.000

Sağlanan Döviz Kredileri

300.000

Döviz Kredileri

600.000

Döviz Vaziyeti *

100.000

AKTİF TOPLAMI

1.000.000

PASİF TOPLAMI

1.000.000

* Burada banka TL mevcutlarından kullandığı Türk Lirası ile karşılığını ödeyerek döviz
satın almış ve döviz aktifini artırmıştır. Karşılığı aynen pasifte “ döviz vaziyeti” hesabına + işaretli
olarak girilerek bilanço dengelenmiştir.
Bu anda bankanın TL bilançosunun aktifinde bir azalma olduğunu hemen fark ettiniz.
Doğrudur. Vadesi geldiğinde TL bilançosundan ödünç aldığımız bu TL tutarını geri vereceğiz ve
bunun için şu ya da bu gerekçeyle fazladan satın alıp döviz varlığımıza eklediğimiz dövizleri
satacağız. Bizi fazladan döviz almaya sevk eden “şu ya da bu” gerekçe sizce ne olabilir? Verilecek
en kısa ve kestirme cevap döviz kurlarında / fiyatlarında bir artış beklentisidir.
Bankanın fon yönetim birimi –hazine müdürlüğü- çeşitli ekonomik, siyasi ve mali verileri,
iç ve dış piyasa şartlarını sürekli incelemekte ve her gün kendince bir takım değerlendirmeler
yaparak vardığı sonuçlarla uyumlu hamleler yapmakta -biz buna pozisyon almak deriz- ve bunun
sonucunda para kazanmaya çalışmaktadır.
Muhtemelen döviz yöneticisi bu değerlendirmeleri sonucunda dövize bir talep olacağını
değerlendirmiş ve bankanın TL bilançosundan borçlanarak döviz almak istemiştir. Tabii ki döviz
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masasının ödünç aldığı bu TL tutarının bankaya bir maliyeti vardır ve döviz masası Türk Lirasının
bu faiz maliyetini de üstlenmek/ödemek, hesaba katmak durumundadır.
Fazladan alınan bu döviz tutarı döviz bilançomun aktifini artırmıştır. Bilançonun
dengelenmesi için yine “döviz vaziyeti” hesabını kullanıyoruz. Döviz bilançomuzun pasifinde –
döviz vaziyeti hesabına- fazladan satın aldığımız döviz tutarı aynen girilerek bilanço
dengelenmiştir. Döviz vaziyeti hesabının işareti artı olduğundan uzun pozisyon taşıdığımızı ve
hesabın büyüklüğü de taşınan pozisyonun miktarını belirtmektedir.
Şimdi işlemin aynı piyasa koşulları altında gerçekleştirildiğini varsayalım ve artı pozisyon
taşıyan bankamızın bu durumdan nasıl etkilendiğinin/etkileneceğinin hesabını yapalım.
Banka karşılığında TL ödeyerek 100.000 dolar satın almıştır. (Muhtemelen kurların
yükselmesini bekliyor.) Bu işlemi yapabilmek için ;
USD 100.000 * 3,5000 = 350.000 TL kullanmak durumundadır. Kullanacağı bu parayı
bankanın Türk lirası pozisyonundan alıp kullanacaktır. Ve bu paranın bir maliyeti söz konusudur.
Örneğimizde Türk lirasının faizi % 20 dediğimize göre dikkate alınacak maliyetimiz de bu
olacaktır. Bu durumda TL maliyetini;
350.000 * % 20 =70.000 TL olarak hesaplarız. Dövizdeki kazancın bu maliyeti
karşılamasını bekliyoruz. Bunu anlayabilmek için döviz kazancını hesaplamalıyız. Önce satın
aldığımız bu dövizin vade sonuna yani ödeme anına kadar bize kazandıracağı bir USD faizi
olacaktır.
USD 100.000 * % 5 = 5.000 USD faiz kazancımız olacaktır. Bunu vade sonunda TL
borcumuzu tabii ki faiziyle birlikte geri öderken bozduracağız. Vade sonunda döviz kurunun bir
önceki örnekte 3,8500 olacağını hesaplamıştık. (Başlangıçta 3,5000 olan USD/TL kuru % 10
devalüe olmuş – değer kaybetmiş- ve vade sonunda 3,8500 olmuştu.)
Bu durumda cebimize koyduğumuz 5.000 USD faiz kazancının 3,8500 kurla bozdurulunca
ederi 5.000 USD * 3,8500 = 19.250 TL olacaktır.
Şimdi alıp bir köşeye koyduğumuz 100.000 doların değeri ne oldu ona bakalım. Çünkü
vade geldiğinde TL borcumuzu ve tabii ki faizini bu dövizi bozdurarak ödeyeceğiz.
Doları başlangıçta 3,5000 kurla satın almıştık ve şimdi bozdurmak için piyasaya
gittiğimizde kurun 3,8500 olduğunu görüyoruz. Öyleyse kur farkından dolayı dolar başına 0,35
lira kazancımız olmuş demektir. Bu da 100.000 USD için,
USD 100.000 * 0,35 = 35.000 TL demektir.
Kur artışından elde edeceğimiz bu kazanca dövizin faiz kazancını da eklediğimizde sonuç;
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35.000 + 19.250 = 54.250 lira döviz tutmaktan dolayı kazanç elde ettiğimizi hesaplarız.
Ancak bu ödünç aldığımız Türk lirasının faiz maliyetini karşılamaya yetmeyecektir. Çünkü
Türk lirasının faiz maliyetini 70.000 lira olarak hesaplamıştık. Maliyetimiz ile kazancımız
arasındaki farkı hesapladığımızda;
70.000 – 54.250 = 15.750 lira zarar ettiğimizi görürüz. Beklentimiz boşa çıkmış ve artı
pozisyonda olmak bankaya para kaybettirmiştir. (Açık pozisyon taşınması durumundaki kazancın
artı pozisyon taşınması durumunda aynı tutarda zarara neden olduğuna dikkatinizi çekerim.
Neden? Aynı verileri kullandık. Aynı piyasada birbirine taban tabana zıt iki pozisyonu irdeledik
ve birinin karının diğerinde zarar olduğunu gördük.)
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Uygulamalar
Ders içinde çoklu katılıma izin veren soru cevap çalışmaları

236

Uygulama Soruları
1) Döviz mi efektif mi daha kıymetlidir?
2) Nostro hesap ne demektir?
3) Başabaş pozisyon ne demektir?
4) Para kazanmak için döviz pozisyonunu nasıl yönetmeliyim?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde döviz pozisyonu taşımanın bankalar için neden hayati bir önemi olduğunu
kavradık. Döviz kuru ve faiz oranı beklentilerinin bankanın pozisyonunu ve kar zararını nasıl
etkilediğini örnek piyasa verileri üzerinden çalışarak öğrendik.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki verileri 1-8. Sorular için kullanacağız…
Türk Faizi

: % 15

USD Faizi

:%3

USD/TL başlangıç kuru

: 3,7800

Devalüasyon Oranı

: % 10

Pozisyon büyüklüğü

: 1.000.000.- USD

İşlem süresini 1 yıl olarak düşününüz.
1.

Dönem sonunda USD/TL kuru ne olacaktır?

a.

4,0446

b.

4,1580

c.

4,2714

d.

4,5360

e.

3,7800

2.

1.000.000 USD açık pozisyon taşıyan bankanın dönem sonunda TL getirisi ne olur?

a.

378.000 TL

b.

567.000 TL

c.

375.000 TL

d.

1.875.000 TL

e.

1.250.000 TL

3.

1.000.000 USD açık pozisyon taşıyan bankanın döviz faizi maliyeti ne olur?

a.

30.000 USD

b.

3.000 USD

c.

10.000 USD

d.

35.000 USD
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e.

3.000 TL

4.

1.000.000 USD açık pozisyon taşıyan bankanın kur farkı maliyeti ne olur?

a.

378.000 USD

b.

30.000 TL

c.

250.000 USD

d.

25.000 TL

e.

378.000 TL

5.
etmiştir?

1.000.000 USD açık pozisyon taşıyan banka dönem sonunda ne kadar kar/zarar elde

a.

567.000 TL KAR

b.

64.260

c.

378.000 TL ZARAR

d.

64.260

e.

332.500 TL KAR

6.
neticede;

TL KAR

TL ZARAR

Aynı piyasa verileri geçerli iken 1.000.000 USD artı/uzun pozisyon taşıyan banka

a.

Kar ermiştir.

b.

Zarar etmiştir

c.

Ne kar ne zarar etmiştir.

d.

Karar verebilmek için piyasadaki cari faiz oranlarını bilmek gerekir.

e.

Dövizden kar Türk lirasından zarar etmiştir.

7.

Başa baş pozisyon taşıyan bir banka aynı verilerin geçerli olduğu şartlarda;

a.

Kur artışı kadar kar etmiştir.

b.

Dövizin faizi kadar kar etmiştir.

c.

Ne kar ne zarar etmiştir.

d.

TL faizi kadar kar etmiştir.
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e.

TL faizi kadar zarar etmiştir.

8.
Aynı piyasa verileri geçerli iken 1.000.000 USD artı/uzun pozisyon taşıyan banka
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini ister?
a.

Devalüasyon oranının artmasını,

b.

Devalüasyon oranının yavaşlamasını,

c.

TL faiz oranının yükselmesini

d.

Döviz faiz oranının düşmesini

e.

Bir şey değişsin istemez.

9.

Bankaların bir başka bankada yabancı para mevduatlarını tuttukları hesaplara ne ad

a.

Hesap muhabiri

b.

Vostro hesapları

c.

Nostro hesapları

d.

Döviz mevduat hesapları

e.

Efektif

verilir?

10.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi “Döviz Pozisyon Yönetiminin” amaçlarından birisi

a.

Kur riski altında bulunan döviz tutarının gösterilmesi,

b.

Döviz mevcut ve alacaklarının vade yapısının gösterilmesi,

c.

Dövizli borç ve alacak durumunun (tutarının) gösterilmesi,

d.

Bankanın kredi portföyünün miktar ve getirisinin gösterilmesi,

e.

Döviz borçlarının vade yapısının gösterilmesi,

Cevaplar:
1) b, 2) a, 3) a, 4) e, 5) b, 6) b, 7) c, 8) a, 9) c, 10) d
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12. ULUSLARARASI PİYASALARDA DÖVİZ ALIM SATIM
İŞLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Döviz Ticareti
12.2. Ödeme Ülkesi
12.3. Spot İşlemler
12.4. Valör Tarihi
12.5. Kotasyon Yöntemleri
12.6. Çift Yönlü Fiyat Kotasyonu
12.7. Pips, Spread
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ödeme ülkesi ne demektir?

2)

Spot işlem ne demektir?

3)

Kurların alış ve satış fiyatları nasıl verilir?

4)

Spread ne demektir?

5)

Pips ne demektir?

6)

Valör tarihi nasıl belirlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Spot işlem ne demektir?
Döviz piyaslarında peşin Konuyu çalışarak
işlemlerin nasıl yapıldığını
öğreneceğiz.
Kurların alım satım fiyatları Uluslararası
piyasalarda Konuyu çalışarak
nasıl verilir?
kurların alış satış fiyatlarının
nasıl verildiğini öğreneceğiz
Ödeme ülkesi ne demektir?
İşlemin yapıldığı yer ve Konuyu çalışarak
ödeme
ülkesi
farkını
anlayacağız.
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Anahtar Kavramlar
•

Ödeme ülkesi

•

Spot işlemler

•

Valör

•

Kur

•

Spread

•

Pips

•

Fiyat verme

•

Çift yönlü kotasyon

•

Doğrudan kotasyon

•

Dolaylı kotasyon
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Giriş
Bu dersimizde uluslararası piyasalarda döviz alım satım işlemlerinin nasıl
gerçekleştirildiğini öğreneceğiz. Bu haftaki bölümde peşin alım satım işlemlerini yani spot
işlemleri öğreneceğiz. Önümüzdeki haftalarda da döviz piyasalarında vadeli alım satım işlemlerini
öğrenerek bu konuyu tamamlayacağız.
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12.1. Spot İşlemler
Döviz ticareti (veya döviz alım satımı) iki farklı para biriminin değişimine dayanır.
Değişimi gerçekleştiren taraflar, alım-satım işleminde (deal) bir anlaşmaya vardıklarında
ödemenin ne şekilde yapılacağını da kararlaştırırlar.
Ödeme genellikle değişime konu olan iki para biriminin kullanıldığı ülkelerde
gerçekleştirilir. Örneğin, İsviçre Frangına karşı A.B.D. dolarının değişim işleminde, Amerikan
Dolarının ödenmesi Amerika Birleşik Devletlerinde, İsviçre Frangının ödenmesi ise İsviçre’de
yapılır. Bu nedenle hem A.B.D.’ne hem de İsviçre’ye ödemenin gerçekleşeceği ülke anlamında
“ödeme ülkesi” (settlement country) adı verilir.
Deal işleminin yapıldığı yerin (dealing merkezi/dealing room) ödeme ülkelerinden birinde
bulunması gerekmez. Örneğin New York’taki bir dealing odasından Avustralya Dolarına karşı
Japon Yeni alım-satım işlemi yapmak mümkündür.
Spot işlemler (spot deal), alım-satımın, anlaşma tarihinden (kontrat tarihi de denilmektedir)
itibaren iki iş günü sonra gerçekleştiği işlemlerdir. Kısaca spot işlem iki iş günü valörlüdür.
Örneğin, normal koşullarda pazartesi günü yapılan bir “deal” işleminde iki ülke parası cinsinden
ödemeler çarşamba günü gerçekleşir.
Döviz alım satım işlemlerinde işgünü kavramı günlük yaşamdaki anlamından çok daha
farklı bir anlam taşır. Vadeli döviz işlemlerinde (spot işlemler dahil), herhangi bir günün işgünü
olarak kabul edilebilmesi için, her iki “ödeme ülkesindeki” bankaların açık olması gerekir.
Ancak A.B.D. dolarına karşı yapılan spot işlemlerde, iki günden sadece ilki, Amerika
Birleşik Devletlerinde tatile, diğer “ödeme ülkesinde” ise iş gününe rastgeliyorsa sözkonusu gün,
işgünü olarak sayılabilmektedir.
Örneğin pazartesi günü yapılan bir USD/CHF alım-satım işleminde valörün normal
koşullarda çarşamba günü olması gerekir. Amerika Birleşik Devletlerinde salı günü tatil (bank
holiday) olsa bile valör değişmeyecektir. Ancak İsviçre’de salı günü tatile rastgeliyorsa valör
perşembe gününe uzayacaktı. Salı günü her iki ülkede de normal işgünü, ancak çarşamba günü bu
ülkelerin herhangi birinde tatil olsaydı valör yine perşembe günü olacaktı.
Bu USD/CHF işleminin Londra’daki bir “dealing” merkezinden yapılması ve spot dönem
(iki gün) süresince Londra bankalarının açık veya kapalı olması ise valör tarihini hiçbir şekilde
etkilemeyecektir.
A.B.D. ve İsviçre gibi ülkelerde banka tatil günleri bankaların bulundukları bölgelerin idari,
dini ve etnik özelliklerine göre de farklılık gösterebilmektedir. Bu durumda, birbiri ile spot işlem
yapan iki taraf bankanın bu gibi ülkelerdeki hesaplarının hangi bölgede bulunduğuna bağlı olarak
da valör tarihi değişebilmektedir.
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Spot işlemlerde her iki döviz bacağına ilişkin ödemeler iki işgünü valörü ile yapılır. Ancak,
uluslararası saat farklılıkları nedeniyle aynı gün valörlü bir işlemde “ödeme” önce Uzakdoğu,
sonra Avrupa ve daha sonra da Amerika bankalarında gerçekleşebilir. Bu durum aynı günde fakat
farklı zaman saatlerinde yer alan bankalara risk yükleyebilir. Tekrar USD/CHF örneğine dönersek,
dolar karşılığında frank satan bir banka, Newyork ile Zürich arasındaki 6 saatlik zaman farkı
sonucu dolarlarını, frankları karşı bankaya ödedikten en az 6 saat sonra alabilecektir. Ancak Zürich
’de frankları alan karşı banka, dolarları ödemeden önce iflas etmiş ise (Almanya’da Herstatt
bankası örneğinde yaşandığı gibi) büyük zararlarla karşı karşıya kalınabilecektir.
Yukarıda örneklerle anlattığımız ve döviz alım-satımlarına uygulanan “aynı işgünü valörü
kuralına” istisna teşkil eden ülkeler arasında Ortadoğu ülkelerini gösterebiliriz. Çünkü bu
ülkelerde cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle bu ülkelerin para birimleri cumartesi valörü
ile diğer dövizler ise cuma günü valörü ile hesaba geçerler.

12.2. Kotasyon Yöntemleri
Kotasyon, bir ana döviz (base currency) cinsinin diğer kote edilmiş (quoted currency) bir
döviz cinsi ile ifade edilmesidir. “Base currency” kavramı, sabit hale getirilmiş döviz birimi için
kullanılmaktadır.
Eğer kotasyon için verilen kur,
1 USD = 0,9350 CHF
şeklinde ise, burada dolar “ana döviz” (base currency), Frank ise “kote edilen” (quoted
currency) dövizdir.
Direkt kotasyon (direct quotation), sabit miktarlardaki yabancı bir para biriminin (dövizin),
değişken miktarlardaki lokal para (home currency) cinsi ile ifadesidir. Bu kotasyon yönteminde
yabancı para birimi “base” dövizdir. Direkt kotasyona ‘normal kur’ da denilmektedir. 1 USD =
3,5000 TL dediğimiz zaman direkt kotasyon şeklinde bir kur vermiş oluruz.
İndirekt kotasyonda (indirect quotation), sabit miktarlardaki yerli para, değişken
miktarlardaki yabancı para cinsi ile ifade edilirler. Direkt kotasyonun aksine, lokal para birimi
“base” paradır. Örneğin bir İngiliz bankasının GBP = 1,2980 CHF şeklinde verdiği kurda
kullanılan yöntem indirekt kotasyondur. Bazıları indirekt kotasyona “ters kur” (reciprocal
quotatin) da demektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde her iki kotasyon yöntemi de kullanılmaktadır. Yurt içi
işlemlerinde “Amerikan tipi” tabir edilen normal direkt kotasyon (CHF=1,0695 $ gibi), yurt dışı
işlemlerinde ise “Avrupa tipi” denilen “reciprocal” indirekt kotasyon (1$ = 0,9350 CHF gibi)
kullanılmaktadır.
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Bunun en önemli nedeni, A.B.D. doları ağırlıklı dış ticaret işlemlerine bağlı olarak diğer
ülkeler tarafından dolar bazlı direkt kotasyonun çok sık kullanılmasıdır. Gerçekte Birleşik
Amerika’nın indirekt kotasyonu ile Avrupa’nın direkt kotasyonu uluslararası döviz piyasalarında
birbirinin eş değeridir.

12.3. Kurların Alış ve Satış Fiyatları
Uluslararası ve ulusal yasalar, bankalara döviz ve para piyasalarında çift -yönlü fiyat
kotasyonu (two-way price) vermesine izin vermektedir. Uluslararası döviz piyasasında işlem
yapan bir banka dolar/İsviçre frangı kurunu
1 USD = 0,9350/0,9400 CHF
(kısaca 0,9350/00 şeklinde yazılır)
şeklinde ifade ediyorsa bu çift -yönlü kur, o bankanın 1 Doları 0,9350 CHF karşılığında
satın almak ve 1 doları 0,9400 CHF karşılığında ise satmak istediğini gösterir.
0,9350 paritesindeki virgülün solundaki 0, sayısına “big figure” denilmektedir. USD/CHF
paritesindeki Frank’ın onbinde biri ise 1 “pip”e (1 pip = 1/10.000 = 0.0001 Frank) eşittir. Buna
göre 0,9350 paritesindeki son iki rakam 50 pips’e karşılık gelmektedir. 1 fenik ise 100 pips’e (1
phenning = 100 pips) eşittir.
0,9350/0,9400 kotasyonundaki/fiyatlamasındaki soldaki ilk değere alış kuru ( bid rate),
sağdaki daha büyük değere ise satış kuru ( offer rate ) denir. Alış ve satış rakamları arasında oluşan
farka da “spread “ adı verilir. Yukarıdaki örnekte alış satış fiyatları arasındaki fark yani ”spread”
50 pips’dir.
Çift yönlü kotasyonda/fiyatlamada hedef “düşük kurdan alıp yüksek kurdan satmaktır.”
Yukarıdaki kotasyona göre bankanın 1 milyon dolar alıp, bilahare aldığı 1 milyon doları
satış kurundan sattığını düşünelim. Bu işlemler sonunda Bankaya 5.000 CHF net kar kalacaktır.
Bu rakamın aynı zamanda spread “çarpı” döviz tutarına (0.0050x 1.000.000) eşit olduğuna dikkat
ediniz.
Aşağıdaki örneklerle spot kurların nasıl kote edildiklerini ve hangi amaçlarla
kullanıldıklarını göstermek istiyoruz.
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ÖRNEKLER
AAA bankasının müşterilerine aşağıdaki kotasyonları verdiğini varsayalım:
USD

: Amerikan doları

EUR

: Avrupa Birliği ortak para birimi-AVRO

CHF

: İsviçre Frangı

GBP

: İngiliz Poundu

TRY

: Türk Lirası

ALIŞ (BID)

SATIŞ (OFFER)

-----------------

----------------------

USD / CHF

0,9350

0,9400

GBP / USD

1,3825

1,3850

EUR / USD

1,2250

1,2300

USD / TRY

3,7800

3,7850

ÖRNEK- 1:
Bir İngiliz porselen eşya imalatçısı Amerika’daki müşterisinden mal siparişi almıştır. Aynı
kalitede 1000 adet malı tanesi 100 dolardan toplam 100.000 dolar karşılığında satacak ve satış
tutarını müşterisine dolar olarak fatura edecektir. İngiliz firması A bankasının müşterisidir ve
doğal olarak eline geçecek dolarları kendi lokal parasına dönüştürmek isteyecektir. Bu durumda
sattığı her 1 adet porselen eşya karşılığında eline ne kadar pound geçecektir?
CEVAP-1:
A bankası pound’un kurunu 1,3850 üzerinden hesaplayacaktır.
Yani 100.000 dolar karşılığında USD 100.000 / 1,3850 = GBP 72.202 pound verecektir.
Buna göre 1 adet porselen eşya 72.202 / 1.000 = 72,20 pound fiyatla satılmıştır.
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(Burada pound karşılığını bulmak için doları pound paritesine böldüğümüze dikkat ediniz.
Çünkü Pound daha kıymetlidir.)
ÖRNEK-2 :
Bir Fransız kozmetik üreticisi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyük bir mağazalar
zincirine ihracat yapmaktadır. İhracatçı yaptığı yükleme karşılığında müşterisine 1 milyon
Euro’luk fatura göndermiştir. Amerika’daki mağazalar zincirinin tüm hesapları A bankasındadır
ve hesaplarında Euro bulunmamaktadır. Fransız kozmetik üreticisine yapacağı ödeme neticesinde
A bankasının bu müşterisinin hesaplarını kaç dolar borçlandıracağını bulunuz.
CEVAP-2 :
Mağaza A bankasına dolar verip karşılık olarak Euro satın alacaktır. A bankası müşterisine
1 Euroyu 1,2300 dolar karşılığı satacaktır.
Bu durumda yükleme 1.000.000 EUR x 1,2300 = 1.230.000 dolara mal olmuştur.
ÖRNEK-3 :
Alman hesap makinesi üreticisi ihraç ettiği mallara karşılık Amerika’daki ithalatçıya
125.000 dolar tutarında fatura çıkarmıştır. Alman firmasının hesabına gelen dolarlar
karşılığında A bankası bu müşterisine kaç Euro ödeyecektir?
CEVAP-3 :
A bankası 125.000 doları 1,2300 Euro üzerinden bozacaktır. Yani ihracatçının hesabını
125.000 / 1,2300 = 101.626 EUR alacaklandıracaktır.
ÖRNEK-4:
Bir Türk firması Libya’daki müşterisine tanesi 75 dolardan 1.000 adet battaniye satmıştır.
A bankasındaki hesabına gelen ihracat bedelini bozdurduğunda firmanın eline ne kadar
Türk Lirası geçecektir?
CEVAP-4:
A bankası 1 doların karşılığında 3,7800 Türk Lirası ödeyeceğini ilan etmiştir. Bu durumda
hesaba gelen 75 USD X 1.000 battaniye bedeli olan 75.000 doları,
75.000 USD x 3,7800 = 283.500 Türk Lirası olarak müşterisine ödeyecektir.
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ÖRNEK-5:
Bir İsveç firması Amerikadaki müşterisine 150.000 USD karşılığı 10 adet saat satmıştır. A
Bankasındaki hesabına gelen dolarları İsviçre Frangı olarak almak istemektedir. A Bankası
bu müşterisine kaç CHF ödeyecektir?
CEVAP-5:
A Bankası 1 dolar karşılığında 0,9350 İsviçre Frangı ödeyeceğini söylemektedir. Bu
durumda A Bankası müşterisine;
USD 150.000 * 0,9350 =140.250 CHF ödeyecektir.
ÖRNEK-6:
Bir Türk firması İtalya’dan aldığı tekstil makinalarının karşılığında satıcı firmaya 750.000
Euro ödeyecektir ve hesabında Türk Lirası vardır. Firmamız A bankasının müşterisidir.
Firmamızın bu ödemeyi yapmak için hesabının ne kadar borçlandırılacağını hesaplayanız.
CEVAP-6:
Bu defa işimiz biraz daha karışık gözüküyor. Çünkü A Bankasının bize avroyu kaça
satacağını hemen göremiyoruz. Yani EUR/TRY kotasyonu verilmemiştir. Ama biraz dikkat
edince dolaylı bir fiyat hesaplamanın mümkün olabileceğini görebiliriz. Bunun için önce
Türk liramızla USD alırız. Sonra dolarları verip EURO alarak ihtiyacımızı giderebiliriz.
Önce 750.000 avro almak için ne kadar dolara ihtiyacımız var onu hesaplayalım. A bankası
1 euro satmak için 1,2300 dolar istemektedir. Buradan;
750.000 EURO x 1,2300 = 922.500 dolara ihtiyacımız olduğunu buluruz. Artık işimiz kolay
çünkü A bankasının bize 1 doları 3,7850 kuruyla satacağını biliyoruz. İhtiyacımız olan
922.500 doları almak için;
922.500 x 3,78500 = 3.491.662 Türk lirası ödememiz gerekecektir.
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Uygulamalar
Ders içinde çoklu katılıma izin veren soru cevap çalışmaları
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Uygulama Soruları
1) Doğrudan ve dolaylı kotasyon ne demektir?
2) Ödeme ülkesi ne demektir?
3) Spot işlem ne demektir?
4) Uluslararası piyasalarda dövizlerin alım satım fiyatları nasıl verilir?
5) Spread ne demektir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde peşin olarak değerlendirilen spot döviz piyasasında döviz alım satım
işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini, kurların kotasyon yöntemlerini, alım satım fiyatlarının
hesaplanmasını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Cuma günü yapılan bir spot döviz alım-satım işleminde ödeme ülkelerinin her
ikisinde de resmi br tatil günü söz konusu değilse valör günü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Cumartesi

b)

Pazartesi

c)

Salı

d)

Çarşamba

e)

Perşembe

2)
Perşembe günü yapılan bir spot döviz alım-satım işleminde ödeme ülkelerinin her
ikisinde de Cuma günü resmi bir tatil günü ise valör günü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Cumartesi

b)

Pazartesi

c)

Salı

d)

Çarşamba

e)

Perşembe

3)
doğrudur?

1 TL = 0,2640 USD şeklinde verilmiş bir döviz fiyatı için aşağıdakilerden hangisi

a)

Döviz fiyatı doğrudan kotasyon yöntemiyle verilmiştir.

b)

Döviz fiyatı indirekt kotasyon yöntemiyle verilmiştir.

c)

TL kote edilen dövizdir.

d)

USD ana -base dövizdir.

e)

Bu “normal kur” dediğimiz bir fiyatlama yöntemidir.

4)
1 USD = 0,9350 CHF olarak verilmiş olsun. Bu fiyatlamada 0,9350 frankın son 2
hanesine ne denir?
a)

Cent

b)

Fenik

c)

Pips

d)

Kuruş

e)

Big figure
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5)
AAA bankasının USD / CHF fiyatlaması 0,9350 / 0,9400 olarak verilmiş olsun.
Bankaya 1.000.000 USD satan bir müşterinin eline ne kadar İsviçre Frankı geçer?
a)

935.000 CHF

b)

940.000 CHF

c)

1.069.519 CHF

d)

1.063.830 CHF

e)

1.000.000 CHF

6)
AAA bankasının GBP / USD fiyatlaması 1,3825 / 1,3850 olarak verilmiş olsun.
Bankaya 1.000.000 USD satan bir müşterinin eline yaklaşık ne kadar GBP geçer?
a)

1.382.500 GBP

b)

1.385.000 GBP

c)

723.327 GBP

d)

722.022 GBP

e)

1.000.000 GBP

7)
AAA bankasının EUR / USD fiyatlaması 1,2250 / 1,2300 ve USD / TRY fiyatlaması
3,7800 / 3,7850 olarak verilmiş olsun. Bankaya müracaat eden bir müşteri Türk lirası karşılığında
1.000.000 EURO almak istemektedir. Müşterinin vereceği Türk Lirası miktarını hesaplayınız.
a)

4.649.400 TRY

b)

4.630.500 TRY

c)

4.636.625 TRY

d)

4.655.550 TRY

e)

3.785.000 TRY

8)
AAA bankasının USD / TRY fiyatlaması 3,7800 / 3,7850 ve GBP / USD fiyatlaması
1,3825 / 1,3850 olarak verilmiş olsun. İhracatçımızın İngiltereye sattığı beyaz eşya karşılığında
hesabına 100.000 GBP gelmiştir. İhracatçımızın poundlarını bozdurduğunda eline ne kadar Türk
Lirası geçeceğini hesaplayınız.
a)

524.222 TRY

b)

522.585 TRY

c)

523.530 TRY

d)

523.276 TRY
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e)

378.500 TRY

9)
AAA bankasının USD / CHF fiyatlaması 0,9350 / 0,9400 olarak verilmiş olsun.
Bankadan 1.000.000 USD satın almak isteyen bir müşterinin bankaya ne kadar CHF ödemesi
gerekmektedir?
a)

935.000 CHF

b)

940.000 CHF

c)

1.069.519 CHF

d)

1.070.500 CHF

e)

1.063.830 CHF

10)

Döviz alım satım piyasalarında alış ve satış fiyatları arasında oluşan farka ne ad

a)

Pips

b)

Ödeme ülkesi

c)

Spread

d)

Komisyon

e)

Normal kur

verilir?

Cevaplar:
1) c, 2) c, 3) b, 4) c, 5) a, 6) d, 7) d, 8) b, 9) b, 10) c
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13. VADELİ İŞLEMLER (FORWARD İŞLEMLER)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1 İleri vadeli (forward) işlemleri öğreneceğiz.
13.2 Spot ve vadeli işlemler arasındaki farkları öğreneceğiz.
13.3 Forward işlemlerden yararlanılan alanları tanıyacağız.
13.4 Prim ve iskonto hesaplamasını öğreneceğiz.
13.5 Swap puanı hesaplamasını ve buradan vadeli kur fiyatına ulaşmasını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İleri tarihli kurları hesaplayabilir miyiz?

2)

Swap puanı ne demektir?

3)

Vadeli kurlardan hangi alanlarda yararlanabiliriz?

4)

Dövizin vadede prim veya iskonto yapması ne anlama gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İleri
vadeli
hesaplanabilir mi?

Kazanım

kurlar Nasıl
öğreneceğiz.

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
hesaplanacağını Konuyu çalışarak

Forward kurlardan hangi Hayatı nasıl kolaylaştırdığını Konuyu çalışarak
alanlarda yararlanabiliriz?
göreceğiz.
Dövizin prim veya iskonto Döviz çiftinin faiz oranları ile Konuyu çalışarak
yapması ne demektir?
prim
iskonto
ilişkisini
irdeleyeceğiz.
Swap puanı nasıl hesaplanır? Vadeli kurun hesaplanmasında Konuyu çalışarak
Ne işe yarar?
swap puanının anlam ve
önemini öğreneceğiz.

263

Anahtar Kavramlar
•

Prim ve iskonto

•

Vadeli işlemler

•

Swap puanı/kotasyonu
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Giriş
Bu dersimizde forward işlemlerin -vadeli işlemlerin- ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını
ve nasıl hesaplandığını öğreneceğiz. Faiz farklarından yola çıkılarak vadeli kurların nasıl
hesaplanacağını ve dövizlerin faizine bağlı olarak alınıp satılan dövizlerin, ileri tarihte birbirlerine
karşı nasıl prim kazandığını/değerlendiğini ya da tam tersine değer kaybedip/ iskontolandığını
anlamaya çalışacağız.
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13.1 Vadeli Döviz Piyasaları
Vadeli Döviz Piyasaları ( Forward Market ), dar anlamda, geçen derste gördüğümüz spot
işlemlere uygulanan valör tarihini aşan döviz alım satımlarının gerçekleştirildiği piyasalardır.
Gerçekte spot ile forward piyasalar birbirleriyle yakından ilgilidirler. Ancak aralarında bazı
belirleyici ve niteliksel farklar bulunduğunu belirtmemiz gerekir.
a) Vadeli kurlar ( forward rates ) spot valör (iki iş günü) tarihini aşan döviz alım satım
işlemlerine uygulanır. Genelde 1 yıla kadar forward kotasyon verilir. Ancak 2 yıl hatta
belirli döviz cinslerinde 5 yıl sonraki valörde de kotasyon almak mümkündür.
b) Spot kurların aksine Forward Piyasalarda kurlar arz ve talep güçlerine bağlı olarak fazlaca
değişmezler.
c) Dar anlamda forward kurlar spot işlemlerde olduğu gibi “outright” olarak ifade edilmezler.
Spot kura eklenen ya da çıkarılan primler şeklinde belirtilirler. Bu konuyu daha sonra
ayrıntılı olarak göreceğiz. Ancak burada ileride zihinsel karışıklığa neden olmamak için
forward kur kotasyonlarının “outright” olarak da verilebildiğini bilmemizde yarar vardır.
Bu tür uygulamalara bankaların ticari müşterilerine verdikleri kotasyonlarda çok sık
rastlanmaktadır. Ancak spekülasyon amaçlı bankalararası işlemlerde “outright” kotasyon
çok az kullanılmaktadır.
d) Forward alım-satım, spot piyasalardan tamamıyla bağımsız olarak gerçekleşen ve yabancı
paraların faiz farklılıklarına dayanan bir işlemdir. Bu faiz farklılıklarının zamanla uzmanlık
alanı haline dönüşmesi, günümüzdeki forward piyasalarının oluşmasına neden olmuştur.
e) Forward işlemler herhangi bir korunma tedbiri (hedging) alınmadan yapıldıkları takdirde
spot işlemlere göre hem kur riski hem de kredi riski açısından daha büyük risk taşırlar.
Spot işlemde alım-satım, işlemin yapıldığı tarihteki cari kur yani alım satıma konu olan
paraların içinde bulunulan andaki geçerli değerleri üzerinden yapılır. Bu açıdan spot işlemlerde
kur riski ihmal edilebilir. Uzun dönemli forward işlemlerde ise riski çoğaltacak fiyat sapmalarının
olma olasılığı çok yüksektir.
Spot işlemlerde en önemli risk, karşı tarafın taahhüdünü yerine getirememesi durumudur.
Yani kredi riskidir. Kredi riski spot işlemde iki iş günü ile sınırlı olmasına karşın yine de bazen
ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Hatırlanacağı üzere “bankacılık ve riskler” başlıklı dersimizde
bu konunun üzerinde ayrıntılı durmuştuk. Forward işlemlerde ise bu risk valör tarihinin uzamasına
paralel olarak daha fazladır.
Forward alım-satım işlemi (veya kontratı), bir banka ile diğer taraf arasında belli bir dövizin
diğerine karşı, gelecek bir tarihte alınıp-satılacağına (değiştirileceğine) ilişkin bir anlaşmayı ifade
eder. Bu anlaşmayla, değişimde uygulanacak kur, teslim tarihi (valör) ve toplam döviz tutarları
belirlenir.
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13.2. Forward İşlemlerden Yararlanılan Alanlar
13.2.1. Ticari İşlemler
Uluslararası ticarette döviz riskini minimuma indirgemek amacıyla forward işlemlerden
yararlanılmaktadır. Örneğin bir ithalat şirketinin 90 gün sonra Euro karşılığı bir fatura ödemek
zorunda olduğunu düşünelim. Firma 3 ay beklemeksizin, Euro’nun yükselme / değerlenme
olasılığına karşı 3-ay vadeli bir forward kur üzerinden Euro satın alarak kendisini koruyabilir.
(Neden peşin para ile şu andaki fiyatla almıyor sorusu akla gelebilir. Cevabı açık. Parasını
bağlamak istemiyor. Bir başka şekilde ifade edecek olursak nakit akışı bu gün bu iş için para
ayırmasına uygun değil.) Ancak forward piyasalarda vadeli fiyatlarla işlem yaparak maliyetini üç
ay öncesinden bilme imkânına kavuşabilir.

13.2.2. Finansal İşlemler
Ticari olmayan türden işlemler sonunda yabancı para cinsinden edinilen varlıklar (menkul
değer yatırımı, yurt dışı yavru şirketlere açılan krediler, doğrudan yatırımlar vb.) ile sağlanan
yabancı para kredilerin vadeli işlemler ile döviz riskine karşı korunmaları bu grup içinde ele
alınmaktadır.

13.3. Prim ve İskonto
Bankalar forward kur verirken / hesaplarken, daha çok “swap puan” (swap point)
kullanırlar. Swap puana bankacılık literatüründe “swap oranı” da denilmektedir. Aslında swap
puan bir kur değildir. Satıcılar (dealer) iki farklı döviz arasındaki faiz farkları üzerinde değişimde
bulunurlar.
Swap kotasyonlarda prim ve iskonto değerleri sadece spot kurun forward piyasada
kazanacağı ya da kaybedeceği değerleri belirtir. Esas olarak iki döviz arasındaki faiz farkına eşittir.
Swap fiyatların faiz farklılıklarından nasıl hesaplandıkları konusunu son dersimizde “swap”ları
işlerken göreceğiz. Biz şimdilik burada forward kurların tespitinde swap oranlarından
yararlanıldığını belirtmekle yetineceğiz.
Yine spot kur konusunu işlerken gördüğümüz USD/TRY örneğine dönersek, gelecekte
“quoted ” dövizin (TRY), “base” dövizden (USD) daha ucuz döviz haline geleceğini varsayarak,
o zaman quoted dövizin (TRY) forward piyasada base dövize göre “iskonto“ yapacağını (değer
kaybedeceğini) söyleyebiliriz. Ya da tersine, base dövizin (USD) quoted dövize göre ”prim”
yaptığını (değer kazandığını) söylemek mümkündür.
Örneğin bir an için USD/TRY spot piyasa alış kurunun 3,7800 olduğunu düşünelim.
Bankanın bir müşterisine, bir yıl sonraki bir tarih için forward alış kurunu 4,1580 olarak kote
ettiğini (buna 1 yıl vadeli forward outright kotasyon denir.) varsayalım. Bu örneğe göre, 1 dolar
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bir yıl sonra daha çok TRY satın alacaktır. Dolar Türk Lirasına karşı değer kazanmıştır. Başka bir
deyişle, TRY dolara karşı iskontolanmıştır. (değer kaybetmiştir)
Dolar prim ya da TRY iskonto miktarı 4,1580 ve 3,7800 arasındaki farka, yani 3780 pips’e
ya da puana (ya da 37,8 kuruşa) eşittir.

13.4. Swap Kotasyonlar
Spot piyasalarda olduğu gibi, forward piyasalarda da kotasyonlar çift-yönlü fiyatlandırma
(two-ways pricing) sistemine göre verilir. Spot kurda olduğu gibi, önce base dövizin alış kuru
sonra da satış kuru kote edilir.
Bizim USD/TRY örneğinde spot kurun 3,7800 / 3, 7850 ve 1 yıl vadeli swap puanının 3400
/ 4500 olarak kote edildiğini varsayalım.
USD/TRY 1 yıl vadeli “Swap puanı” 3400/4500 olarak yazılır.
Profesyoneller piyasada forward fiyatı sadece swap oranı olarak bu şekilde yazarak verirler.
Çünkü spot fiyat zaten önlerindedir. Yani bilinmektedir. Bu örnekte USD/TRY spot fiyatına
3,7800/3,7850 demiştik. Bu durumda dealer, forward piyasada doları 3,7800 den 3400 puan daha
yukarıda satın alacak, 3,7850’ den 4500 puan daha yukarıda satacaktır.
Yani doların 1 yıl vadeli alış fiyatı 3,7800 artı 3400 puana yani 4,1200 TL‘na eşit olacaktır.
Satış fiyatı ise 3,7850 artı 4500 puana yani 4,2350 TL‘na eşit olacaktır.
Bu kurlara 1 yıl vadeli “forward outright kur “ da denilmektedir. Böylece 1 yıl vadeli
forward kurları, spot kurlar da olduğu gibi;
USD/TRY

:

4,1200 / 4,2350

“Forward outright” olarak da kote etmek mümkündür. (Diğer fiyatlama şeklinin sadece
swap puanları yazmak olduğunu hatırlayanız.)
350/450 fiyatlaması “base döviz” için prim puanını, “quoted döviz” için iskonto puanını
gösterir.
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Yukarıda anlatılanları şu şekilde özetleyebiliriz:
Eğer swap puanı
I ) küçük / büyük kuralına uygun ise

swap puanı spot kura ekle,

(base primli / quoted iskontolu)

II ) büyük / küçük kuralına uygun ise

swap puanı spot kurdan çıkar,

(base iskontolu /quoted primli)

Ya da daha kolay hatırlayabilmek için basit bir şekille gösterecek olursak,
I) Base döviz primli ise yani “Swap puan” aşağıdaki şemada olduğu gibi ise;

küçük

/

BÜYÜK

SPOT KURLA TOPLA

II) Base döviz iskontolu ise yani “Swap puan” aşağıdaki şemada olduğu gibi ise;

BÜYÜK

/

küçük

SPOT KURDAN ÇIKAR
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1.

ÖRNEKLERLE FORWARD KOTASYONLAR

USD / TL
SPOT

3,7800 /3,7850

3 AY
6 AY
1 YIL

700 / 950
1600 / 2100
3400 / 4500

USD / CHF
0,9350 / 0,9400

-70 / -60
-145/-130
-310/-290

EURO / USD
1,2250 / 1,2300

70/80
155/165
350 / 360

ÖRNEK:1 USD / CHF kurunun 3 aylık forward outright kurlarını 5 pipslik bir karla kote
ediniz.

CEVAP:1

3 aylık swap puanları:

-70 /-60

(küçük BÜYÜK İSE SPOT KURA EKLE)
0,9350

0,9400

-0,0070

-0,0060

+-----------0,9280

+ -----------0,9340

olur.

5 pips kar elde etmek için kotasyon, (alış tarafında fiyatı düşür yani 5 pips azalt, satış
tarafında fiyatı yükselt yani 5 pips artır)
0,9275 / 0,9345 olarak verilmelidir.
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ÖRNEK:2 12 aylık USD / TL kotasyonunu hesaplayınız.

CEVAP:2 12 aylık USD / TL swap puanı:

3400 / 4500

(küçük BÜYÜK ise SPOT KURA EKLE)

3,7800
0,3400
+-------------4,1200

/

3,7850
0,4500
+---------4,2350

olur.

ÖRNEK:3 A.B.D. Doları hangi paralar karşısında prim yapmaktadır. Hangi paralara karşı
iskonto yapmaktadır?

CEVAP:3 TL karşısında prim, EURO ve CHF karşısında iskonto yapmaktadır.

ÖRNEK:4 Eğer İsviçre’den ödemesi 6 ay sonra yapılacak bir mal ithal ediyor olsaydınız
(6 ay sonra CHF ÖDEYECEKSİNİZ VE SİZİN USD DOLARINIZ VAR)
ve bir banka size 6 ay sonrası için verdiğiniz her dolara karşı 0,9000 Swiss
Frank vermeyi teklif etmiş olsaydı kabul eder miydiniz ?

CEVAP: 4 Hayır. Çünkü 6 aylık forward outright piyasa USD alış kuru (ya da CHF satış
kuru)
0,9350
-0,0145
+-----------0,9205 dir.
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Buna göre banka size piyasa kurundan 205 pips daha kötü kur vermektedir. Yani sizin her
100 dolarınıza karşılık 92,05 CHF yerine 90 CHF vermeyi-daha az CHF vermeyi- teklif
etmektedir. Dolayısıyla bankanın teklifini kabul etmezdim.
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Uygulamalar
Ders içinde çoklu katılıma izin veren soru cevap çalışmaları
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Uygulama Soruları
1) İleri tarihteki döviz kurlarını hesaplayabilmek mümkün müdür?
2) İleri tarihli kurları bilmek bize ne sağlar?
3) Dövizin vadede prim ya da iskonto yapması ne demektir?
4) Swap puanı nasıl hesaplanır? Ne işe yarar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde vadeli işlemlerin kur riskinden korunmak için çok önemli bir araç olduğunu
öğrendik. Bu imkandan daha bilinçli yararlanabilmek için kurların vadeli piyasalarda nasıl
verildiğini, primli ve iskontolu işlemleri, swap puanların yardımıyla vadeli/forward kur
hesaplamasını çeşitli örnekler çözerek pekiştirmeye çalıştık.
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Bölüm Soruları
1.
Spot piyasalardakine benzer şekilde vadeli-forward piyasalarda da kurların alış satış
fiyatlarının çift yönlü olarak örneğin USD/CHF 3 ay vadeli fiyatı 0,9280 / 0,9340 şeklinde
verilmesine ne ad verilir?
a)

Spot kur

b)

Cari kur

c)

Forward outright kur

d)

Swap puanı

e)

Çapraz kur

2.
gerekir?
a)
b)
yeterlidir.

Vadeli kurların (forward kurların) swap puanını hesaplayabilmek için neyi bilmemiz

Alım satıma konu döviz çiftinin spot fiyatını bilmemiz yeterlidir.
Alım satıma konu döviz çiftinin ilgili vade için faiz oranlarını ve spot kuru bilmemiz

c)

Alım satıma konu döviz çiftinin outright/vadeli olarak fiyatını bilmemiz yeterlidir.

d)

Swap puanlarının verilmiş olması zorunludur. Biz hesaplayamayız. Piyasa bilir.

e)

İlgili dövizlerin vadede prim mi iskonto mu yapacağını bilmemiz zorunludur.

3.
Herhangi bir döviz çifti için swap puanı küçük büyük kuralına uygun olarak
verilmişse;
a)

Ana / Base döviz forward piyasada iskonto yapıyor demektir.

b)

Fiyatı verilen / Qouted döviz forward piyasada prim yapıyor demektir.

c)

Ana / Base döviz forward piyasada prim yapıyor demektir.

d)

Her 2 dövizde forward piyasada prim yapıyor demektir.

e)

Her 2 dövizde forward piyasada iskonto yapıyor demektir.

4.
Swap puanı büyük küçük kuralına uygun olarak verilmişse vadeli / forward kuru
hesaplamak için,
a)

Swap puanını spot kura ekleriz.

b)

Swap puanını forward kura ekleriz.
276

c)

Swap puanını spot kurdan çıkarırız.

d)

Swap puanını forward kurdan çıkarırız

e)

Bu hesaplamayı bu bilgiyle gerçekleştiremeyiz.

5.
3 aylık swap puanları aşağıdaki gibi verilmiş olsun. USD 3 aylık forward piyasalarda
hangi dövizlere karşı iskonto, hangi dövizlere karşı prim yapmaktadır.
USD / TL
700 / 950

3 AY

USD / CHF
-70 /- 60

EURO / USD
70 / 80

a)

TL ve EURO karşısında prim, CHF karşısında iskonto yapmaktadır

b)

TL karşısında prim, EURO ve CHF karşısında iskonto yapmaktadır.

c)

TL karşısında iskonto, EURO ve CHF karşısında prim yapmaktadır.

d)

TL ve CHF karşısında prim, EURO karşısında iskonto yapmaktadır

e)

Hepsine karşı prim yapmaktadır.

6.
USD / TL spot fiyatı ve 6 aylık swap puanı aşağıdaki gibi verilmiş olsun. 6 aylık
forward / vadeli alış kurunu hesaplayınız.
USD / TL
SPOT
6 Aylık swap puanı
a)

3,9950

b)

3,6200

c)

3,5750

d)

3,9400

e)

3,7825

3,7800 /3,7850
1600 / 2100
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7.
USD / CHF spot fiyatı ve 12 aylık swap puanı aşağıdaki gibi verilmiş olsun. 12 aylık
forward / vadeli satış kurunu hesaplayınız.
USD / CHF
SPOT
12 aylık swap puanı
a)

0,9660

b)

0,9040

c)

0,9690

d)

0,9110

e)

0,9475

0,9350 / 0,9400
-310 / -290

8.
EURO / USD spot fiyatı ve 3 aylık swap puanı aşağıdaki gibi verilmiş olsun. 3 aylık
forward / vadeli satış kurunu hesaplayınız.
EURO / USD
SPOT
3 aylık swap puanı
a)

1,2220

b)

1,2380

c)

1,2320

d)

1,2180

e)

1,2330

1,2250 / 1,2300
70 / 80
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9.
EURO / USD spot fiyatı ve 6 aylık swap puanı aşağıdaki gibi verilmiş olsun. 6 aylık
forward / vadeli alış kurunu hesaplayınız.
EURO / USD
1,2250 / 1,2300

SPOT
6 aylık swap puanı
a)

1,2130

b)

1,2310

c)

1,2470

d)

1,2090

e)

1,2410

160

/ 170

10. USD / TL spot fiyatı ve 3 aylık swap puanı aşağıdaki gibi verilmiş olsun. 3 aylık
forward / vadeli satış kurunu hesaplayınız.
USD / TL
3,7800 /3,7850

SPOT
3 Aylık swap puanı
a)

3,8750

b)

3,8800

c)

3,8550

d)

3,8500

e)

700 / 950

3,5400

Cevaplar:
1) c, 2) b, 3) c, 4) c, 5) b, 6) d, 7) d, 8) b, 9) e, 10) b.
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14. SWAP İŞLEMLERİ

280

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1 Swap işlemlerinin kullanım alanlarına bakacağız.
14.2 Döviz,faiz, döviz kupon ve baz swaplarının ne olduğunu öğreneceğiz.
14.3 Swapların hesaplanmasını ve swap oranının faiz farkına dönüştürülmesini
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Swap kullanım alanları?

2)

Swap türleri?

3)

Döviz,faiz,kupon, baz swapı nedir?

4)

Döviz swaplarının kullanım alanları

5)

Swapların hesaplanması
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği
Konuyu çalışarak

Swap nerelerde kullanılır?

Swap işlemini tanıyacağız.

En yaygın kullanılan swap
türleri nelerdir?
Döviz swaplarının kullanım
alanları
Swap oranının faiz farkına
dönüştürülmesi

En yaygın kullanılan swap Konuyu çalışarak
türlerini öğreneceğiz.
Swapların kullanım alanlarına Konuyu çalışarak
bakacağız.
Swap oranının faiz farkına Konuyu çalışarak
dönüştürülmesini öğreneceğiz.

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
•

Döviz swapları

•

Baz swapları

•

Faiz swapları

•

Döviz kupon swapları

•

Swap hesaplaması
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Giriş
Bu dersimizde swap işlemlerinin tarihçesini, kullanım alanlarını, döviz-faiz-kupon ve baz
swaplarını, döviz swaplarının doğasını ve kullanım alanlarını öğreneceğiz. Son olarak faiz
farklarından swap puanı/oranı hesaplamasının nasıl yapılacağını öğrenerek bu dersimizi
bitireceğiz.
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14.1. Swap İşlemleri Kısa Tarihçe
Çok kısa bir geçmişe sahip olan swap piyasaları ilk olarak İngiltere’de 1970 yıllarında,
sermaye hareketlerine getirilen kısıtlayıcı önlemleri ve dövizle borçlanma maliyetini yükselten
kambiyo rejimini aşmaya yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Swap işlemleri sadece döviz alanında
değil aynı zamanda faizle borçlanma alanında da giderek artan bir önem kazanmıştır. Sermaye
piyasaları içinde yeniliklere en açık ve sürekli yeni buluşların ve tekniklerin geliştirildiği bir piyasa
haline dönüşmüştür. Swap piyasasının 1982’de 5 milyon A.B.D.dolarından, günümüzde sadece
A.B.D. doları işlemlerinde trilyonlarca dolarlık bir hacme ulaşması onun hızla gelişip büyüyen bir
piyasa olduğunu çok açık bir şekilde göstermiştir.

14.2. Kullanim Alanlari
Swap işlemleri genel olarak aşağıdaki amaçları sağlamak için kullanılırlar.
a.
b.
c.
d.
e.

Aktif getiri oranlarını yükseltmek,
Kaynak kullanım maliyetini düşürmek,
Etkin risk ve fon yönetimini sağlamak,
Arbitraj karı sağlamak,
Vadeli alım-satım (trading) işlemi yapmak.

14.3. Swap İşlem Türleri
Karmaşık yapısal farklılıklarından ötürü swapları dört ana çerçevede incelemek
mümkündür.
a.
b.
c.
d.

Döviz swapları,
Faiz swapları,
Döviz kupon swapları,
Baz swapları.

Biz yukarıda saydığımız swap türlerinden ancak döviz swaplarını ayrıntılı olarak
inceleyebileceğiz. Diğer üçünü ise kısaca belirtmekle yetineceğiz. Ancak burada incelenen swap
türleri dışında kokteyl (ya da sintetik swap) swap gibi bir dizi diğer swap türlerinin bulunduğunu
belirtelim.

14.3.1. Döviz Swapları
Döviz swapı, ileride daha yakından inceleyeceğimiz gibi, tarafların farklı döviz türleri
üzerinden ve ana para için sabit faizler üzerinden anlaşmaya vardıkları swap türüdür. Ancak
burada iki döviz arasındaki faiz farkı spot kura eklenen yada çıkarılan prim şeklinde ifade
edilmiştir.
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14.3.2. Faiz Swapları
Faiz swapı kısaca, farklı kurumlardan benzer vade ve miktarda anapara borçlanan
birbirinden bağımsız iki ayrı tarafın, faiz ödeme yükümlülüklerini - genellikle aracı bir banka
kanalıyla- birbirlerine devretmesidir. En yaygın faiz swapı, kupon swapı olarak da adlandırılan
biri sabit faizle (%12 gibi) diğeri de değişken faizle (libor+%3 gibi) borçlanan iki taraf arasında
gerçekleştirilen swap türüdür. Burada her iki taraf aynı döviz üzerinden borçlanmıştır.

14.3.3. Döviz Kupon Swapları
Bu swap türünde taraflardan biri, belli bir döviz üzerinden sağladığı sabit-faizli
borçlanmayı, diğer bir döviz türünden değişken faizli finansmana dönüştürür. Her iki taraf vade
sonunda anaparayı geri öderler. Burada taraflar farklı dövizler üzerinden, ancak sabit ve değişken
faizlerle borçlanmışlardır. Bu bakımdan hem döviz swapına (farklı döviz türü üzerinden
borçlanma açısından), hem de faiz swapına (sabit ve değişken faizle borçlanma yönünden)
benzerler.

14.3.4. Baz Swapları
Gerçekte baz swaplarının yapısı, faiz swaplarına benzer. Ancak borçlanan tarafların her
ikisi için de değişken faiz söz konusudur ve faizlerin her biri iki farklı baza göre hesaplanmaktadır.
En yaygın olarak kullanılan baz swapları arasında “ PRIME RATE “ ile “LİBOR” swaplarını
sayabiliriz.

14.4. Döviz Swaplarının Doğası
Döviz piyasalarında, iki ayrı alış ve satış kontratının aynı anda gerçekleştirilmesi işlemidir.
Swap işlemde bir spot satış ile bir forward alış ya da bir spot alış ile bir forward satış eş zamanlı
olarak yapılır. Kısaca swap zıt yönlü bir spot ile bir forward işlemden oluşur. Swap işlemin içerdiği
bu zıtlıktan ötürü dövizlerin alış ve satıştaki teslim tarihleri de farklıdır.
Swap işlemi sonucunda net döviz pozisyonu etkilenmez. Teslim tarihlerindeki farklılık
sadece bu dövizlerin bağlı oldukları hesapları etkiler.
Tipik bir swap deal’a örnek olarak 1.385.000 A.B.D. Dolarına karşılık 1 milyon Pound’un
spot satışını ve 1.390.000 A.B.D. Dolarına karşılık 1 milyon Pound’un 3-ay vadeli forward alışını
verebiliriz. Genelde Swap işlemlerde spot işlem zıt yönlü forward işlemle dengelenmiştir. Bu
nedenle yukarıdaki örnekte 1 milyon Pound önce spot valör ile satılmış, sonra da 3-aylık forward
valörle geri alınmıştır.
Her iki ayrı işlem için kullanılan döviz kurları arasındaki fark bize daha önce Forward
konusunda görmüş olduğumuz swap puanı (ya da swap oranını) vermektedir. Buradaki örnekte
swap puan 1,3900 -1.3850=0.0050 ya da 50 pips’dir.
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Swap işlemlerin çoğunda, her iki kontrat da (spot ve forward kontratlar) aynı taraflar
arasında yapılmaktadır. Ancak bu zorunlu bir koşul değildir. Örnekteki spot pound satışı ile
forward pound alışını iki ayrı tarafla gerçekleştirmek mümkündür. Farklı taraflarla yapılan bu tür
swapları diğerlerinden ayırmak için bu swaplara “engineered swap” adı verilmiştir. Aynı tarafla
yapılan spot ve forward alış-satışlar için ise “pure swap” deyimi kullanılmaktadır.

14.5. Döviz Swaplarının Kullanım Alanları
Gerçekte yukarıdaki “pure” swapda kullanılan spot kur çok önemli değildir. Önemli olan
swap puanı / oranıdır. Yani spot valörle satın alınan forward valörle satılan doların satışından elde
edilen prim veya iskonto oranıdır. Çoğunlukla swap işlemlerde, spot piyasalarda geçerli fakat
hesaplamalara kolaylık sağlayacak bir spot kur dikkate alınır. Kimi zaman spot alış ve satış
kurlarının ortalaması da kullanılabilir.
Swapların başlıca iki temel kullanım alanı mevcuttur. Birincisi, riske karşı korumalı olarak
bir dövizi diğer bir dövize çevirmek ve sonra işlemin tersini yaparak aynı dövize geri dönmektir.
İkincisi ise bir forward deal işlemini, bir spot ve bir swap işlemiyle kapatmaktır.

14.6. Swapların Hesaplanması
Swapların kullanım alanına bir örnek vermek için müşterisine 12 aylık bir vade ile Türk
lirası kredi vermek durumunda olan bir Londra bankasını ele alalım.
Elinde Türk lirası olmayan bu banka yerel piyasadan Türk lirası borçlanmak isteyecektir.
Herhangi bir nedenle bu imkanın gündemde olmadığını varsayalım ve swap piyasalarının bu
konuda nasıl yardımcı olabileceğini görelim.
Banka Türk lirası yerine 12 ay vadeli USD borçlanarak operasyona başlayacaktır.
Borçlandığı bu dolarları spot piyasada Türk lirası karşılığı satarak doğrudan borçlanarak
bulamadığı Türk lirasını temin etmiş olacaktır. Temin edilen Türk lirasını müşterisine 12 aylık
kredi olarak verecektir. Kredinin vadesinde yani 12 ay sonra bankanın eline, verdiği Türk lirası
kredinin anapara ve faizi geri dönecektir. Kredi verme operasyonu tamamlanmış gözükmektedir.
Ama bir sorun vardır. Banka bu operasyona yani TL bulma operasyonuna 12 ay vadeli olarak
borçlandığı dolarlarla başlamıştır ve işlemin vadesi geldiğinde aldığı dolar borcunu ve faizini
ödemek durumundadır. Kısacası burada bir USD / TRY kur riski bulunmaktadır. Dolar kurunun
istenmeyen bir şekilde artması bankayı ciddi bir zarara sokabilecektir. Banka böyle bir pozisyonu
haklı olarak taşımak istemeyecektir. Ne yapılabilir?
Forward yani vadeli piyasada Türk lirası karşılığı USD alarak bu riski ortadan kaldırabiliriz.
Peki vadede yani 12 ay sonrasındaki bir valörle satın alınacak dolarların Türk Lirası karşılığını
nereden bulacağız? Bankanın kullandırdığı Türk lirası kredinin vadesi de 12 ay sonra dolacağından
burada bir sorun gözükmemektedir. 12 ay vadeli gerçekleştirdiği USD borcunun anapara ve faiz
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ödemesini vadeli piyasada 12 ay vade ile satın alacağı dolarlarla ödeyecektir. Burada işlemle ilgili
fiyatlamalar verilmediğinden bankanın bu işlemden kar mı yoksa zarar mı ettiğini bilmiyoruz.
Bu konuda hesap yapabilmek için konu ile ilgili 3 bileşenin bilinmesi zorunludur. İlk olarak
yapılan USD borçlanmasının faizini, daha sonra kullandırılan Türk Lirası kredinin faizini ve son
olarak da spot piyasadaki USD/TRY kurunun düzeyini bilmek zorundayız.
Şimdi piyasa verilerini kendimizce oluştaralım ve bu veri bilgi ışığında kar zarar konusunu
tekrar değerlendirelim. Piyasa verileri aşağıdaki gibi olsun.
SPOT USD / TRY

3,7800

3,7850

12 AYLIK PİYASA FAİZİ (USD)

%2

%4

12 AYLIK PİYASA FAİZİ (TRY)

%8

% 15

Banka 1 doları % 4 faizle borçlanacak, borçlandığı doları spot piyasada 3,7800 kurla satarak
karşılığında Türk Lirası alacaktır. 1 dolar karşılığı elde ettiği 3,7800 Türk Lirasını müşterisine
piyasa faizi ile yani % 8 faizle borç verebilecektir. Dealer dolar ve Türk Lirasının faiz farkından
ötürü (% 8 - % 4) = % 4 ’lik net faiz getirisi kazanmıştır. 12 ayda 1 doların primi 1 $ = 3,7800 olan
piyasa alış kuru üzerinden hesaplarsak, dolar başına elde edilen prim
4
360
3,7800 * ----------- * ----------- =
100
360

0, 1512

Yani 1512 pips olur. 1512 pips gerçekte dolarla Türk Lirasının faiz farklılığından türetilmiş
swap oranından başka bir şey değildir. Swap puanın para piyasasındaki % 4’e eşit net getiri
sağlayabilmesi için bankanın doları forward piyasada spot kurun en fazla 1512 pips üzerinde
alması gerektiğini göstermektedir.
Yani;
3,7800
0,1512
+------------3,9312
Başabaş (break even rate) vadeli USD alış kurudur.
Burada Türk lirasından daha düşük faizli doların forward piyasada prim yaptığını,
tersine Türk Lirasının iskonto yaptığını (değer kaybettiğini) söyleyebiliriz.
Banka doları forward piyasada, spot fiyat artı 1512 pips’in altında alabilirse kar elde
edecektir. Gerçekte banka doları spot piyasada satmak (TRY almak) ve forward piyasada doları
289

almak (TRY satmak) ile bir swap işlemi yapmıştır. Para piyasasında ise dolar borçlanmak ve TRY
kredi vermekle bu swap işlemini kur riskine karşı korumuştur. (hedge etmek deniyor). Ayrıca para
piyasasındaki işlemlerden ötürü Dolar ve Türk Lirası hesaplarındaki overbought ve oversold
durum, swap işlemi ile ortadan kalkmıştır. Bu arada hem para piyasasındaki işlemler hem de
USD/TRY swapı bankanın net pozisyonunu etkilememiştir.
Swap puanın hesaplanmasını basit bir formülle aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.

SWAP PUAN

=

SPOT KUR * FAİZ FARKI * VADE GÜN SAYISI
---------------------------------------------------------------------------360 * 100

Banka yukarıdaki swap işlemin tersini yapmış olsaydı, yani forward piyasada12 ay vadeli
doları satıp (yani TRY alıp), spot piyasada dolar satın almış olsaydı (yani TRY satmış olsaydı), bu
işlemi kur riskine karşı korumak için TRY borçlanıp, dolar ödünç vermesi gerekirdi.
Bu durumda swap oranı;
3,785 * (15-2 ) * 360
----------------------------------- = 0,4920
olacaktı.
36000
Banka Türk Lirasını % 15’ den borçlanıp, doları % 2 ‘den ödünç vermekle % 13’lük bir
faiz kaybına uğramıştır. Bu nedenle doları forward piyasada spot kurun en az 4920 pips üzerinde
satması gerekmektedir.
Yani forward piyasada dolar satışı için başabaş USD /TRY kuru;
3,7850 + 0,4920 = 4,277 olacaktır.

Forward konusundan da bildiğimiz gibi,
Forward Alış ( 1512 pips ) < Forward Satış ( 4920 pips ) olduğu için, dolar prim Türk
Lirası iskonto yapan dövizdir.
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Bunu genelleştirecek olursak,
1. Eğer “Base dövizin” faiz oranı < “Quoted dövizin” faiz oranı ise

Forward piyasada
Base döviz prim / quoted döviz iskonto yapan dövizdir.

Bu durumda swap puan spot kura eklenir
(SPOT KUR + SWAP PUAN)

2. Eğer “Base dövizin” faiz oranı > “Quoted dövizin” faiz oranı ise

Forward piyasada
Base döviz iskonto / quoted döviz prim yapan dövizdir.

Bu durumda swap puan spot kurdan çıkarılır
(SPOT KUR - SWAP PUAN)

291

14.7. Swap Oranının Faiz Farkına Dönüştürülmesi
Forward kotasyonda verilen swap oranının, para piyasasındaki faiz farkına oranla avantajlı
olup olmadığını saptayabilmek için swap oranının faiz farkına dönüştürülmesi gerekir. Bu
dönüştürmeyi

SWAP PUAN
-------------------SPOT KUR

*

360 * 100
---------------------------VADE GÜN SAYISI

formülü ile yapabiliriz. Burada swap oranı tıpkı para piyasasında olduğu gibi 360 günlük
bazda bir faiz oranına dönüştürülmüştür. Eğer forward piyasadaki faiz farkı ile para piyasasındaki
birbirine eşit ise yapılan işlemlerden kar veya zarar sözkonusu değildir.
SONUÇ:
1.
Eğer para piyasasındaki faiz farklılığı, forward piyasadaki faiz farkından daha büyük
ise bu, düşük faizli dövizden borçlanıp yüksek faizli dövizi borç vermenin ve bu işlemleri forward
piyasada yüksek faizli dövizi satıp, düşük faizli dövizi alarak korumanın (cover) daha avantajlı
olacağını gösterir.
2.
Eğer para piyasasındaki faiz farklılığı, forward piyasadaki faiz farkından düşük ise,
yüksek faizli dövizden borçlanıp düşük faizli dövizi borç vermenin ve bu işlemleri forward
piyasada yüksek faizli dövizi alıp, düşük faizli dövizi satarak korumanın (cover) daha avantajlı
olacağını gösterir.
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Uygulamalar
Ders içinde çoklu katılıma izin veren soru cevap çalışmaları
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Uygulama Soruları
1)

Swap işlemleri hangi amaçlarla kullanılabilir?

2)

Swap işlem türleri nelerdir?

3)

En yaygın kullanılan swaplar hangileridir?

4)

Döviz swaplarının kullanım alanları nerelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Swap işlemlerinin ortaya çıkışına ve kısa tarihçesine bir göz atarken, kullanım alanlarının
nasıl yaygınlaştığını öğrendik. Swap işlemlerinin farklı türlerinin olduğunu öğrendik. Bunların
arasında fon yönetiminde en yoğun kullanılan döviz swaplarını daha yakından inceleme fırsatı
yarattık.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi swap işlemlerinin amaçlarından biri değildir?

a.

Aktif getiri oranlarını yükseltmek,

b.

Kaynak kullanım maliyetini düşürmek,

c.

Operasyonel riskleri minimize etmek,

d.

Etkin risk ve fon yönetimini sağlamak,

e.

Arbitraj karı sağlamak,

2.

Aşağıdakilerden hangisi swap işlem türlerinden birisi değildir?

a.

Döviz swapları,

b.

Faiz swapları,

c.

Döviz kupon swapları,

d.

İndeks swapları,

e.

Baz swapları,

3.
olacaktır?

Piyasa verileri aşağıdaki gibi olsun. 12 aylık USD/TRY alış swap puanı kaç

SPOT USD / TRY

3,7800

3,7850

12 AYLIK PİYASA FAİZİ (USD)

%3

%5

12 AYLIK PİYASA FAİZİ (TRY)

%8

% 15

a.

0,4542 (4542 pips)

b.

0,3162 (3162 pips)

c.

0,1134 (1134 pips)

d.

0,4536 (4536 pips)

e.

0,2646 (2646 pips)
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4.
olacaktır?

Piyasa verileri aşağıdaki gibi olsun. 12 aylık USD/TRY satış swap puanı kaç

SPOT USD / TRY

3,7800

12 AYLIK PİYASA FAİZİ (USD)

%3

%5

12 AYLIK PİYASA FAİZİ (TRY)

%8

% 15

a.

0,0756 (756 pips)

b.

0,2646 (2646 pips)

c.

0,4542 (4542 pips)

d.

0,1134 (1134 pips)

e.

0,4536 (4536 pips)

5.
olacaktır?

3,7850

Piyasa verileri aşağıdaki gibi olsun. 12 ay vadeli USD/TRY başa baş alış fiyatı kaç

SPOT USD / TRY
12 AYLIK PİYASA FAİZİ (USD)
12 AYLIK PİYASA FAİZİ (TRY)
a.

4,2342

b.

4,0446

c.

4,0962

d.

3,8934

e.

4,2336

3,7800
%3
%8

3,7850
%5
% 15
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6.
olacaktır?

Piyasa verileri aşağıdaki gibi olsun. 12 ay vadeli USD/TRY başa baş satış fiyatı kaç

SPOT USD / TRY

3,7800

3,7850

12 AYLIK PİYASA FAİZİ (USD)

%3

%5

12 AYLIK PİYASA FAİZİ (TRY)

%8

% 15

a.

4,2386

b.

3,8984

c.

3,8606

d.

4,2392

e.

4,0496

7.
Piyasa verileri aşağıdaki gibi olsun. 12 ay vadeli 1 kuruş (100 pips) karlı USD/TRY
satış fiyatı kaç olacaktır?
SPOT USD / TRY

3,7800

3,7850

12 AYLIK PİYASA FAİZİ (USD)

%3

%5

12 AYLIK PİYASA FAİZİ (TRY)
a.

4,2492

b.

4,0596

c.

3,9084

d.

3,8706

e.

4,2486

%8

% 15
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8.
Piyasa verileri aşağıdaki gibi olsun. 12 ay vadeli 1 kuruş (100 pips) karlı USD/TRY
alış fiyatı kaç olacaktır?
SPOT USD / TRY

3,7800

12 AYLIK PİYASA FAİZİ (USD)

%3

12 AYLIK PİYASA FAİZİ (TRY)

3,7850
%5

%8

% 15

a.

4,2242

b.

4,0346

c.

4,0862

d.

3,8834

e.

4,2236

9.

Swap işlemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a.

Bankanın döviz pozisyonunu etkiler ve kur riski yaratır.

b.

Bankanın döviz pozisyonunu etkilemez.

c.

Banka için kredi riski yaratır.

d.

Banka için likidite riski yaratır.

e.

Banka için operasyonel risk yaratır.

10.

Fiyatı verilen döviz çiftinin para piyasalarındaki faiz oranlarını da biliyorsak;

a.

Hangi dövizin forward piyasada iskonto hangisinin prim yapacağını biliriz.

b.

Hangi dövizin prim ya da iskonto yapacağını bilemeyiz.

c.

Swap puanlarını hesaplayamayız.

d.

Swap puanlarını hesaplarız ama büyük-küçük (ya da tersi) sıralamasını bilemeyiz.

e.

Bu bilgiler ışığında işlemin karlı mı zararlı mı olduğunu hesaplayabiliriz.

Cevaplar:
1) c, 2) d, 3) c, 4) c, 5) d, 6) a, 7) e, 8) d, 9) b, 10) a
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