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ÖNSÖZ
Globalleşen dünyada artan karşılıklı etkileşimlerin bir örneği de finansal piyasalar
içerisinde gözükmektedir. Küreselleşme ile birlikte finansal piyasalar büyük ölçüde değişime
uğramış ve uluslararsı finansal piyasalar olarak yeni bir şekillenmeye girmiştir. 20. yüzyılın son
çeyreğinden itibaren hız kazanan küreselleşme sürecinde dünya ekonomilerinin birbirine olan
bağımlılılığın artması, finansal serbestleşmenin yeni boyutlara ulaşması, sermaye
hareketlerinin hız kazanması ve gelişen finansal enstrüman çeşitliliği, uluslararası finansal
piyasaların gelişimindeki nedenleri ortaya koymaktadır.
Finansal serbestleşmenin artması ve piyasaların gelişimi yenilikleri de beraberinde
getirmiştir. Teknolojinin de gelişimi ile birlikte hisse senedi, tahvil, döviz gibi yatırım
araçlarına uluslararası alanda ulaşım kolaylaşmış finansal piyasalarda 24 saat boyunca online
olarak işlem yapabilme fırsatı ortaya çıkmıştır.
Bu kitabımızda, finansal piyasalara ilişkin temel kavramlar verilmekte ve yapılanması
sistematik olarak açıklanmaktadır. Bu kapsamda para ve sermaye piyasaları ile birlikte finansal
sistemin en önemli oyuncu olan bankacılık analiz edilmektedir.
Doç. Dr. Abdulkadir Tuna
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KISALTMALAR
BDDK

: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

OTC

: Tezgahüstü Piyasa

VDMK

: Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
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YAZAR NOTU
Kitapta konular olabildiğince sade sunulmaya çalışılmış, konu anlatımları uygulama
soruları ile desteklenmiştir. Ayrıca bölüm sonunda yer alan kendinizi deneme fırsatı bulacağınız
çoktan seçmeli onar adet soru bulunmaktadır. Bölüm hakkında ilgi oluşturan sorular kısmında
ise daha ziyade öğrendiğiniz bilgileri pratik yaşama uygulama olanaklarını düşündürten soruları
bulacaksınız.
Doç. Dr. Abdulkadir Tuna
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1. FİNANSAL SİSTEME GENEL BAKIŞ: FİNANSAL PİYASALAR VE
FİNANSAL ARAÇLAR

3

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Harcamalarımızı nasıl karşılıyoruz? Bunun iki yolu olabilir: Ya daha önce yaptığımız
tasarrufların bir kısmını kullanıyoruz ya da başkalarının yaptığı tasarrufları kullanıyoruz. Bu
ikinci yol kısaca “borçlanarak” biçiminde de ifade edilebilir. İşte, finansal sistem bize bu ikinci
olanağı yaratıyor. Bu bölümde, bizlere ve ekonominin bütününe, bu olanağı sağlayan finansal
sistemi tanıyacak, fonksiyonlarını ve bunların ekonomi açısından önemini tartışacağız. Bu
sistemin unsurlarını oluşturan ve şu ana kadarki derslerimizde sadece kavram olarak
gördüğümüz finansal piyasaları ve bunlara ilişkin kitap boyunca kullanacağımız kavramları
öğrenecek, bu piyasalarda işlem gören araçları ele alacak, bunların özelliklerini ortaya
koyacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bazı iktisatçılara göre, gelişmekte olan ülkelerdeger çekleşen ekonomik büyüme
oranının düşük düzeylerde seyretmesinin nedenlerinden birisi, bu ülkelerdeki finansal
piyasaların yeterince gelişmemiş olmasıdır. Sizce bu görüş ne anlam ifade eder? Tartışınız.
2)
“Şirketler, fiilen ikinci piyasalardan herhangi bir fon el de edemedikleri için,
ekonomi açısından birincil piyasalara göre çok daha önemsizdirler. ” Bu görüşe katılır mısınız?
Neden?
3)
Gelecek yıl iflas etme olasılığı bulunan bir şirketin menkul kıymetlerini satın
almak zorunda kalsaydınız, hangisini tercih ederdiniz, şirketin hisse senetlerini mi, yoksa
şirkete ait tahvilleri mi?
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Anahtar Kavramlar


Birincil piyasa



Finansal sistem



Finansal aracı



İkinci piyasa



Likidite



Para piyasası



Portföy



Sermaye piyasası



Spot piyasalar



Vadeli piyasalar
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Giriş
Finansal piyasalar, gelirinden daha az harcayarak tasarruf yapanların sahip olduğu fon
fazlasını, gelirinden daha fazla harcama yapmak isteyen fon açığı olanlara aktarmak şeklinde
ifade edilebilecek temel bir ekonomik fonksiyon üstlenmişlerdir.
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1.1. Finansal Sistem ve Üstlendiği Fonksiyonlar
Bu fonksiyon aşağıda yer alan Şekil 1. 1’de şematik olarak gösterilmektedir. Tasarruf
yapanlar ve fonları ödünç olarak verenler (yani ödünç verenler veya tasarruf sahipleri) şeklin
sol tarafında yer almakta, harcamalarını finanse etmek için ödünç alanlar ise (yani yatırım veya
harcama yapanlar) şeklin sağ tarafında yer almaktadır. Bir ekonomide temel ödünç verenler
veya tasarruf sahipleri hane halklarıdır, ancak kimi zaman işletmeler, devlet, yabancılar ve
yabancı devletler fon fazlası içinde olabilirler ve bunları borç vermek isteyebilirler. Bir
ekonomide borçlanan temel birimler işletmeler ve devlettir. Bunun yanında hane halkları ve
yabancılar da kimi zaman borçlanmak isteyebilirler.
Şekilde yer alan oklar, fonların ödünç verenler veya tasarruf sahiplerinden ödünç alanlar
veya harcama yapanlara iki yoldan aktarıldığını göstermektedir. Doğrudan finansmanda
(Şekil 1. 1’in alt tarafında yer alan aktarım yolu), ödünç alanlar finansal piyasalarda menkul
kıymet (aynı zamanda finansal araçlar olarak da adlandırılır) satarak fonları ödünç verenlerden
direkt olarak borçlanmaktadır. Menkul kıymet ödünç alan kişinin gelecekteki geliri veya
varlıkları üzerinde alacak hakkı doğurmaktaydı. Menkul kıymet bunu satın alan kişi açısından
bir varlık niteliğinde iken, bunu satan kişi veya firma açısından bir yükümlülük (borç)
niteliğindedir.

Finansal sistem, fon transferi şeklinde özetleyebileceğimiz bu temel fonksiyonun yanı
sıra risk paylaşımı, likidite ve katılımcılara enformasyon sağlama gibi diğer fonksiyonları da
yerine getirir.
Finansal sistemin üstlendiği ikinci fonksiyon risk paylaşımına ve transferine olanak
sağlamasıdır. Risk, bir varlığın gelecekteki değeri konusunda mevcut olan belirsizliktir.
Örneğin, bugün bir şirketin çıkartmış olduğu bir tahvili satın aldığınızda, faiz oranlarında
meydana gelen dalgalanmalara ve şirketin durumuna bağlı olarak bu tahvilin bir yıl sonraki
8

değeri değişiklik gösterebilir. Çoğu tasarruf sahibi kumar oynamak gibi bir amaçla hareket
etmez ve ellerindeki varlıklardan istikrarlı bir getiri elde etmeyi beklerler. Doğal olarak, bu
beklenti sadece tek bir varlığa ilişkin değildir; tasarruf sahipleri elde ettikleri tüm varlıkları
istikrarlı bir getiri beklentisi içinde mevcut varlık sepetlerine dâhil etmektedirler. Çeşitli
varlıklardan oluşan bu sepete portföy diyoruz. Portföyde bulunan varlıkların birisi veya bir
kısmı kötü bir performans sergilese bile, ortalama anlamda portföyün performansı istikrarlı bir
getiri sağlama eğilimi gösterecektir. Servetin çeşitli varlıklar arasında dağıtılması çeşitlendirme
olarak adlandırılır.
Portföyde yer alan tüm varlıkların getirisi aynı yönde değişmediği sürece, çeşitlendirme
ile portföyün toplam değerinde ortaya çıkabilecek dalgalanmaların önüne geçilmiş olur.
Finansal sistem tasarruf sahiplerine çeşitli finansal varlıkları elde tutma olanağı sağlayarak,
riskin dağıtılmasını mümkün hâle getirmektedir. Finansal sistem bu fonksiyonu finansal
piyasalar aracılığı ile yerine getirmektedir. Finansal piyasalar belirsizlikten hoşlanmayan borç
verenlere ve borç alanlara riski transfer edebilecekleri araçları sunarlar.
Finansal sistemin üstlendiği üçüncü fonksiyon varlıklara likidite özelliği
kazandırmasıdır. Bildiğiniz gibi, likidite, bir varlığın bir ödeme aracına dönüşüm hızı ve
kolaylığıdır. Bu tanım esas alındığında, özellikle finansal varlıklarda likidite arzu edilen bir
özellik niteliği taşımaktadır. Genel olarak, bir varlık ne kadar likit olursa bunun başka bir
varlığa dönüşümü o derece kolay olmaktadır. Örneğin, elinizde bulunan bir Hazine bonosunu
kolayca nakde dönüştürebilirsiniz; ama arabanızı satmak istediğinizde bir süre beklemek
zorunda kalabilirsiniz. Benzer şekilde, bir şirketin hisse senedini elinizde bulunduruyorsanız,
bu şirketin varlıkları üzerinde (örneğin makineleri gibi) pay sahibisiniz demektir. Bu payınızı
satmak istediğinizde, makineleri satmak seçeneği ile karşılaştırıldığında, hisse senedini
satmanın daha kolay olacağını görebilirsiniz. O hâlde, tasarruflarınızı hisse senedinde
değerlendiriyorsanız, şirketin makinelerine sahip olmak durumuyla karşılaştırıldığında, daha
likit tasarrufa sahipsiniz demektir. Likit varlıklar, beklenmeyen olaylar ve fırsatlar karşısında
daha çabuk tepki verme olanağı sunarlar. Bu nedenle, finansal sistem tarafından yaratılan
finansal varlıklar (bono, hisse sendi, çek gibi), reel varlıklara göre (otomobil, gayrimenkul,
makineler gibi), çok daha likittirler. Finansal piyasalar ve bu piyasalarda faaliyet gösteren
finansal aracılar, finansal varlıkların likiditesini arttıracak alım-satım sistemleri sunarlar. Öte
yandan, tasarruf sahipleri de likiditesi daha yüksek olan varlıklardan daha düşük getiri elde
edilmesini kabullenme eğilimindedirler. Bu da borçlanan bir firma açısından, borçlanmanın
maliyetini azaltıcı bir unsurdur.
Finansal sistemin dördüncü fonksiyonu, borçlanmak isteyenler hakkında ve finansal
varlıkların getirileri ile ilgili beklentiler hakkında enformasyon toplanmasını ve bunun
dağıtımını mümkün kılmasıdır. Borçlanmak isteyenler hakkında toplanacak enformasyon,
borçlanmak isteyenlerin mali geçmişleri ve borçlanılan fonlarla ne yapacakları hakkındaki
enformasyonu kapsar. Tasarruflarını borç olarak vermeden önce, tüm tasarruf sahiplerinin sahip
olmayı isteyecekleri bu bilgilerin bireysel olarak elde edilmesi oldukça maliyetli ve vakit
alıcıdır. Bu süreçte ortaya çıkan bir diğer önemli sorun eksik bilgilenme sorunudur. Asimetrik
enformasyon olarak da adlandırılan eksik bilgilenme, borç almak isteyen tarafın borç verecek
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tarafın sahip olmadığı bazı bilgilere sahip olması ve gerçekleştirilecek finansal işlemde bunun
avantajını kullanmasıdır.
Finansal sistemin enformasyon konusunda üstlendiği ikinci görev, toplanan
enformasyonun duyurulmasıdır. Finansal piyasalar, mevcut enformasyonu finansal varlıkların
fiyatına yansıtarak bu görevi yerine getirirler. Tasarruf sahipleri ve borçlanmak isteyenler,
finansal sistem tarafından sağlanan bu enformasyonu, varlıkların getirilerine bakarak elde
ederler. Örneğin, bir şirketin kârlılığında gözlenen artış bu şirketin hisse senetlerinin değerine
yansır ve bu sayede enformasyon, tüm katılımcılara duyurulmuş olur. Görüldüğü gibi, mevcut
enformasyon sadece tasarruf sahipleri tarafından değil, borçlanmak isteyenler tarafından da
kullanılabilmektedir. Örneğin, piyasada hisse senetlerinin değerinin yükseldiğini gören bir
firma, daha çok hisse senedi satarak yatırımları için ilave fon elde edebilir. Mevcut
enformasyonun varlıkların getirisine yansıması, etkin çalışan bir finansal sistemin ayırt edici
bir özelliğidir.

1.2. Finansal Piyasaların Yapılanması
1.2.1. Borç ve Ortaklık Piyasaları
Bir firma veya kişi bir finansal piyasada iki yöntemle fon elde edebilir. Bu yöntemlerden
ilki ve en çok kullanılanı 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 işletmenini 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 ve varlıklarının mil yonda biri sizin üzerinize kaydedilmiş demektir. Ortaklık
araçları, bunları ellerin de bulunduranlara genellikle periyodik ödeme (kâr payı) yapılmasına
olanak tanı makta ve herhangi bir vadeye sahip olmadıkları için, uzun vadeli menkul kıymet
olarak değerlendirilmektedirler.

1.2.2. 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
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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 ve bu kurum bünyesinde çalışan tahvil-bono piyasası ikincil piyasalara verilebilecek
birer örnektir. Aslında, sözü edilen tahvil-bono piyasasında gerçekleşen işlem hacmi, hisse
senedi piyasasına göre daha büyüktür. Döviz piyasaları, future piyasalar ve opsiyon piyasaları
ikincil piyasalara verilebilecek diğer örnekler arasında yer almak tadır. İkincil piyasaların
sağlıklı işleyebilmesinde en önemli rol menkul kıymet broker’ları ve dealer’larına aittir.
Broker, menkul kıymetlerin alıcı ve satıcılarını eşleş tiren yatırımcıların temsilcileridir. Öte
yandan dealer, belirtilen fiyattan menkul kıymetleri alıp satarak, alıcı ve satıcılar arasında bağ
kuran finansal aracıdır.

1.2.3. Borsalar ve Tezgâh Üstü (over-the-counter) 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, menkul kıymet
borsasına örnek olarak verebileceğimiz, şu anda mevcut, tek borsadır. İkincil piyasaların bir
diğer organize olma şekli ise tezgah üstü (OTC) piyasa dır. 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. Bu
piyasadaki dealer’lar bilgisayar ağı ile birbirleriyle ilişki içerisinde bulunduklarından ve
dolayısıyla fiyatları anında öğrendiklerinden, tezgâh üstü piyasalar rekabetin yoğun olarak
yaşandığı ve organize olmuş bir borsadan büyük farklılık göstermeyen piyasalardır.

1.2.4. 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 bir hafta sonrasını ifade eder.
Örneğin, ülkemizde Borsa İstanbul’da bu süre “T+2″ olarak belirlenmiştir. Yani, teslim ve
ödeme, işlemin yapılmasını takip eden iki gün içerisinde yapılmaktadır. Vadeli piyasalar ise,
men kul kıymetlerin gelecekteki bir tarihte, bugünden anlaşma sağlanmış bir fiyattan alınıp
satıldığı piyasalardır.

1.2.5. Para ve Sermaye Piyasaları
Finansal piyasalar arasındaki farkı ele almanın bir diğer yolu da her piyasada işlem
gören menkul kıymetlerin vadesini esas almaktır. Bu bağlamda sadece kısa vadeli (bir yıldan
11

daha kısa vadeye sahip) borç senetlerinin alınıp satıldığı piyasalar para piyasası, uzun ve orta
vadeli (bir yıl veya daha uzun vadeye sahip) borç senetlerinin alınıp satıldığı piyasalar ise
sermaye piyasası olarakadlandırılmaktadır. Para piyasalarında işlem gören menkul kıymetler,
uzun ve orta vadeli menkul kıy metlerden 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
hâline 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.

1.3. Temel Finansal Araçlar
1.3.1. 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.
Türkiye’de para piyasaları temel olarak ikiye ayrılır: TL piyasaları ve döviz piyasaları.
Bunlardan TL piyasaları üç ayrı biçimde yapılanmıştır:


TC Merkez Bankası bünyesindeki para piyasası



Borsa İstanbul-Takasbank bünyesindeki para piyasası



Bankalararası serbest para piyasası

Benzer şekilde, döviz piyasaları da,


TC Merkez Bankası bünyesindeki döviz ve efektif piyasaları,



Bankalararası serbest döviz piyasası


Serbest döviz piyasası şeklinde yapılanmıştır. Bu piyasalardan TL para
piyasalarında işlem gören belli başlı menkul kıymetler aşağıda kısaca ele alınmaktadır.

1.3.1.1. 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 iskontoyla (yani, vade sonunda ödenecek miktardan daha düşük bir fiyata)
satılarak, fiilen bir faiz ödemesi gerçekleştirilmektedir. Hazine bonoları para piyasalarında en
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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 anapara geri ödeme gücüne sahip olmaması olasılığı
kastedilmektedir. Hazine bonosu devlet tarafından ihraç edilmekte ve devlet, borcunu
ödeyebilmek için vergileri yükseltebilme ve nakit çıkarabilme gücüne sahip olduğundan, borç
şeklindeki yükümlülüklerini karşılayabilme gücü ne her zaman sahip olmaktadır. Bu yüzden,
hazine bonoları, çoğu zaman, geri ödenmeme riskinden bağımsız menkul kıymetler olarak
değerlendirilirler.

1.3.1.2. 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 iskontolu olarak
ihraç edilebilmektedirler.

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

1.3.1.4. Banka Garantili Bonolar
Kalkınma ve yatırım bankalarından kredi kullanan anonim ortaklıkların, bu kredilerin
teminatı olarak, borçlu sıfatıyla düzenleyip alacaklı bankaya verdikleri, emre yazılı menkul
kıymetlerdir. Krediyi kullandırmış olan banka, bu bonolara garanti vermek durumundadır.

1.3.1.5. 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 edile bilir. 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.

1.3.1.6. 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
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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, al tın ve
diğer kıymetli madenler fonu, karma fon, likit fon, değişken fon gibi türleri söz konusudur.

1.3.1.7. 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 araların da veya gerçek ve tüzel kişilerle belirli bir vade
ve belirli bir fiyattan gerçekleştirilir. Yapısı gereği, çoğu zaman repo/ters repo işlemleri çok
kısa vadeli para piyasası işlemi olarak kabul edilir. Nitekim 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.

1.3.2. 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 da ha 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 hâle 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.

1.3.3. Hisse Senetleri
Hisse senedi, sermayesi paylara bölünmüş ve karşılığında kıymetli evrak çıkara bilen
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. Kısaca, hisse senetleri, elinde bulunduran kişiye o
şirketin net geliri ve varlıkları üzerinde alacak hakkı doğuran pay senetleridir. Türk Ticaret
Kanununa göre çok sayıda şekli olabilmektedir (nama ve emre yazılı, adi ve imtiyazlı, primli
ve prim siz hisse senetleri gibi).

1.3.3.1. Özel Sektör Tahvilleri
Tahvil, devlet ve anonim şirketler tarafından, ödünç para bulmak amacıyla, üze rinde
yazılı değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkarılan, 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
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Ticaret Kanununa göre tahviller, çok çeşitli biçimlerde çıkarılabilmektedir (Primli tahviller,
başa baş 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.

1.3.3.2. Devlet Tahvilleri
Kamu kesimi harcamalarını ve bütçe açıklarını finanse etmek amacıyla Hazine ta
rafından çıkartılan bir yıl ve daha uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Devlet tahvilleri hem
iskontolu, hem kupon ödemeli olarak ihraç edilebilir.

1.3.3.3. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi
Anonim ortaklıkların, kâr ve zarara ortak olmak üzere, faaliyetlerinin gerektirdiği
finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yurtiçinde ve dışında satılmak üzere çıkarttıkları
menkul kıymetlerdir.

1.3.3.4. Katılma İntifa Senedi
Anonim ortaklıkların nakit karşılığı satılmak üzere ihraç ettikleri, ortaklık haklarına
sahip olmaksızın, elinde bulunduran kişiye kârdan pay alma, tasfiye bakiyesin den yararlanma,
yeni pay alma gibi haklar sağlayan menkul kıymetlerdir.

1.3.3.5. 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.

1.3.3.6. 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 ülkede 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.
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Uygulamalar
1)
Finans biliminde ilk öğrenilen kavram basit bir deyimle ifade edilmektedir:
“Bütün yumurtalarını aynı sepete koyma !”. Sizce bu deyim ne ifade eder? Bütün yumurtaları
aynı sepete koyarsanız ne olur? Yumurtaları farklı sepetlere koyarsanız yükünüz ağırlaşmaz
mı?
Çözüm:
“Bütün yumurtaları aynı sepete koyma!” deyimi, riskin çeşitlendirme yolu ile
dağıtılarak azaltılması gerektiğini vurgulayan bir deyimdir. Sahip olduğunuz yumurtaların
tümünü aynı sepete doldurduğunuzda, meydana gelebilecek bir aksaklıkta (örneğin, ayağınızın
kayması gibi) yumurtaların tamamını kaybetme olasılığı oldukça yüksektir. Oysa bunları iki
ayrı sepete koyarsanız, en azından sepetlerden bir tanesini kurtarabilme olasılığı artar. Bu
nedenle, söz konusu deyim çeşitlendirmenin riskin azaltılması için yararlı ve gerekli olduğunu
ifade etmektedir. Ancak, daha sonraki ünitelerde göreceğimiz gibi, ne kadar mükemmel bir
çeşitlendirme yapılırsa yapılsın, bir portföyün toplam riski asla sıfırlanamaz; her finansal varlık
çeşitlendirme yolu ile ortadan kaldırılamayacak bir risk bileşenine sahiptir.
2)
Kullanılmış araba pazarı birincil piyasa mı, ikincil piyasa mıdır? Kullanılmış
araba alıp satan bir oto komisyoncusu ile Borsa İstanbul’da çalışan bir broker arasındaki fark
ve benzerlik nedir?
Çözüm:
Şüphesiz, kullanılmış araba pazarı bir ikincil piyasadır. Çünkü ikinci el piyasada
gerçekleşen bir otomobil satışında üretici firmanın bir fon elde etmesi söz konusu değildir. Bu
nokta, iki aracı arasındaki benzerliği de ortaya koymaktadır: Menkul kıymet broker’ı da, oto
komisyoncusu da ikincil piyasada faaliyet gösteren aracılardır. İkinci el oto alıp satan bir oto
komisyoncusu ile finansal işlemlere aracılık eden bir broker arasındaki fark, alınıp satılan
malların cinslerinin farklı olmasının yanında, çalışma yöntemlerindedir. Oto komisyoncusu
kullanılmış arabayı satın alır ve başkasına satar. Oysa broker menkul kıymete asla sahip olmaz,
sadece alıcı ve satıcıyı eşleştirir.
3)
Ülkemizde, özellikle 1987 yılından sonra, finansal sistemde ve kullanılan
finansal araçlarda çok hızlı bir gelişme yaşandı. Türk toplumu daha önceden tanımadığı birçok
finansal araçla tanıştı: Repo, yatırım fonu, eurobond gibi. Ancak, bunlar içerisinde, uzun vadeli
finansal varlıkların oranı oldukça düşük kalırken, toplumun ilgisi, daha çok kısa vadeli finansal
varlıklara yöneldi. Sizce bunun nedeni ne olabilir?
Çözüm:
Türkiye’de ekonomik birimlerin tasarruflarını kısa vadeli finansal araçları kullanarak
değerlendirmeleri, uzun vadeli finansal araçlara yönelmemeleri, tamamıyla yaşanan
enflasyonist sürecin sonucudur. Para Teorisi ve Politikası dersinizden hatırlayacağınız gibi,
enflasyon, yarattığı belirsizlik nedeniyle ekonomide kullanılan vadelerin kısalmasına yol
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açmaktadır. Çünkü enflasyonun neden olduğu belir sizlik, zaten riski yüksek olan uzun vadeli
menkul kıymetlerin riskini daha da arttırmaktadır. Bu nedenle, tasarruf sahipleri, tasarruflarını,
riski daha düşük olan kısa vadeli finansal araçları kullanarak değerlendirmeyi tercih
etmektedirler. Enflasyonun düşüşe geçmesi ile (dezenflasyon süreci) ekonomide vadelerin
uzamaya başlaması beklenir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal sistem fon fazlası olanlar, fon açığı olanlar, finansal piyasalar, finansal aracılar
ve organizasyon ve denetimden sorumlu olan birimlerden oluşan; temel olarak, tasarruf
sahiplerinden yatırımcılara fon transferi fonksiyonunu üstlenmiş olan bir bütündür.
Finansal sistem, bu temel fonksiyonun yanı sıra, risk paylaşımı, finansal varlıklara
likidite özelliği kazandırma ve katılımcılara enformasyon sağlama gibi fonksiyonları da
üstlenmiştir.
Finansal piyasalar birçok açıdan sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma biçimleri arasında
en çok karşılaşılanlar borç-ortaklık piyasaları, birincil-ikincil piyasalar, borsalar-tezgâh üstü
piyasalar ve para-sermaye piyasaları ayırımlarıdır.
Para piyasaları kısa vadeli (vadesi bir yıldan kısa) menkul kıymetlerin işlem gördüğü
piyasalar, sermaye piyasaları ise orta ve uzun vadeli (vadesi bir yıl ve daha uzun) menkul
kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır.
Para piyasalarında işlem gören en önemli araç, devlete ait iç borçlanma senetleri
arasında yer alan Hazine bonolarıdır.
Sermaye piyasalarında alınıp satılan finansal araçlar içerisinde en çok bilinenler hisse
senetleri ve tahvillerdir. Bunların yanı sıra kâr/zarar ortaklığı belgeleri, katılma intifa senetleri,
gelir ortaklığı senetleri ve eurobond’lar ülkemiz sermaye piyasalarında kullanılan araçlar
arasında yer almaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir?

Bir ekonomide temel ödünç verenler veya tasarruf sahipleri aşağıdakilerden

a)

Devlet

b)

Hane halkları

c)

Yabancı devletler

d)

İşletmeler

e)

Yabancı hane halkları

2)
Menkul kıymetlerin, alan ve satan kişi veya kurum açısından taşıdığı nitelik
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Alan kişi için varlık, satan kişi için yükümlülüktür.

b)

Alan kişi için yükümlülük, satan kişi için borçtur.

c)

Alan ve satan kişi için varlıktır.

d)

Alan ve satan kişi için yükümlülüktür.

e)

Alan kişi için yükümlülük, satan kişi için varlıktır.

I- Hazine bonosu
II- Çek
III- Tahvil
3)
Yukarıdaki varlıkların likiditesi yüksek olandan düşük olana doğru sıralaması,
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

III – II – I

b)

III – I – II

c)

II – III – I

d)

II – I – III

e)

I – II – III
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4)
Finansal piyasalar, piyasalarda mevcut olan enformasyonu aşağıdakilerden
hangisi aracılığı ile katılımcılara aktarır?
a)

Finansal varlıkların getirisi

b)

Alıcıların sayısı

c)

Satıcıların sayısı

d)

Piyasalardaki işlem hacmi

e)

Finansal varlıkların riski

5)
Bir borç aracının, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile geçerliliğini
yitireceği tarihe ne ad verilir?
a)

Getiri

b)

Vade

c)

Valör

d)

Asimetri

e)

Taahhüt

6)
Finansal piyasalarda işlem gören ortaklık ifade eden menkul kıymetler vade
taşımadıkları hâlde, aşağıdaki vade türlerinden hangisinde değerlendirilirler?
a)

Gecelik (O/N) vade

b)

Çok kısa vade

c)

Kısa vade

d)

Uzun vade

e)

Kırık vade

20

7)
Bir şirket tarafından çıkarılan menkul kıymetlerin fiyat garantisi ile satışının
sağlanması amacı ile birincil piyasa da bir yatırım bankası tarafından devralınması işlemi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Forfaiting

b)

Factoring

c)

Leasing

d)

Underscoring

e)

Underwriting

8)
Aşağıdakilerden hangisi, gerekli koşulları yerine getirmek kaydıyla, özel
şirketlerin kısa vadeli fon ihtiyacını karşılayabilmek amacı ile kullanacakları menkul kıymettir?
a)

Gelir ortaklığı senedi

b)

Tahvil

c)

Finansman bonosu

d)

Kâr/Zarar ortaklığı belgesi

e)

Yatırım fonu katılım payı

9)
Bir anonim şirketin, gerekli koşulları yerine getirmek kaydıyla, taksitli satışlar
nedeniyle oluşan alacakları karşı lığında ihraç edebileceği menkul kıymet aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Finansman bonosu

b)

Varlığa dayalı menkul kıymet

c)

Banka garantili bono

d)

Repo

e)

Gelir ortaklığı senedi
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10)

Aşağıdakilerden hangisi eurobond’ların temel özelliğidir?

a)

Kısa vadeli olabildiği gibi, esasta uzun vadeli kabul edilmesi

b)
sunulması

İlke olarak ulusal piyasalarda, ulusal finansal kurumlar aracılığı ile satışa

c)
edilmesi

Uluslararası piyasalarda işlem yapan yerli yatırımcılar göz önüne alınarak ihraç

d)
edilmesi

Satışa sunulduğu ülkenin para birimi dışında bir para birimi üzerinden ihraç

e)

Ulusal piyasalarda dövize endeksli olarak ihraç edilmesi

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)d, 4)a, 5)b, 6)d,7)e, 8)c, 9)b, 10)d
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2. FİNANSAL SİSTEME GENEL BAKIŞ: FİNANSAL ARACILAR VE
FİNANSAL SİSTEMİN DÜZENLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, finansal sistemin en önemli bileşeni olan finansal aracıları ve finansal
sistemin, neden çok sayıda yasa ile sıkı bir düzenlemeye tabi tutulduğunu öğreneceğiz. Her
ülkedeki yasal düzenlemeler, farklı bir finansal yapı ortaya koyduğu için bu ünitemizde,
ülkemizde mevcut düzenlemeler çerçevesinde ortaya çıkan yapılanmaya göre açıklamalarımızı
yürüteceğiz. Öncelikle, ülkemizde faaliyet gösteren temel finansal aracıların hangi kurumlardan
oluştuğunu ve bunların temel ilgi alanlarını ele alacak, daha sonra finansal sistemin neden
yoğun düzenlemelere tabi tutulduğunu ve bu düzenlemelerin ne gibi sonuçlar doğurduğunu
tartışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bir akrabanızın ve bir arkadaşınızın aynı anda sizden borç istediklerini
düşünelim. Borç vermeyi kabul ettiğinizde, akrabanızı tercih etme olasılığının yüksek olmasını
“ters seçim” kavramını kullanarak nasıl açıklarsınız?
2)
Bir otomobil komisyoncusuna otomobil satın almak amacıyla gittiğinizde, henüz
3000 km’de olan pırıl pırıl bir otomobilin piyasanın yarı fiyatına satıldığını gördünüz. Galeri
sahibi aracın bir bayan doktora ait olduğunu, iki ay kullandıktan sonra rengini beğenmediği için
satmaya karar verdiğini söyledi. Galeri sahibi arabanın bu yıl üretildiğini ve herhangi bir
arızasının bulunmadığını da sözlerine ekledi. Bu ortamda ne tür bir eksik bilgilenmeden söz
edilebilir? Bu sorunu nasıl çözebilirsiniz?
3)
Evinize aldığınız günlük gazetenin ekonomi sayfasında yatırım fonlarının pay
fiyatlarını ve getiri oranlarını gösteren tabloyu bulunuz. Bu listede kaç tür yatırım fonu
bulunmaktadır? En yüksek getiri hangi tip ve hangi kuruma ait yatırım fonudur?
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Anahtar Kavramlar


Asimetrik enformasyon



Finansal aracı



İşlem maliyeti



Katılım bankaları



Mevduat bankaları



Ters seçim



Yatırım bankaları
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Giriş
Fon akımındaki bu ikinci yol, tasarrufçular ile yatırımcılar arasında yer alan ve birinden
diğerine fon aktarımına yardımcı olan finansal aracıları içerdiği için dolaylı finansman olarak
adlandırılmaktadır. Sözü edilen finansal aracılar, tasarruf sahiplerinden fon borçlanarak ve daha
sonra bu fonları yatırımcılara kredi olarak vererek fon transferine aracılık etmektedirler.
Örneğin bir banka, tasarruf şeklinde bir yükümlülük altına girerek (yani mevduat sahibine
borçlanarak) halktan fon toplamakta ve daha sonra finansal piyasada bu fonları yatırımcılara
kredi olarak vererek veya fon ihtiyacı olan birimlerin çıkartmış olduğu tahvilleri satın alarak
(yani kredi açtığı kişi karşısında alacaklı hâle geçerek) aktifleştirmektedir.
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2.1. Finansal Aracılar.
2.1.1. Finansal Aracıların Fonksiyonu
Bir finansal aracı kurumun kullanılması ile gerçekleşen dolaylı finansman süreci
finansal aracılık olarak adlandırılmakta ve günümüzde fon aktarımında kullanılan temel
mekanizmayı oluşturmaktadır. Aslında, medyanın daha çok menkul kıymet piyasaları (özellikle
hisse senedi piyasaları) üzerinde durmasına karşın, şirketlerin finansmanı açısından finansal
aracılar, menkul kıymet piyasalarından çok daha fazla öneme sahiptir. Finansal aracıların ve
dolaylı finansmanın bu önemi nereden kaynaklanmaktadır? Bu sorunun cevabı finansal
aracıların üstlendikleri fonksiyonu anlamamıza olanak tanıyacaktır. Bunun için finansal
piyasalarda karşılaşılan iki tür maliyet kavramını (işlem maliyetleri ve bilgilenme maliyetleri)
ve finansal aracıların bu maliyetleri nasıl minimize ettiklerini ortaya koymamız gerekmektedir.

2.1.2. İşlem Maliyetlerini Minimize Etmek
Finansal aracılar işlem maliyetlerini önemli miktarda düşürme gücüne sahip oldukları
için, dolaylı finansmanı daha cazip hâle getirmektedirler. Ayrıca, finansal aracıların katlanmak
zorunda oldukları işlem maliyetlerinin düşük olması, bu aracıların müşterilerine likiditesi daha
yüksek hizmetler sunma olanağına sahip olmalarını gündeme getirmektedir. Örneğin, bankalar,
mevduat sahiplerine çek hesabı açarak ödemelerini kolayca yapabilme olanağı sunmakta, bu
tür mevduatlara faiz ödemekte ve bu hesaplarda bulunan fonlar istendiği zaman mal ve
hizmetlere dönüştürülme olanağına sahip bulunmaktadır.

2.1.3. Eksik Bilgilenme Maliyetlerini Minimize Etmek
Finansal piyasalarda var olan işlem maliyetleri finansal aracıların ve dolaylı
finansmanın sistemde üstlendiği rolün önemini kısmen açıklayabilmektedir. Söz konusu
unsurların finansal sistem açısından taşıdığı önemin diğer boyutu bir başka maliyet unsuru olan
eksik bilgilenme maliyetleri (asimetrik enformasyon) ile ilgilidir. Finansal piyasalarda bir
finansal işlemi gerçekleştiren taraflar doğru karar verebilmek için, genellikle karşı tarafı yeteri
kadar tanımamaktadırlar. Bu durum eksik bilgilenme olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, kredi
alarak borçlanan bir kişi, aldığı kredi ile gerçekleştireceği yatırımın potansiyel getirisi ve
potansiyel riskleri ile ilgili olarak kredi açandan daha fazla bilgiye sahiptir. Kredi açan tarafın
bu konudaki bilgi açığı veya eksik bilgiye sahip olması, finansal sistemde iki tür sorunun
doğmasına neden olur. Bu problemlerin birisi, gerçekleştirilen finansal işlemin öncesi, diğeri
ise finansal işlemin gerçekleştirilmesinden sonrası ile ilgilidir.
Bir finansal işlemin gerçeklemesinden önce eksik bilgilenme nedeniyle ortaya çıkan
maliyete ters seçim (adverse selection) adı verilmektedir. Finansal piyasalarda kötü kredi
riskine sahip olan (yani alacakları kredi ile arzulanmayan -ters- sonuçların doğmasına yol
açabilecek olan) potansiyel borçluların, genellikle güçlü bir kredi talebine sahip oldukları ve
tercih edilme olasılıklarının yüksek olduğu bilinmektedir. İşte bu durum ters seçim sorununun
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ters seçim nedeniyle kredi riski kötü olanlara kredi
açılması olasılığı yüksek olduğu için, kredi verenler hiçbir şekilde kredi açmamaya karar
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verebilir ve bu durumda düşük kredi riskine sahip olduğu hâlde piyasadaki iyi bir yatırım
fırsatını kaçıran firmalar bulunabilir.
Eksik bilgilenme nedeniyle finansal işlemin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan
maliyet ise kötü niyet (moral hazard) olarak adlandırılmaktadır. Finansal piyasalarda kötü niyet,
borç alan kişinin kredi açan açısından arzulanmayan (yani geri ödeme yapılamayacak bir işe
yatırım yapmak gibi) faaliyetlere girişmesi riskidir. Kötü niyet, alınan kredinin geri ödenmesi
olasılığını azalttığı için fon fazlasına sahip olanlar kredi vermemenin daha iyi olacağı kararına
varabilirler.

2.2. Finansal Aracıların Türleri
2.2.1. Mevduat/Katılım Fonu Toplayan Kurumlar
Mevduat toplayan kurumlar, kişi ve kurumlardan mevduat kabul eden ve bunları kredi
olarak veren finansal aracılardır. Basitlik sağlamak açısından, kitabımızın bundan sonraki
bölümlerinde bu kurumları “bankalar” olarak adlandıracağız. Bu tür kurumlar para stokunun
önemli bir bileşenini oluşturan mevduatların yaratılması sürecinde yer aldıkları için, para
ekonomisinde özel bir öneme sahiptirler. Mevduat toplayan finansal aracılar içerisinde şüphesiz
en önemlisi ticari bankalardır. Bankaların yanı sıra, tasarruf kurumları olarak
adlandırabileceğimiz bir diğer aracı kurum ise özel finans kurumları’dır. Bildiğiniz gibi, para
arzının belirlenmesinde bu kurumların davranışları önemli bir rol oynamaktadır.

2.2.1.1. Ticari Bankalar
Bu finansal aracılar temel olarak vadesiz (istendiği zaman çekilebilen ve üzerine çek
yazılabilen mevduatlar) ve vadeli mevduat (belirli bir vade sonunda çekilebilen mevduatlar)
satarak fon toplayan kurumlardır. Topladıkları bu fonları, ticari krediler ve tüketici kredileri
vererek ve devlete ait menkul kıymetleri satın alarak kullanırlar. Ticari bankalar, bir grup
olarak, ülkemizdeki en büyük finansal aracı grubu oluşturmakta ve en yaygın çeşitlendirilmiş
varlık portföyüne sahip bulunmaktadır.

2.2.1.2. Katılım Bankaları
Faiz geliri istemeyen kişilerin tasarruflarına yönelik olarak faizsiz çalışan kurumlardır.
Uygulamada faizsiz bankacılık yapan bu kurumların da mevduat toplayan kurumlar içerisinde
değerlendirilmesi gerekir. Temel fon kaynakları katılım hesabı satışı olan bu kurumlar, katılım
hesabı bakiyesine göre hesaplanan katsayılar çerçevesinde müşterilerine kârdan pay
aktarmaktadırlar. Fon satışında ise, müşteriye doğrudan ödeme yapılmamakta, alımı amaçlanan
mal satın alınarak müşteriye devredilmektedir.

2.2.2. Sözleşmeye Dayalı Tasarruf Kurumları
Sigorta şirketleri ve emeklilik fonları gibi sözleşmeli tasarruf kurumları, bir sözleşmeye
dayanarak belirli periyotlarla fon toplayan finansal aracılardır. Bu kuruluşlar, gelecek yıllarda
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ne kadar ödeme yapacaklarını makul bir doğrulukla belirleyebildikleri için fon kaybına uğrama
konusunda mevduat toplayan kurumlar kadar sıkıntılı değildirler. Sonuç olarak, bu kuruluşlar
açısından varlıkların likiditesi, mevduat toplayan kurumlardaki kadar önemli değildir.
Dolayısıyla bu tür kurumlar topladıkları fonları genellikle şirket tahvilleri, hisse senetleri ve
ipotek senetleri gibi uzun vadeli menkul kıymetlere yatırmaktadırlar.

2.2.2.1. Sigorta Şirketleri
Sigorta şirketleri hayat sigortası, sağlık sigortası, doğal afetler sigortası ve kaza sigortası
gibi konularda sigortacılık hizmetleri sunmaktadırlar. Hayat sigortası, ölüm sonrası mali
risklere karşı kişileri sigorta etmekte ve anüite (emeklilik sonrası dönem için yıllık gelir
ödemesi) satmaktadırlar. Sağlık sigortasında ise kişinin hastalıkla karşılaşması durumunda
tedavi masrafları üstlenilmektedir. Bu kuruluşlar, yapılan poliçe uyarınca, kişilerin zorunlu
olarak ödedikleri primlerle fon toplamakta, bunları da genellikle uzun vadeli yatırım araçlarına
aktarmaktadırlar. Öte yandan sigorta şirketleri, poliçe sahiplerini hırsızlık, doğal afetler ve
trafik kazalarına karşı sigorta etmektedirler. Burada da sigorta şirketleri, hazırlanan poliçeler
için aldıkları primlerle fon toplamaktadırlar. Ancak, büyük bir felaket ortaya çıkarsa daha
büyük bir fon kaybına uğrama riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

2.2.2.2. Özel ve Kamu Emeklilik Fonları
Özel ve kamu emeklilik fonları, bu plana katılan çalışanlara periyodik biçiminde
emeklilik geliri sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, işverenlerin veya çalışanların katkı
payları aracılığı ile fon toplamaktadırlar. Çalışanların katkı payları otomatik olarak
ücretlerinden kesilmekte veya gönüllü olarak kendileri katkı paylarını yatırabilmektedirler.
Emeklilik fonlarının ellerinde bulunan en önemli aktif şirket tahvilleri ve hisse senetleridir.
Ülkemizde özel emeklilik fonlarının oluşturulması, devlet tarafından zorunlu emeklilik
planlarına ait düzenlemeler ve vergi avantajları aracılığı ile teşvik edilmiştir.

2.2.3. Yatırım Aracıları
2.2.3.1. Finansman Şirketleri
Bu kuruluşlar finansman bonosu (kısa vadeli bir borçlanma aracı) satarak, hisse senedi
ve tahvil çıkartarak fon toplamaktadırlar. Topladıkları bu fonları mobilya, otomobil, ev eşyası
gibi kalemleri satın alan tüketicilere ve küçük işletmelere kredi olarak vermektedirler. Bazı
finansman şirketleri ürünlerini satmak isteyen bir ana şirketin yan kuruluşu olarak
kurulmuşlardır.

2.2.3.2. Yatırım Fonları
Bu finansal aracılar çok sayıda bireye pay satarak fon toplamakta ve bunları
çeşitlendirilmiş portföylerden oluşan hisse senetlerini ve tahvilleri satın almak için kullanırlar.
Yatırım fonları, pay sahiplerine kaynaklarını birleştirerek blok alışların getirdiği düşük işlem
maliyetinden yararlanma olanağı sağlamaktadır. Öte yandan, yatırım fonları, pay sahiplerine
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tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri, oldukça geniş bir çeşitlendirme olanağı da
sunmaktadırlar. Pay sahipleri, sahip oldukları payları istedikleri zaman satabilmektedirler.
Ancak, sahip olunan payların değeri, yatırım fonunun portföyünde bulunan menkul kıymetlerin
değeri tarafından belirlenmektedir. Söz konusu menkul kıymetlerin değeri dalgalandığı için,
yatırım fonunun değeri de dalgalanma göstermektedir. Dolayısıyla yatırım fonlarına yapılan
yatırımlar risk taşıyabilmektedir.

2.2.3.3. Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Gelişmekte olan ülkelerde yatırım sermayesi eksikliklerini gidermek ve teknik yardım
sağlamak yoluyla girişimcileri endüstriyel alanlara yöneltmek amacıyla kurulmuşlardır.
Ülkemiz bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan yatırım ve kalkınma bankalarının
çoğunluğu özel sermaye ile kurulmuştur. Yatırım Bankaları, sermaye piyasasında faaliyet
göstermek, sermaye piyasası araçları kullanılarak sağlanan kaynaklarla yatırım yapmak,
işletmelerin etkin bir yönetime ve sağlıklı mali yapıya kavuşmaları amacıyla devir ve birleşme
konuları dâhil danışmanlık hizmetleri vermek, mevduat kabulü hariç bankacılık işlemleri
yapmak üzere kurulurlar. Kalkınma bankaları ise yatırım bankacılığı faaliyetlerine ek olarak öz
kaynakları ile idaresi kendilerine bırakılan fon ve benzeri kaynaklardan kredi vermek üzere
kurulurlar.

2.2.3.4. Yatırım Ortaklıkları
Yatırım ortaklıkları, menkul kıymet portföyü işletmek üzere kurulan anonim
ortaklıklardır. Bu ortaklıklar sayesinde, tek başına yatırım yapma bilgi ve becerisine, sahip
olamayan küçük tasarruf sahiplerinin tasarrufları uzman kişilerin denetiminde birleştirilerek
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çeşitli alanlarda değerlendirilmektedir. Bu ortaklıklar, hisse senetlerini satın aldıkları
ortaklıkların, herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hâkim olmak amacı güdemezler.

2.2.3.5. Aracı Kurumlar
Sermaye piyasası araçlarının başkasının nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi
namına yahut kendi nam ve hesabına aracılık amacıyla alım satımını yapan kuruluşlardır.
Ülkemizde bu işlemler ancak Sermaye Piyasası Kanununca düzenlenen aracı kurumlar
tarafından yapılabilir.

2.3. Finansal Sistemin Düzenlenmesi
Finansal sistem birçok ülkede en ağır şekilde yasal düzenlemelere tabi tutulan sektörler
arasında yer almaktadır. Devlet üç gerekçe ile finansal piyasaları yasal düzenleme içerisinde
tutmaktadır: Yatırımcılar için mevcut enformasyonu arttırmak, finansal sistemin sağlıklı
çalışmasını sağlamak ve para politikasının kontrolünü iyileştirmek. Bu üç gerekçenin
günümüzdeki ağır yasal düzenleme ortamının ortaya çıkmasındaki rollerini aşağıda ele
alacağız.

2.3.1. Yatırımcılar İçin Mevcut Enformasyonu Arttırmak
Finansal piyasalarda eksik bilgilenme, yatırımcıların ters seçim ve kötü niyet sorunları
(bu sorunlar finansal piyasaların etkin biçimde çalışmasına engel olmaktadır) ile karşı karşıya
kalabilecekleri anlamına gelir. Risk taşıyan firmalar ve sayıları oldukça fazla olan kötü
niyetliler dikkatsiz yatırımcılara menkul kıymet satabilmek için çok daha fazla istekli
davranmaktadırlar ve bu nedenle ortaya çıkan ters seçim sorunu, yatırımcıların finansal
piyasalardan uzak durmasına neden olmaktadır. Bunun dışında, yatırımcı bir menkul kıymet
satın aldıktan, yani bir firmaya borç verdikten sonra, borç alan firma riskli faaliyetlere katılmayı
tercih edebilir veya bir sahtekâr olabilir. Sözü edilen bu kötü niyet sorununun varlığı da
yatırımcıları finansal piyasalardan uzak tutabilir. Devletin getirdiği düzenlemeler finansal
piyasalardaki ters seçim ve kötü niyet sorunlarını azaltır ve yatırımcıların kullanabileceği
enformasyon düzeyini arttırarak finansal piyasalardaki etkinliğin yükselmesini sağlar.

2.3.2. Finansal Sistemin Sağlıklı Çalışmasını Sağlamak
Eksik bilgilenme, finansal aracılarda aynı anda yaygın iflaslara yol açabilir ve bu durum
finansal panik olarak adlandırılır. Finansal aracılara fon sağlayanlar, bu kurumların sağlıklı olup
olmadıklarını değerlendirmede zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle, finansal aracıların
durumu konusunda şüpheye düşmeleri hâlinde fon sahipleri hem sağlıklı kurumlardan, hem de
sağlıksız durumda olanlardan fonlarını çekmek isteyebilirler. Bu tür bir durumun olası sonucu
finansal panik yaşanmasıdır ve bu da kamuoyunun büyük kayıplara uğramasına, ekonominin
ciddi biçimde hasar görmesine neden olur. Toplumu ve ekonomiyi finansal paniklerden
koruyabilmek için, devlet altı tür düzenleme getirmiştir:
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2.3.2.1. Giriş Kısıtlamaları
Günümüzde her ülkede bankacılık sisteminin organizasyonundan ve denetimden
sorumlu olan kamu birimleri söz konusudur. Bu birimler, gerek bankacılık sisteminin yasal
çerçevesinin oluşturulmasında, gerekse sözü edilen birimlerin düzenleme ve denetimleri
çerçevesinde finansal aracılık yapmak isteyenlere ilişkin çok sıkı düzenlemeler yapmışlardır.
Örneğin, ülkemizde bir bankanın kuruluşu ve faaliyete geçmesi için çifte izin alınması
gerekmektedir. Banka kurucularının özel izin almak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kuruluna (BDDK) başvurmaları gerekir.

2.3.2.2. Açıklama Yapma
Finansal aracılar için son derece sıkı raporlama zorunlulukları söz konusudur. Bu
kuruluşlar belirli ve katı kurallara göre muhasebe kayıtlarını tutmak zorundadırlar ve söz
konusu muhasebe kayıtları periyodik olarak incelemeye tabi tutulmaktadır. Öte yandan bu
kuruluşlar bazı bilgileri kamuoyuna açıklamakla yükümlüdürler. Örneğin, ülkemizde bankalar
her üç ayda bir bilançolarını halka açıklamak zorundadırlar.

2.3.2.3. Varlıklara ve Faaliyetlere İlişkin Sınırlamalar
Finansal aracıların yapabilecekleri işlere ve ellerinde bulundurabilecekleri varlıklara
ilişkin bazı kısıtlamalar söz konusudur. Elinizde bulunan bir fonu bankaya veya benzer
nitelikteki bir finansal aracıya yatırmadan önce, paranızın emniyette olduğundan ve söz konusu
banka veya benzer kurumun size olan yükümlülüklerini yerine getirebileceğinden emin olmak
istersiniz. Bunu gerçekleştirebilmenin bir yolu finansal aracının belirli riskli faaliyetlere
girmesine engel olunması, bir diğer yolu da finansal aracıların ellerinde bulundurabilecekleri
riskli varlıklara sınırlama getirilmesidir. Örneğin, hisse senedi fiyatları büyük dalgalanmalar
gösterebildiği için, ticari bankaların ve diğer mevduat kurumlarının hisse senedi
bulundurmalarına izin verilmemektedir. Sigorta şirketlerinin portföylerinde hisse senedi
bulundurmalarına olanak tanınmasına karşın, bu hisse senetlerinin toplam varlıklar içindeki
payı belirli bir oranı geçemez.

2.3.2.4. Mevduat Sigortası
Bir finansal aracı kurumun iflası etmesi durumunda ortaya çıkabilecek mali kayıplara
karşı aracı, kuruma fon yatıran kişiler, devlet tarafından sigortalanabilir. Birçok ülkede
oluşturulan mevduat sigorta sistemi, ticari bankalarda hesabı bulunan mevduat sahiplerini
belirli ölçülerde kayba karşı sigorta etmektedir. Ülkemizde söz konusu mevduat sigortası
sisteminin ismi Mevduat Sigorta Fonu’dur.

2.3.2.5. Rekabete İlişkin Sınırlamalar
Finansal kurumlar arasındaki gem vurulmamış bir rekabetin iflasları hızlandıracağını ve
bunun da kamu zararına neden olabilmetedir. Rekabetin bu tür bir hasara neden olduğu
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konusundaki kanıtlar oldukça zayıf olmasına karşın, bu konuda çok sayıda kısıtlayıcı
düzenleme çıkartılmıştır. Bu kısıtlamalar arasındaki ilk grup yeni şubelerin açılmasına ilişkin
kısıtlamalardır.

2.3.2.6. Faiz Oranlarına İlişkin Kısıtlamalar
Rekabeti sınırlandırmanın bir diğer yolu da mevduatlara ödenen faiz oranlarına
düzenlemelerle sınırlamalar getirilmesidir. Bu düzenlemelerin oluşturulmasının nedeni,
sınırlandırılmamış faiz rekabetinin Büyük Bunalımdaki yoğun banka iflaslarının temel sebebi
olduğu şeklindeki inanıştır. Daha sonraki yıllarda elde edilen kanıtlar bu görüşü desteklememiş
ve bu konuda getirilen kısıtlamalar, günümüzde büyük ölçüde yürürlükten kaldırılmıştır.

2.3.3. Para Politikasının Kontrol Gücünü İyileştirmek
Bankalar ülkedeki para arzının belirlenmesinde son derece önemli bir role sahip
oldukları (ve para arzı da çeşitli yönlerden ekonomi üzerinde etkili olduğu) için, bu finansal
kurumlar için getirilen düzenlemelerin büyük bir bölümünün amacı, para arzı üzerindeki
kontrol gücünü arttırabilmektir. Bu tür düzenlemelerden bir tanesi zorunlu rezervlerdir. Buna
göre tüm mevduat kurumları, mevduatlarının belirli bir oranını, ülkenin merkez bankasında
veya kasalarında nakit olarak tutmakla yükümlüdür. Zorunlu rezervler, merkez bankalarına para
arzı üzerinde güçlü bir kontrol olanağı sunmaktadır. Çeşitli ülkelerde uygulanan mevduat
sigorta sistemine ilişkin düzenlemeler de bu bağlamda değerlendirilebilir: Mevduat sigortası,
bankacılık sisteminde mevduatı bulunanlara güven vermekte ve yaygın banka iflaslarına engel
olmaktadır. Bu da para arzında büyük ölçekli, kontrol edilemez dalgalanmaların ortaya
çıkmasına engel olmaktadır.
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Uygulamalar
1)
Ülkemizde 1999 yılı başlangıcında 38 adet ulusal özel sermayeli ticari banka
faaliyette bulunurken, bu sayı 2003 yılı sonu itibarıyla 18’e düşmüştür. Bir diğer deyişle, 18
tanesi 1999-2001 yılları arasında olmak üzere, söz konusu 5 yıl içerisinde toplam 20 adet banka
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiştir. Bu bankların Fon’a devredilme nedeni
nedir?
Çözüm:
Ülkemizde 1999 sonunda başlayan ve Şubat 2000’de zirvesine ulaşan finansal kriz, daha
sonra bir bankacılık krizine dönmüştür. Yaşanan bu kriz sürecinde 20 adet banka “varlıkları ile
borçlarını karşılayamadıkları” gerekçesi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiştir.
Aslında “teknik bir deyim” gibi görünen bu gerekçe, çok basit bir ifade ile bu bankaların iflas
ettiğini söylemenin teknik biçimidir. Temel bilanço özdeşliğini hatırlayarak görebilirisiniz:
Varlıklar = Borçlar + Sermaye.
Buradan yararlanarak “Sermaye = Varlıklar – Borçlar” yazılabileceğine göre, varlıkların
borçları karşılayamaması Borçlar > Varlıklar olduğunu ifade eder. Bu da şirketin net değerini
ifade eden sermayenin negatife dönüştüğü anlamına gelir. Bir diğer deyişe, şirket iflas etmiştir
2)
Bildiğiniz gibi, bir şirketin bilançosu bu şirketin belirli bir dönemdeki
faaliyetlerini özetleyen bir karnedir. Bilançonun pasifi bu şirket için fon kaynaklarını, aktifi ise
bu kaynaklardan sağlanan fonların nasıl kullanıldığını gösterir. Yukarıda sıraladığımız finansal
aracıları göz önüne aldığımızda, bu aracıların her biri için temel fon kaynaklarının ve temel fon
kullanımının neler olduğunu sıralayabilir misiniz?
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Çözüm:
Söz konusu finansal aracıların temel fon kaynaklarının ve temel fon kullanım alanlarının
neler olduğunu aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde fon transferi fonksiyonu büyük bir oranda finansal aracıların kullanılması
ile ortaya çıkan dolaylı finansman yolu ile gerçekleşmektedir.
Finansal aracılar, fon transferi sürecinde, işlem maliyetlerini ve eksik bilgilenme
maliyetlerini minimize etme fonksiyonunu yerine getirirler ve ekonomide etkinliğin
sağlanmasına yardımcı olurlar. Eksik bilgilenmeden kaynaklanan maliyetler, ters seçim ve kötü
niyet maliyetleri olarak ikiye ayrılır.
Ülkemizde faaliyet gösteren finansal aracılar mevduat toplayan, sözleşmeye dayalı
tasarruf toplayan ve yatırım kurumları olmak üzere üç ana grupta incelenebilir. Ticari bankalar,
mevduat toplayan temel kurum olarak, Türk finansal sistemindeki en önemli finansal aracı
niteliğindedir.
Sözleşmeye dayalı olarak tasarruf toplayan kurumlar arasında sigorta şirketleri ile özel
ve kamu emeklilik fonları yer alırken, yatırım aracıları kategorisinde faaliyet gösteren kurumlar
finansman şirketleri, yatırım fonları, kalkınma-yatırım bankaları, yatırım ortaklıkları ve aracı
kurumlar biçiminde yapılanmaktadır.
Devlet üç gerekçe ile finansal piyasaları yasal düzenleme içerisinde tutmaktadır:
yatırımcılar için mevcut enformasyonu arttırmak, finansal sistemin sağlıklı çalışmasını
sağlamak ve para politikasının kontrolünü iyileştirmek.
Bankalar, ülkedeki para arzının belirlenmesinde son derece önemli bir role sahip
oldukları (ve para arzı da çeşitli yönlerden ekonomi üzerinde etkili olduğu) için, finansal
kurumlar için getirilen düzenlemelerin büyük bir bölümünün amacı, para arzı üzerindeki
kontrol gücünü arttırabilmektir.
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Bölüm Soruları
1)
Finansal aracıların işlem maliyetlerini minimize edebilmek amacıyla
yararlandıkları iktisadi kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ölçek ekonomileri

b)

Çeşitlendirme

c)

Pozitif dışsallık

d)

Marjinal gelir

e)

Üretim imkânları eğrisi

2)
Aşağıdaki işlemlerden hangisi bir bankanın kaynaklarının aktifleştirilmesine
olanak tanımaz?
a)

Bir müşteriye tüketici kredisi açılması

b)

Borsa İstanbul bono piyasasında Hazine bonosu satın alınması

c)

Uluslararası piyasalardan sendikasyon kredisi bulunması

d)

Bankacılık hizmetleri için yeni bir genel müdürlük binasının satın alınması

e)

Bankalararası piyasada bir başka bankaya overnight borç verilmesi

3)
Aşağıdakilerden hangisi bir banka tarafından sunulan internet bankacılığı
hizmetini kullanarak, portföyündeki Hazine bonolarını satan bir müşterinin katlanacağı işlem
maliyetleri arasında yer almaz?
a)

Bononun satış sırasında uğranılan sermaye kaybı

b)

Bonoyu satmak için bilgisayar başında geçirilen zaman

c)

İnternet servis sağlayıcısına ödenen abonelik ücreti

d)

Telefon şirketine ödenen hat kullanım ücreti

e)

Bankaya ödenen %0. 01 oranındaki komisyon gideri
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4)
Eksik bilgilenme nedeniyle bir finansal işlemin gerçekleşmesinden önce ortaya
çıkan maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Simetrik enformasyon

b)

Kötü niyet

c)

Marjinal maliyet

d)

Expost maliyet

e)

Ters seçim

5)
Finansal piyasalarda borç alan kişinin, borç veren açısından arzulanmayan
sonuçlar doğuracak faaliyetlere girişmesi riski aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına
neden olur?
a)

Ters seçim maliyeti

b)

Simetrik enformasyon maliyeti

c)

Öngörülmeyen marjinal maliyet

d)

Kötü niyet maliyeti

e)

Expost yatırım maliyeti

6)
Finansal sistemde mevcut olan eksik bilgilenme maliyetlerinin azaltılmasında
aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü üstlenir?
a)

Tasarruf sahiplerinin rasyonel davranması

b)

Yatırımcıların rasyonel davranması

c)

Fon transferi sürecinde finansal aracıların kullanılması

d)

Finansman işlemlerinin doğrudan finansman tekniği ile yürütülmesi

e)

Kamu otoritesinin finansal işlemleri denetim altında tutması
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7)
Sözleşmeye dayalı tasarruf toplayan kurumlar açısından, sahip olunan
varlıkların likiditesinin ikinci plana düşmesine ve bu kurumların daha çok uzun vadeli menkul
kıymetlere yatırım yapmasına neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Büyük miktarlı fon toplamaları

b)

Sık sık fon kaybına uğrama olasılıklarının düşük olması

c)

Sermaye yapılarının çok güçlü olması

d)

Topladıkları fonları yüksek getirili alanlarda değerlendirmeleri

e)

Vergi ödeme yükümlülüğü altında olmamaları

8)
Çok sayıda bireye pay satarak fon toplayan ve bunları hisse senedi, tahvil, bono
gibi finansal varlıkları satın almak amacıyla kullanan finansal aracı kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Finansman şirketleri

b)

Yatırım fonları

c)

Özel finans kurumları

d)

Yatırım bankaları

e)

Yatırım aracıları

9)
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin yoğun biçimde düzenlemeye tabi
tutulmasının nedenleri arasında yer alır?
a)

Devletin vergi gelirlerini arttırmak

b)

Finansal aracıların kârlı biçimde çalışmalarını sağlamak

c)

Kamu otoritesinin daha kolay fon bulmasını sağlamak

d)
arttırmak
e)

Yatırımcıların daha doğru karar verebilmesi için mevcut enformasyonu
Fon hareketlerinin devletin kontrolü altında kalmasını sağlamak
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10)
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak
amacıyla getirilen düzenlemeler arasında yer almaz?
a)

Mevduat sigortası sisteminin uygulanması

b)

Açıklama yapma zorunluluğunun getirilmesi

c)

Finansal piyasalara girişin sınırlandırılması

d)

Finansal piyasalarda rekabetin sınırlandırılması

e)

Faiz oranlarının para otoritelerince belirlenmesi

Cevaplar
1a, 2)c, 3)a, 4)e, 5)d, 6)c, 7)b, 8)b, 9)d, 10)e
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3. FAİZ ORANLARININ ANLAMI VE ÖLÇÜMÜ

42

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde faiz oranı kavramını inceliyeceğiz. Öncelikle, faiz kavramının iktisadi
açıdan ne anlama geldiğini ve çeşitli türdeki kredi işlemlerinde üstlendiği fonksiyonu ortaya
koyacağız. Daha sonra, paranın zaman değeri kavramını ele alacak ve faiz oranının gelecekte
elde edilecek bir parasal değeri bugüne indirmekte üstlendiği iskonto oranı olma fonksiyonunu
tartışacağız. Son olarak bu bölümde, piyasalarda ölçülebilen faiz oranından yola çıkarak, bu
kavrama bağlı olarak tanımlanan diğer kavramları ve bunların pratik kullanımını ele alacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
tartışınız.

Bir ekonomide reel faiz oranını belirleyen faktörlerin neler olabileceğini

2)

Nominal faiz oranını i, reel faiz oranını i r ile gösterdiğimizde, bir ekonomide

a)

i>ir

b)

i<ir

c)

i=ir

d)

ir<0

olduğunda, bu ekonominin içinde bulunduğu koşulları değerlendiriniz.
3)

Nominal faiz oranını i, getiri oranını r ile gösterdiğimizde, bir ekonomide

a)

i>r

b)

i<r

c)

i=r

d)

r<0

olduğunda, bu ekonominin içinde bulunduğu koşulları değerlendiriniz.
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Anahtar Kavramlar


Faiz



Kupon faiz



Kuponlu tahvil



Reel faiz



Nominal faiz



Vade
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Giriş
Bir banka veya başka bir finansal aracı kurumdan kredi aldığınız zaman, aldığınız borcu
(anapara) geri ödemenin yanında faiz adı verilen bir ilave ödemede daha bulunmak zorunda
kalırsınız. Faizin ve anaparanın ödeme zamanı, yapılan kredi sözleşmesine göre değişiklik
gösterir. Alınan bir borç için faiz oranı, yapılan ek ödemenin anaparaya oranıdır. Bir diğer
deyişle, faiz oranı, borçlanılan miktarın yüzdesi ile ifade edilen borçlanma maliyetidir.
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3.1. Faiz Oranının Anlamı
Örneğin, bir bilgisayar almak için 500 milyon lira borçlanırsanız ve bunu önümüzdeki
yıl 50 milyon liralık faiz ödemesi ile birlikte geri öderseniz, faiz oranı %10 olur:

Şüphesiz yukarıda verdiğimiz örnek çok basitleştirilmiş bir örnektir. Öncelikle, farklı
vadelere sahip borçlar için faiz oranlarını karşılaştırmak istersek, faiz oranını belirli bir dönem
için hesaplamamız gerekir. Bu nedenle faiz oranları, genellikle, yıllık bazda ifade edilir.
Ülkemizde de faiz oranlarının açıklanmasında aynı yöntem izlenmekte, bunun tek istisnasını
tüketici kredilerine uygulanan faiz oranlarının aylık olarak açıklanması oluşturmaktadır.

3.1.1 Basit Kredi İşlemleri
Basit kredi işlemlerinde borçlanan kişi elde edilen fonu (anapara) belirli bir dönem için
(vade) kullanır. Bu vadenin bitiminde, anaparayı ve faiz ödemesini yaparak borcu ortadan
kaldırır. Örneğin, bir bankadan 1 yıl vade ve yıllık %20 faizle 10 milyar TL borç alıp, vade
dolduğunda 10 milyar TL anapara ve 2 milyar TL faiz ödemesi yapmanız gibi.

3.1.2. Sabit Ödemeli Kredi İşlemleri
Sabit ödemeli kredilerde, borçlanma bir dizi periyodik (genellikle aylık) sabit ödeme
karşılığında yapılmakta ve sabit ödemeler hem anapara hem de faiz ödemesini içermektedir. Bu
tür kredi işlemlerinde, vade süresince faiz oranı sabittir ve geri ödemeler eşit miktarlarda
yapılır. Her sabit ödeme iki bileşenden oluşur: Faiz ödemesi ve anapara geri ödemesi. Bu
nedenle, sabit ödemeli kredi işlemlerinde vade boyunca ödenmesi gereken anapara giderek
azalmaktadır. Vadenin bitiminde anapara bakiyesi sıfıra düşmekte ve faiz ödemesi de
tamamlanmış olmaktadır. Günümüzde tüketici kredileri bu türden verilen krediler grubuna
girer.

3.1.3. Kupon Ödemeli Tahvil İhracı
Başlangıçtaki ünitemizden hatırlayacağınız gibi, uzun vadeli borçlanma yollarından bir
tanesi tahvil ihraç etmektir. Kupon ödemeli tahviller, üç husus açıklığa kavuşturularak ihraç
edilirler:
Tahvilin değeri (üzerinde yazılı değer)
Vade– Kupon oranı.
Burada sözü edilen kupon oranı, anaparanın yüzdesi olarak ödenecek faiz oranını ifade
eder. Tahvili elinde bulunduran kişi tahvile eklenmiş kuponları belirlenen tarihlerde (örneğin,
her 6 ayda bir, yılda bir gibi) ihraç edene götürerek faiz ödemesini tahsil eder. Vadenin
bitiminde tahvili elinde bulunduran kişi, tahvili iade ederek, üzerinde yazılı değer kadar
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anaparayı tahsil eder. Örneğin, bir şirket tarafından ihraç edilen ve üzerinde yazılı değeri 10
milyar TL, yıllık kupon oranı %15 olan 5 yıl vadeli ve yılda bir kupon ödemeli bir tahvili satın
aldığınızı kabul edelim. Buna göre, 5 yıl boyunca yılda bir kez (belirlenen tarihlerde), tahvile
iliştirilen kuponları sırasıyla şirkete götürdüğünüzde, tahvilin üzerinde yazılı değerin %15’i
kadar, yani 1,5 milyar TL faiz tahsil edersiniz. Vadenin bitiminde, tahvili şirkete ibraz
ettiğinizde ise üzerinde yazılı değeri, yani 10 milyar TL’yi geri alırsınız. Günümüzde, ticari
işletmeler tarafından ihraç edilen tahviller, genellikle kupon ödemeli tahvillerdir.

3.1.4. İskontolu (Sıfır Kuponlu) Tahvil İhracı
Sıfır kupon deyiminden anlaşılacağı gibi, iskontolu tahvili satın alan kişiye periyodik
bir faiz ödememesi yapılmamaktadır. Bunun yerine, söz konusu tahvil üzerinde yazılı değerden
daha düşük bir bedelle satılmakta ve vadesi dolduğunda üzerinde yazılı değer tahsil
edilmektedir. Örneğin, üzerinde yazılı değeri 10 milyar TL olan sıfır kuponlu ve bir yıl vadeli
tahvili 9 milyar TL’ye satın alırsanız, bu, vade bitiminde 10 milyar TL tahsil edeceğiniz
anlamına gelir. Bir diğer deyişle, 9 milyar TL ödeyerek satın aldığınız tahvili bir yıl sonra 10
milyar TL tahsil ederek iade edersiniz ve aradaki 1 milyar TL’lik fark sizin faiz gelirinizi
oluşturur. Günümüzde Hazine tarafından çıkartılan bonolar iskontolu bono kategorisinde yer
almaktadır.

3.1.5. Paranın Zaman Değeri
Bugün verilecek 100 milyon liralık bir hediyeyi mi, yoksa 30 yıl sonra verilecek 100
milyon liralık bir hediyeyi mi tercih edersiniz? Ulaştığımız sonuca göre, bugün elde edeceğiniz
100 milyon TL, gelecekte elde edeceğiniz 100 milyon TL’den daha değerlidir. Aynı sonucu
tersine çevirerek ifade etmek de mümkündür: Gelecekte elde edeceğiniz 100 milyon TL’nin
değeri bugünkü 100 milyon TL’nin değerinden düşüktür. Bunu basitleştirilmiş bir örnekle
ortaya koymaya çalışalım. Örneğin, bankaya bugün 1000 lira yatırdığınızı ve bankanın yıllık
%10 faiz ödediğini kabul edelim. Paranızı bankadan çekmediğiniz varsayımı altında, birinci
yılın sonunda, yani bir yıl sonra, banka size 1000 liranın %10’u kadar faiz ödeyecek; yani
1000 x 0,10 = 100 TL
faiz geliri elde edeceksiniz. Buna göre, birinci yılın sonunda bankada 1100 liranız
olacaktır:
Anapara + Faiz = Birinci Yılın Sonundaki Değer
1000 + 100 = 1100 TL
1000 + 1000 x 0,10 = 1100 TL
1000 (1 + 0,10) = 1100 TL
Böylece, paranın zaman değeri kavramını ortaya koymuş olduk. Bunu görebilmek için,
yukarıda elde ettiğimiz son eşitliği sözel olarak yorumlamaya çalışalım: Faiz oranı %10 iken,
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bugünkü 1000 liranızın bir yıl sonraki değeri 1100 liradır. Burada hemen bir noktaya dikkatinizi
çekmek isteriz: Faiz oranı farklı olsaydı (örneğin, %5 veya %15 gibi), bankaya yatırdığınız
paranın gelecekteki değeri de farklı olurdu. Yukarıdaki örneğimizde paranızın bankada bir yıl
kaldığını kabul etmiştik. Peki, bu parayı aynı yıllık faiz oranından iki yıllığına bankaya yatırmış
olsaydınız ne olurdu? Bunun cevabı oldukça basit, paranız birinci yılın sonunda 1100 liraya
ulaştığına göre, ilave bir yıl sonra paranızın gelecekteki değeri
1100 (1 + 0,10) = 1210 TL
olacaktır. Dikkat ederseniz, ikinci yıl edeceğiniz faiz geliri (110 TL), birinci yıl elde
edeceğiniz faiz gelirinden (100 TL) daha fazladır. Çünkü ikinci yıl elde edeceğiniz faiz gelirini
1000 TL üzerinden değil, birinci yıl elde edeceğiniz 100 TL’lik faiz gelirini de ilave ederek
1100 TL üzerinden hesapladık. Finans jargonunda buna bileşik faiz denilmektedir.
Hesaplamamıza geri dönersek, yukarıda verdiğimiz son eşitlikte 1100 liranın yerine daha önce
elde ettiğimiz değeri yazarsak,
1000 (1 + 0,10) x 1 + 0,10) = 1210 TL
1000 (1 + 0,10) 2 = 1210 TL
elde ederiz. Daha önce yaptığımız gibi, bu eşitliği de sözel olarak yorumlarsak; faiz
oranı %10 iken, bugünkü 1000 liranın 2 yıl sonraki değeri 1210 liradır. Aynı eşitliği tersine
çevirerek değerlendirirsek, yani sağdan sola doğru okursak; faiz oranı %10 iken, 2 yıl sonra
elde edilecek 1210 liranın bugünkü değeri 1000 liradır değerlendirmesini yapabiliriz. Paranızın
bugünkü değerini PV, faiz oranını i, beklemeniz gereken yıl sayısını n ve paranızın gelecekte
ulaşacağı değeri FV ile gösterirsek, gelecekteki değeri bulabilmek amacıyla kullanacağımız
eşitliği

şeklinde yazabiliriz.
Gelecekteki değer analizi belirli bir faiz oranından bugünkü belirli bir miktarın,
geçirilen zaman içerisinde kaç liraya ulaşacağını göstermektedir. Örneğin, gelecek değer analizi
bugün doğan çocuğunuz için bankaya 10 milyar TL yatırdığınızda, faiz oranı %10 iken,
çocuğunuz 20 yaşına geldiğinde kaç lira elde edeceğini gösterir (yaklaşık 67,3 milyar TL).
Bunu tersine çevirirsek, çocuğunuz 20 yaşına geldiğinde 67,3 milyar TL tahsil edebilmesi için
bugün bankaya ne kadar para yatırmanız gerekir? Hatırlarsanız bu türden bir ödeme biçiminin
iskontolu bonolarda olduğunu görmüştük. İşte, şimdiki değer veya bugünkü değer kavramı bu
tür borçlanma araçlarını değerlendirme olanağı sunmaktadır. Yani, bu türden hesaplama biçimi
ile “Size gelecekte ödenmesi sözü verilen bir miktarın bugünkü değeri nedir?” sorusuna cevap
verebilmek mümkün hâle gelmektedir. Bu sorunun cevabını, yukarıda elde ettiğimiz
gelecekteki değer eşitliğinden yararlanarak verebiliriz:
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Bugünkü (şimdiki) değer kavramını nasıl kullanacağımızı görebilmek için, 1 yıl vadeli
iskontoyla satılan ve üzerinde yazılı değeri 1 milyar TL olan devlet tahvilinin bugünkü değerini
(bir diğer deyişle, satış fiyatını) bulmaya çalışalım. Ancak bunun için bugün piyasada geçerli
faiz oranının ne olduğunu bilmemiz gerekir. Gazeteden baktığınızda 1 yıl vadeli faiz oranının
%23 olduğunu belirlediğinizi kabul edersek, söz konusu tahvilin bugünkü değeri veya satış
fiyatı,

olarak bulunur. Piyasadaki 1 yıl vadeli faiz oranı %23 iken, siz bu tahvile, örneğin, 820
milyon TL ödemezsiniz, aynı şekilde Hazine de bu tahvili 800 milyon TL’ye satmaz.
Gördüğünüz gibi, bugünkü değer kavramı tahvil ve bonoların satış fiyatının belirlenmesinde
son derece yararlı bir kavramdır.
Yukarıda elde ettiğimiz bugünkü değer formülünde iki hususun dikkatinizi çekmesi
gerekir. İlk olarak, faiz oranı pozitif bir değer olduğu sürece, gelecekteki 100 liranın değeri
bugünkü 100 liranın değerinden daha düşüktür. İşte bu husus paranın zaman değerini ifade eder.
Gelecekte bir miktar parayı elde etmek için bekleyerek, aslında bu parayı bugün kullanmaktan
vazgeçiyorsunuz demektir. İkinci olarak, gelecekte elde edilecek belirli bir miktar paranın
bugünkü değeri faiz oranı ile ters yönde ilişkilidir. Faiz oranı ne kadar yüksek olursa, bugünkü
değer o ölçüde düşük olacaktır.
Aslında, yukarıda elde ettiğimiz bugünkü değer formülasyonu birçok açıdan önemli bir
eşitliktir. Örneğin, bu formülü kullanarak borç ifade eden tahvil ve bono gibi finansal araçların
değerinin faiz oranı ile ters yönde değiştiğini de gösterebiliriz. Daha sonraki ünitelerimizde sık
sık karşımıza çıkacak bu ilişkiyi basit bir örnekle ortaya koymaya çalışalım. Üzerinde yazılı
değeri 1000 TL olan ve 900 TL’ye satılan bir yıl vadeli bir tahvilin faiz oranını hesaplayalım.
Tahvilin gelecekteki (1 yıl sonraki) değeri 1000 TL, bugünkü değeri, yani satış fiyatı ise 900
TL’dir. Bu değerleri,

formülünde yerine koyarsak,
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olarak bulunur. Örneğin, bu tahvili 950 TL’ye almış olsaydınız faiz oranı %5,3, 850
TL’ye almış olsaydınız faiz oranı %17,6 olarak belirlenecekti. Gördüğünüz gibi, bir tahvil veya
bononun piyasa fiyatı ve faiz oranı ters yönde değişmektedir. Buna göre, piyasada faiz oranı
yükseldiği zaman tahvilin fiyatı düşecek, faiz oranı düştüğü zaman ise tahvilin fiyatı
yükselecektir.
Yukarıda verdiğimiz örneklerde, bononun veya tahvilin vadesinin dolmasına tam olarak
1 yıl kaldığını kabul ederek hesaplamaları basitleştirmeye çalıştık. Oysa çoğu zaman durum
böyle olmayacaktır. Özellikle bono portföylerinde, elden çıkartılmak istenen bononun vadesine
bir yıldan daha kısa süre (örneğin, 120 gün, 65 gün gibi) kalmış olabilir. Bu nedenle, yukarıda
yaptığımız hesaplamaların vadeye kalan gün sayısına göre düzeltilmesi, bonoların piyasa
değerinin hesaplanmasında daha gerçekçi bir formüle ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu
hesaplamada kullanılan vadeye kalan gün kavramı, işlemin yapılma tarihinden vadenin
dolmasına kadar geçecek süreyi gün olarak ifade etmektedir. Buna göre, iskontoyla satılan bir
bononun piyasadaki satış fiyatını,

formülü yardımıyla hesaplayabiliriz. Yukarıdaki eşitlikte, daha önce tanımlanan
değişkenlere ilave olarak, DTM vadeye kalan gün sayısını ifade etmektedir. Örneğin, piyasa
faiz oranı %20 iken, vadesine 120 gün kalan 1 milyon TL nominal değerli bir bononun satış
fiyatı

olarak hesaplanacaktır. Aynı koşullarda vadesine 30 gün kalan bir bono için
hesaplanacak fiyat ise
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olur. Dikkat ederseniz, diğer koşullar aynı iken, bir bononun vadesine kalan gün sayısı
azaldıkça bononun değeri artmaktadır.

3.1.6. Ödeme Biçimine Göre Faiz Oranının Hesaplanması
Yukarıda yaptığımız açıklamalarda ödünç işlemlerinin türüne göre faiz oranını
hesaplamanın farklılık göstereceğinden söz ettik ve basit kredi işlemleri ile iskontoyla satılan
bir menkul kıymette faiz oranının nasıl hesaplanacağını ortaya koymaya çalıştık. Sözü edilen
bu işlemlerde faiz hesaplaması, oldukça basit olmasına karşın, sabit ödemeli kredilerde ve
kupon ödemeli tahvillerde faiz oranının veya geri ödeme miktarının veya bugünkü değerin
hesaplanması bir dizi işlemi gerektirmektedir. Dolayısıyla söz konusu hesaplamalar
programlanabilir hesap makineleri veya bilgisayarlarda tablo işlemciler (Excel gibi)
kullanılarak yapılabilmektedir. Söz konusu hesaplamaların temel mantığı ise yukarıda
değindiğimiz “bugünkü değer” kavramına dayanmaktadır. Bu nedenle, aşağıda verilen
formülleri ezberlemeye çalışmayınız; zira bu formüllerin gerektirdiği hesaplama işlemlerini
normal bir hesap makinesi ile yapmak bile uzun süre istemektedir. Sadece örnek olarak verilen
hesaplamaların neden ve nasıl yapıldığını anlamanız yeterlidir. Bu konuda gerekli özeni
gösterirseniz, daha sonraki ünitelerimizde karşımıza çıkacak çok sayıda finansal işlemi daha
kolay anlayacaksınız.
Basit kredi işlemlerinde ve iskontolu menkul kıymet işlemelerinde faiz oranının nasıl
hesaplandığını daha önce ele aldığımız için, burada sadece sabit ödemeli kredi işlemlerinde ve
kupon ödemeli menkul kıymetlerde bugünkü değer kavramının kullanımını özetlemeye
çalışacağız.

3.1.7. Sabit Ödemeli Krediler
Hatırlarsanız bu tür kredilerde vade süresince her dönemde (her ay veya yıl gibi) aynı
miktarda ödeme yapılmakta ve bu periyodik ödemelerin bir kısmı anaparanın geri ödenmesi
için, bir kısmı da faizin ödenmesi için yapılmaktaydı. Örneğin, bankadan 12 ay vadeli bir
tüketici kredisi aldığınız zaman, söz konusu 12 ay boyunca bankaya eşit miktarlarda geri
ödemede bulunursunuz. Vade dolduğu zaman hem anaparanın tamamını hem de faizi ödemiş
olursunuz. Bu tür kredilerde periyodik geri ödeme miktarı belirli iken faiz oranın ne olduğunu
veya faiz oranı belirli iken periyodik geri ödeme miktarının ne olduğunu hesaplamada, daha
önce gördüğümüz, bugünkü değer formülünden yararlanmak mümkündür.
Sabit ödemeli kredilerde birden fazla sayıda ödemede bulunulduğu için, söz konusu
kredinin bugünkü değeri, sözü edilen sabit ödemelerin bugünkü değerlerinin toplamına eşit
olacaktır. Buna göre,
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yazılabilir. Bu eşitlikte PV bugünkü değeri (yani alınan kredi miktarını), FP sabit ödeme
miktarını, i nominal faiz oranını ve n de ödeme yapılacak dönem sayısını göstermektedir.
Örneğin, aylık %2 faizli ve 12 ay vadeli 10 milyar lira tüketici kredisi aldığınızda, sabit geri
ödeme miktarının ne olacağını

eşitliğini çözerek elde edebiliriz. Takdir edersiniz ki bu hesaplamayı yapmak veya FP
için çözümü veren eşitliği elde etmeye çalışmak çok fazla anlamlı değildir. Bu aşamada
bilgisayar programı veya programlanabilir bir hesap makinesi kullanıldığında, geri ödeme
miktarının

olduğunu görürüz.

3.1.8. Kuponlu Tahviller
Kuponlu tahvillerde, tahvili elinde bulunduran kişiye belirli periyotlarla (üç ayda bir,
altı ayda bir ve yılda bir gibi) vade sonuna dek kupon karşılığı faiz ödemesinde bulunulmakta,
vade bitiminde tahvilin üzerinde yazılı değer de geri ödenmekte idi. Menkul kıymetten elde
edilen nakit akışı açısından değerlendirildiğinde, bu yöntemin sabit ödemeli kredi yönteminden
farkı, anaparanın vade sonunda geri ödenmesidir. Bu hususu göz önüne alırsak, söz konusu
tahvilin bugünkü değerini bulabilmek için, dönemlik kupon ödemelerinin bugünkü değerlerini
ve buna ilave olarak vade sonunda ödenecek tahvilin üzerinde yazılı değerin (anaparanın)
bugünkü değerini bulmamız ve bunları toplamamız gerekir. Yani,

yazabiliriz. Bu eşitlikte PV bugünkü değeri, CP kupon ödemesi miktarını, i faiz oranını,
FV tahvilin üzerinde yazılı değeri ve n dönem sayısını ifade etmektedir. Örneğin, 3 yıl vadeli
ve yılda bir %15 kupon ödemeli 100 milyon liralık bir tahvil satın aldığınızı düşünelim. Piyasa
faiz oranının da %15 olması durumunda, bilinenleri yukarıdaki formülde yerine koyarsak söz
konusu tahvilin bugünkü değerini
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olarak buluruz. Bu sonucun sizi şaşırtmaması gerekir; çünkü yukarıdaki hesaplamayı
yaparken piyasa faiz oranının sizin satın aldığınız tahvilin kupon ödeme oranına eşit olduğunu
ve vade boyunca bu faiz oranının değişmediğini kabul ettik. Doğal olarak, söz konusu tahvilin
bugünkü değeri de bu tahvili satın alırken ödediğiniz 100 milyon liraya eşit çıktı. Şimdi bu
örneğimizi biraz geliştirelim ve siz tahvili satın aldıktan iki gün sonra piyasalarda yaşanan
gelişmeler sonucu (örneğin, ülke sınırlarının hemen dibinde savaş başlaması, ülkenin
Başbakanının TV’lere çıkıp “ülke yönetiminde kriz” olduğunu açıklaması gibi) piyasada faiz
oranının %50’ye çıktığını kabul edelim. Aradan geçen iki günü ihmal ettiğimizde, artık
elinizdeki tahvilin değerini aşağıdaki şekilde hesaplamamız gerekmektedir:

Gördüğünüz gibi, iki gün önce 100 milyon lira ödeyerek satın aldığınız bu tahvili bugün
satmaya kalkarsanız, mevcut piyasa koşullarına göre değeri ancak yaklaşık 50,7 milyon liradır.
Bir diğer deyişle, tahvili bugün satmak zorunda kalırsanız servetinizin yaklaşık yarısını
kaybetmiş olacaksınız. Burada bir noktaya daha dikkatinizi çekerek, daha önce belirttiğimiz bir
hususu vurgulayalım: Eğer söz konusu tahvilin vadesi bir yıl olsaydı, aynı koşullarda değeri
76,7 milyon TL, iki yıl vadeli olsaydı 61,1 milyon TL, beş yıl vadeli olsaydı 39,2 milyon TL
olacaktı. Dikkat ederseniz, vade kısaldıkça faiz oranı değişiklikleri tahvilinizin değeri üzerinde
daha az etkili olmakta, vade uzadıkça faiz oranı değişikliklerinin tahvilin değeri üzerinde
yaratacağı etkinin boyutları artmaktadır.
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Uygulamalar
1)
Ülkemizde para piyasalarında en çok işlem gören finansal araç, Hazine
tarafından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) kapsamında ihraç edilen Hazine bonolarıdır.
Hazine bonolarının faiz oranı, piyasalar tarafından çok yakından izlenmekte ve referans faiz
oranı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, Hazine tarafından bono satışının yapılacağı
günlerde, tüm piyasa katılımcıları satışın sonucunu, yani satış miktarını ve gerçekleşen faiz
oranını beklemeye başlarlar. Hazine tarafından yapılan bu satışlar nasıl gerçekleştirilir, hiç
düşündünüz mü?
Çözüm:
Ülkemizde Hazine bono ve tahvillerinin satışında piyasa yapıcılığı (market maker)
sistemi uygulanır. Piyasa yapıcılığı sistemi, etkin birincil piyasalar için tahvil ihraçlarının
düzenli ihalelerle gerçekleştirilmesi, ölçüt senet ihraçlarının yapılması, kamu kurumlarının
tahvil ihalelerindeki önceliklerinin azaltılması ve rekabetçi ortamın arttırılması, daha şeffaf bir
borç yönetimi çerçevesinin oluşturulması gibi amaçlarla müracaat edilen bir yöntemdir. Piyasa
yapıcılığı sistemi ile birincil piyasalarda belli oranda sürekli talebin sağlanması ve ikincil
piyasalarda sürekli işlem ve fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla seçilen bankalara, Hazine
Müsteşarlığınca, sözleşme kapsamında piyasa yapıcılığı yükümlülüğü verilmekte, karşılığında
da bankalara bazı ayrıcalıklar tanınmaktadır.
Piyasa Yapıcılığı sistemi, ilk olarak 1999 yılında uygulamaya konulmuş, ancak Kasım
2000 mali krizi sonucunda sona erdirilmiştir. İkinci uygulama ise Eylül 2002 tarihinde
başlatılmıştır. Hazine Müsteşarlığı, para piyasalarında yapacağı nakit işlemlerini piyasa
yapıcıları ile gerçekleştirir. Halka arz yoluyla yapılacak devlet iç borçlanma senetlerinin
ihraçlarına piyasa yapıcıları aracılık edebilir. Piyasa yapıcısı, aylık asgari %3 olmak üzere, her
üç aylık dönemde, birincil piyasada Müsteşarlık tarafından ihale yoluyla ihracı programlanan
veya ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin net tutar olarak en az %5’ini almakla
yükümlüdür.
2)
Bir banka acil olarak ihtiyaç duyduğu 100 milyar TL’lik nakdi, elindeki
bonoların bir kısmını bankalararası piyasada satarak karşılamaya karar vermiştir. Banka
yöneticisi, bankanın bono portföyünde yaptığı inceleme sonucu vadesine 60 gün kalan Hazine
bonolarının satılmasının yerinde olacağını düşünmektedir. Piyasada bugün geçerli olan faiz
oranı %30 olduğuna göre, banka ihtiyaç duyduğu 100 milyar TL’yi elde edebilmek için ne
kadarlık bono satışı gerçekleştirmelidir?
Çözüm:
Mevcut verilere göre, dikkat edilecek nokta, satılacak bonoların bugünkü değerlerinin
100 milyar TL olmasıdır. Buna göre, banka, mevcut faiz oranından bugünkü değeri 100 milyar
TL tutacak kadar bonoyu satarak acil nakit ihtiyacını karşılayacaktır. Bir diğer deyişle, faiz
oranı %30 iken bugünkü değerleri toplamı 100 milyar TL olan bonoların gelecekteki değerini

55

hesaplayarak, söz konusu miktarı bulabiliriz. Banka yöneticisi, vadesine 60 gün kalan bonoların
satışını öngördüğüne göre,

formülünde bilinenleri yerine koyarak, satılması gereken bono tutarını

olarak elde ederiz.
3)
Aşağıdaki grafikte Mayıs 2003’den Nisan 2004’e kadar olan 12 aylık sürede
Türkiye’deki Hazine bonosu faiz oranlarının ve ABD doları kurunun seyri yer almaktadır.
Grafiklere göre Haziran 2003’de bono faizleri %46,5, kur ise 1$ = 1434000 TL’dir. Haziran ayı
başında ülkeye gelen bir yabancı yatırımcı 100$’ı TL’ye dönüştürerek bunun tamamı ile 365
gün vadeli Hazine bonosu satın almıştır. Nisan 2004 sonunda elindeki bonoları satarak elde
ettiği TL’yi tekrar dolara çevirmiş ve ülkesine dönmüştür. Nisan ayı sonu itibarıyla bono faizleri
%23,1 olarak gerçekleşirken, 1$ = 1360000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu verileri esas alarak, söz konusu yabancı yatırımcının elde ettiği getiri oranını TL
bağlamında ve dolar bağlamında hesaplayabilir misiniz? Aynı dönemde, ABD’de bir yıl vadeli
devlet tahvili faiz oranının yıllık %3,5 olduğunu göz önüne aldığınızda, bu getirileri nasıl
değerlendirirsiniz?
Çözüm:
Yatırımcının ülkeye geldiği Haziran ayında 1 ABD $’nın TL olarak değeri 1434000
liradır. Buna göre, 100 $’ın TL olarak karşılığı 143,4 milyon TL’dir. Söz konusu yabancı
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yatırımcı bu parayla, yüzde %46. 5 faiz oranından bugünkü değeri 143,4 milyon TL olan 365
gün vadeli Hazine bonolarını satın alır. Yani, yabancı yatırımcı,

değerinde bono satın almaktadır. Bir diğer deyişle, bu yatırımcı iskontoyla satılan 210,1
milyon TL’lik nominal değerli 365 gün vadeli bonoyu 143,4 milyon TL’ye satın almıştır.
Aradan geçen 11 aylık süre içinde başka hiçbir işlem yapmayan yatırımcı, Nisan 2004 sonunda
elindeki bonoları satmaya karar vermiştir. Dikkat ederseniz, bonoların vadesinin dolmasına 30
gün kalmıştır. Nisan sonu itibariyle piyasa faiz oranı %23,1 olduğu için, bonoların satışından

elde edilir. Buna göre, yabancı yatırımcı TL bazında,

yani, yaklaşık %43,8 oranında getiri elde etmiştir. Hesaplanan 206,2 milyon TL’yi,
Nisan ayı sonunda geçerli olan 1$ = 1360000 TL’den dolara çeviren yatırımcı

elde eder. Bu yabancı yatırımcının ülkeye gelişte 100 $ getirdiğini, şimdi ülkesine
yaklaşık 152 $ transfer ettiğini düşünürseniz, dolar bağlamında getiri oranı 11 aylık süre için
yaklaşık %52’dir. Oysa bu fonu kendi ülkesinde bir finansal varlıkta değerlendirseydi ancak
%3,5 (o da 12 ayda) getiri elde edebilecekti. Gördüğünüz gibi yatırımcı dolar bağlamında
oldukça cazip bir getiri elde etmiştir. Eğer bu mekanizmanın nasıl çalıştığını size yukarıdaki
basit örnekle yeterince anlatabildiysek, meşhur sıcak parayı öğrenmiş oldunuz. Zira yukarıdaki
operasyon tipik bir sıcak para operasyonudur. Sadece ülkeye gelen para miktarı 100 $ değil,
milyarlarca dolar olarak değiştirilmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Alınan bir borç için faiz oranı, yapılan ek ödemenin anaparaya oranıdır. Bir diğer
deyişle, faiz oranı borçlanılan miktarın yüzdesi ile ifade edilen borçlanma maliyetidir. Faizin
ve anaparanın ödeme zamanı, yapılan kredi sözleşmesine göre değişiklik gösterir.
Uygulamada kredi sözleşmeleri dört temel tür üzerinden gerçekleştirilir: Faizin ve
anaparanın vade sonunda ödendiği basit kredi işlemleri, her dönem faizin ve anaparanın bir
kısmının ödendiği sabit ödemeli kredi işlemleri, her dönem faizin ve vade sonunda anaparanın
geri ödendiği kuponlu tahvil ihracı ile borçlanma, periyodik bir ödeme yapılmaksızın nominal
değerinin daha altında bir fiyattan satılan ve vade sonunda nominal değerin geri ödendiği
iskontolu tahvil ihracı ile borçlanma.
Gelecekteki değer analizi belirli bir faiz oranından, bugünkü belirli bir miktarın,
geçirilen zaman içerisinde kaç liraya ulaşacağını göstermektedir.
Bugünkü değer kavramı ise, belirli bir faiz oranından gelecekte elde edilecek bir parasal
değerin, içinde bulunulan andaki değerini ifade etmektedir.
Nominal faiz oranı, piyasada gerçekleşen ve gözlemlenebilen faiz oranıdır. Bir menkul
kıymetin fiyatında meydana gelen değişme sonucu elde edilecek ek gelir veya yerine göre
uğranılacak kayıp ise sermaye kazancı/kaybı olarak adlandırılmaktadır. Faiz geliri ve sermaye
kazancı/kaybı oranının toplamı bize getiri oranını verir.
Reel faiz, enflasyon oranına göre düzeltilmiş borçlanma maliyetidir. Bu maliyeti
anaparanın yüzdesi olarak ifade eden reel faiz oranı ise, nominal faiz oranından beklenen
enflasyon oranının çıkartılması ile hesaplanmaktadır.
Bazı menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirinin bir kısmı gelir vergisi olarak devlete
aktarılır. Doğal olarak ödenen vergi, borç veren kişinin elde edeceği faiz gelirini ve dolayısıyla
efektif faiz oranını etkilemektedir.
Nominal faiz oranının ödenmesi gereken vergi oranına göre düzeltilmesi sonrasında
elde edilen faiz oranı vergi sonrası faiz oranı olarak adlandırılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi faiz kavramının anlamını açıklamak amacıyla
kullanılmaktadır?
a)

Likiditeden vazgeçmenin bedeli

b)

Risk üstlenmenin karşılığı

c)

Nakde sahip olmanın değeri

d)

Borçlanmanın maliyeti

e)

Enflasyon riskinin karşılığı

2)
Vade sonuna kadar anapara ve faiz geri ödemesinin bir dizi periyodik eşit
ödemeyle gerçekleştirildiği kredi işlemlerine ne ad verilir?
a)

Basit kredi

b)

İskontolu kredi

c)

Vadeli kredi

d)

Kuponlu kedi

e)

Sabit ödemeli kredi

3)
10 milyon TL’lik bir fonu yıllık %22 faizle 2 yıl vadeli mevduat hesabına
yatırdığınız zaman, vade sonunda paranızın ulaşacağı brüt değer yaklaşık kaç milyon TL’dir?
a)

12,2

b)

13,6

c)

14,9

d)

16,2

e)

18,2
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4)
Bugünkü 100 liranın değerinin gelecekte elde edilecek 100 liranın değerinden
büyük olabilmesi için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Faiz oranının pozitif bir değer taşıması

b)

Vadenin en az 1 yıl olması

c)

Likidite priminin sıfır olması

d)

Enflasyon oranının negatif olması

e)

Eksik bilgilenme maliyetlerinin söz konusu olmaması

5)
Piyasa faiz oranı %15 iken, 10 milyon TL nominal değerli, vadesine 60 gün
kalan bononun satış fiyatı yaklaşık olarak kaç milyon TL’dir?
a)

7,6

b)

8,1

c)

9,8

d)

10,3

e)

10,8

6)
Bir ekonomide sabit getirili menkul kıymetlerin getiri oranlarının negatif
olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
a)

Sermaye kaybı oranı + Nominal faiz oranı > 0

b)

Sermaye kaybı oranı > Nominal faiz oranı

c)

Sermaye kaybı oranı = Nominal faiz oranı

d)

Sermaye kaybı oranı < Nominal faiz oranı

e)

Sermaye kaybı oranı x Nominal faiz oranı = 0
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7)
Reel faiz oranı sabitken nominal faiz oranlarının düştüğü bir ekonomik ortam
için yapılabilecek değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ekonomik büyüme oranında bir düşüş beklenmektedir

b)

Beklenen enflasyon oranı düşmektedir

c)

Ekonomi konjonktürün dip noktasına yaklaşmaktadır

d)

Yerli paranın değer kazanması beklenmektedir

e)

Fiyatlarda bir düşme olacağı beklenmektedir

8)
Bir ekonomide reel faiz oranının sıfır olabilmesi için gerekli koşul
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Nominal faiz oranı = Beklenen enflasyon oranı

b)

Nominal faiz oranı + Beklenen enflasyon oranı = 0

c)

Nominal faiz oranı x Beklenen enflasyon oranı = 0

d)

Nominal faiz oranı > Beklenen enflasyon oranı

e)

Nominal faiz oranı < Beklenen enflasyon oranı

9)
Uzunca bir süre yüksek enflasyon yaşanan ve beklenen enflasyon oranının
yüksek seyrettiği bir ekonomide, aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını hesaplamada daha
doğru sonuç verir?
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10)
Faiz geliri üzerinden %20 oranında gelir vergisi alınan bir ülkede, vergi sonrası
faiz oranı %16 ise, nominal faiz oranı yüzde kaçtır?
a)

12

b)

16

c)

18

d)

20

e)

25

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)c, 4)a, 5)c, 6)b, 7)b, 8)a, 9)a, 10)d
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4. FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Faiz oranlarının nasıl belirlendiğinin ve neden değiştiğini anlayabilmek için, öncelikle
faiz ödemesi yapan menkul kıymetleri neden talep ettiğimizi anlamamız gerekmektedir. Bu
amaçla geliştireceğimiz ve portföy tercihi adını verdiğimiz yaklaşım aracılığı ile finansal
varlıklara olan talebi etkilemesi muhtemel değişkenleri belirleyecek ve bu değişkenlerin varlık
talebi üzerindeki etkilerini açıklayacağız. Portföy tercihi yaklaşımını öğrendikten sonra, piyasa
faiz oranının belirlenmesine ödünç verilebilir fonlar yaklaşımını ele alacak, bu yaklaşımın
analitik kullanımını ve piyasa denge koşullarını açıklayacağız. Denge faiz oranının
belirlenmesinden öte, belirlenen denge faiz oranının sık sık değiştiğini de ele almamız
gerekmektedir. Öğrendiğimiz ödünç verilebilir fonlar yaklaşımı aracılığı ile bir ekonomide
piyasa faiz oranında meydana gelen değişmelerin nedenlerini arz ve talep cephesinden ortaya
koyacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Aşağıda sıralanan haberleri okuduğunuzda faiz oranlarında nasıl bir değişim
beklersiniz? Grafikler aracılığı ile değerlendirme yapınız.
a)
Merkez Bankası Yılbaşı Öncesi Piyasayı Fonlamaya Başladı: Merkez Bankası
geçtiğimiz hafta boyunca ters repo işlemlerinden repo işlemlerine dönerek yılın en hacimli repo
işlem hacmini gerçekleştirdi. (Sabah, 7/12/2015)
b)
Borsa 2012 Yılı Zirvesinde: 85000. Uzmanlar yıl sonuna kadar Borsa 100
endeksinin 20 bin değerini göreceğine inanıyor. (Takvim, 15/05/2012)
2)
Portföy tercihi kuramını kullanarak, aşağıdaki durumların her birinde
portföyünüzde daha fazla mı, yoksa daha az mı özel sektör tahvili bulunduracağınızı nedenleri
ile açıklayınız:
a)

Devlet tahvillerine ait faiz oranlarında bir yükselme bekliyorsanız.

b)
Satmayı düşündüğünüz evin size ciddi bir sermaye kaybı yükleyeceğini
düşünüyorsanız.
c)
Tahvillerin satışı sırasında ödenen komisyon miktarında bir artış olacağını
öğrendiyseniz.
d)

Önümüzdeki yıl enflasyon oranında ciddi bir artış bekliyorsanız.

3)
Para arzında meydana gelecek bir artışın faiz oranı üzerinde yaratacağı etkiyi
Ödünç Verilebilir Fonlar yaklaşımı aracılığı ile belirleyiniz. Elde ettiğiniz sonucu, Para Teorisi
ve Politikası derslerinizde öğrendiğiniz Likidite Tercihi yaklaşımının sonuçları ile
karşılaştırınız. Bu sonuçlar arasında farklılık var mı?
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Anahtar Kavramlar


Beklenen getiri



Bilgi edinme maliyetleri



Likidite



Risk



Servet



Tahvil arzı



Tahvil talebi

66

Giriş
Varlık, değer muhafaza etme özelliği taşıyan mülkiyet unsurlarıdır. Para, tahviller, hisse
senetleri, değerli tablolar, arazi, konut, çiftlik, makineler, mücevherat… Bunların tamamı birer
varlıktır. Bu varlıklardan hangisini veya hangilerini satın alıp elinizde tutacağınıza karar verme
sürecinde, sahip olduğumuz kaynaklar sınırlı olduğu için, birini diğerine tercih etme sorunu ile
karşılaşırız.
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4.1. Portföy Tercihi
Portföyünüze dâhil edeceğiniz varlıkları belirlerken, tercihinizi etkileyen faktörler şu
şeklide sıralanabilir:
– Servet
– Beklenen getiri
– Risk
– Likidite
– Bilgi edinme maliyetleri

4.1.1. Servet
Bir bireyin sahip olduğu tüm kaynaklar (varlıklar da dâhil olmak üzere) servet olarak
adlandırılır. Servetinizin değeri yükseldiğinde, varlık elde edebilmek için kullanabileceğiniz
kaynak miktarı artmış olacağı için, satın almak istediğiniz varlık miktarı artar. Bir diğer deyişle,
sahip olunan servetle varlık talebi arasında doğru yönlü bir ilişki söz konusudur. Servetteki
değişmeler karşısında çeşitli varlıklara olan talep farklı biçimde değişir. Örneğin, bazı
varlıkların talebi servetteki artıştan daha hızlı artabilir veya bazı varlıkların talebi servetteki
artıştan daha az etkilenebilir. Servette meydana gelen değişikliğin varlık talebini ne ölçüde
etkileyeceği, varlık talebinin servet esnekliği ile ölçülmektedir. Varlık talebinin servet
esnekliği, mikro iktisat derslerinizde öğrendiğiniz talebin gelir esnekliğine benzeyen bir
kavramdır.
Varlık talebinin servet esnekliği veya kısaca talebin servet esnekliği, diğer koşullar
sabitken, servette meydana gelen oransal değişiklik karşısında varlık talebinin hangi oranda
değiştiğini gösteren bir ölçüttür ve

biçiminde hesaplanır. Örneğin, servette meydana gelen %20 oranında bir artış
karşılığında nakit talebiniz de %20 oranında artıyorsa, nakit talebinin servet esnekliği 1’e eşittir.
Hatırlayacağınız gibi, bu değer birim esneklik olarak adlandırılmaktadır. Servetinizdeki
%20’lik artış karşısında bono talebiniz %10, hisse senedi talebiniz %50 oranında artıyorsa,
bono talebinin servet esnekliği 0,5, hisse senedinin servet esnekliği ise 2,5 olacaktır. Verilen bu
örneklerden de anlaşılacağı gibi, hesaplanan servet esnekliği değerine göre varlıklar iki
kategoriye ayrılabilir. Şayet servet esnekliği değeri 1’den küçükse, söz konusu varlık “zorunlu”,
1’den büyükse “lüks” varlık kategorisinde değerlendirilebilir. Gelişmiş ülkeler için yapılan
hesaplamalarda hisse senetleri ve tahvillerin lüks varlık, nakit ve vadesiz mevduatların ise
zorunlu varlık kategorisinde oldukları belirlenmiştir.
68

4.1.2. Beklenen Getiri
Bir varlığın getirisi, bu varlığın elde tutulması ile elde edilen kazancı ifade etmektedir.
Söz konusu kazanç, kimi durumlarda negatife de dönüşebilen bir büyüklük olabilir. Bir varlığı
satın almaya karar verdiğinizde, bu varlığı elde tutarak elde etmeyi umduğunuz getiri, kararınızı
büyük ölçüde etkiler. Bir diğer deyişle, zarar etmeyi beklediğiniz varlıkları değil, kazanma
olasılığı yüksek olan varlıkları tercih edersiniz. Ancak, bir varlığı satın aldığınız zaman bunun
ilerideki değerinin ne olacağını kesin olarak bilebilmek mümkün değildir. Bu nedenle kararınızı
etkileyen unsur, bu varlıktan elde etmeyi planladığınız, elde etmeyi beklediğiniz getiridir.
Burada sözü edilen beklenen getiri, alternatiflere göre nispi getiridir. Örneğin, Hazine
bonolarından beklenen getiri oranının %20 olması bu varlığa olan talebin artacağı anlamına
gelmez. Hisse senetlerinin beklenen getiri oranı %100 ise, hisse senetlerinin bonolara göre
beklenen nispi getirisi daha yüksek olduğu için talep hisse senetlerine doğru yönelir. Artık,
burada size diğer koşulların sabit kabul edildiğini hatırlatmayı gereksiz görüyoruz. Eğer bir
formülle ifade edersek, beklenen getiriyi

şeklinde yazabiliriz. Kullanılan simgeleri de tanımlarsak, r gerçekleşen getiri oranını, ρ
gerçekleşme olasılığını ve nihayet Σ toplam operatörünü ifade etmektedir. Bu tür formüllerden
pek hoşlanmadığınızı biliyoruz. Ancak, gösterim biçimi sizi ürkütmesin; aşağıdaki örneği
okuduğunuz zaman, bu eşitliğin çok kolay bir çalışma mekanizmasını ifade ettiğini
göreceksiniz.
Şimdi bir örnekle bu hesaplama biçimini açıklığa kavuşturalım. ABC şirketi hisse
senetlerinin geçmiş 10 yıllık performansını değerlendirdiğimizde, hisse senedinin ekonominin
genişleme dönemlerinde yılda ortalama %70 getiri oranına ulaştığını, ekonominin daralma
dönemlerinde ise yıllık getirinin ortalama olarak %10’da kaldığını belirlemiş bulunuyoruz. Öte
yandan, ekonominin öncü göstergelerini incelediğimizde, önümüzdeki yıl ekonominin bir
daralma sürecine girme olasılığının %40, canlanma dönemine girme olasılığının ise %60
olduğunu tespit ettiğimizi kabul edelim. Bu verilere göre, ABC hisse senetleri için beklenen
getiri oranını

olarak belirleyebiliriz. Şüphesiz, beklenen getiri oranını tahmin etmede kullanılabilecek
çok daha teknik yöntemler söz konusudur. Bizim buradaki amacımız, beklenen getiri
kavramının ölçülebilir, tahmin edilebilir bir kavram olduğunu sizlere gösterebilmektir.
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4.1.3. Risk
Bir varlığın beklenen getirisi ile ilgili belirsizlik veya risk derecesi de satın alınmak
istenen varlık miktarı üzerinde etkili olur. Söz konusu belirsizliğin veya riskin artması varlığın
fiyatındaki değişkenlikten (volatilite) kaynaklanır. Yukarıda ele aldığımız beklenen getiri
kavramını kullanarak bir örnekle değişkenliğin yarattığı belirsizliği ortaya koymaya çalışalım.
Örneğin, X ve Y gibi iki şirkete ait hisse senetlerinin geçen yılki performanslarını
incelediğimizde, X şirketi hisselerinin yılın ilk 6 ayında %45, ikinci 6 ayında ise %5 getiri oranı
sağladığını; buna karşılık Y şirketi hisselerinin yılın her iki yarısında da %25 getiriye sahip
olduğunu belirlemiş bulunuyoruz. Bu şirketlere ait hisse senetleri için hesaplanacak beklenen
getiri oranları birbirine eşittir ve %25’dir. Bu iki hisse senedinden birini tercih etmemiz
gerekirse, beklenen getiri oranları aynı olduğu hâlde, tercihinizi Y hisse senedinden yana
kullanırsınız. Zira X senedinin getiri oranı %45 ile %5 arasında değişme gösterirken, Y hisse
senedi istikrarlı bir şekilde aynı getiri oranını sağlamıştır. Kısaca, X hisse senedinin
getirisindeki değişkenlik Y hisse senedinin getirisine göre oldukça yüksektir. Bu da X hisse
senedinin getirisi hakkındaki belirsizliği veya riski arttırmaktadır.
Riski ölçmek amacıyla sık sık kullanılan ölçüt, İstatistik derslerinizde değişkenliğin bir
ölçüsü olarak gördüğünüz standart sapma kavramıdır. Beklenen getiri bağlamında ele
alındığında, standart sapma,

olarak formüle edilebilir. Bu formüldeki değişkenleri hatırlatmak amacıyla tekrar
açıklayalım:

Risk konusuna başlarken ele aldığımız örnek için X ve Y şirketi hisse senetlerinden
beklenen getiri oranlarına ait standart sapma değerlerini hesaplayalım:
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Standart sapma arttıkça değişkenlik artacağına göre, yaptığımız hesaplama X şirketi
hisselerinde riskin Y hisse senetlerine göre daha yüksek olduğuna işaret etmektedir.
Riskten kaçınan bir kişi, beklenen getirileri aynı olmasına karşın, tercihini Y hisse
senedinden yana kullanacaktır. Risk üstlenmeyi isteyen kişilerin varlığı da bir gerçek olmasına
karşın, diğer koşullar sabitken, ekonomik birimlerin risk üstlenmekten kaçınacakları kabul
edilir. Bu nedenle, diğer koşullar değişmediği sürece, bir varlığın alternatifler karşısındaki
riskinin artması o varlığa olan talebi azaltacaktır. Bir diğer deyişle, bir varlığın riski ile talep
miktarı arasında ters yönlü bir ilişki söz konusudur.
Eğer insanlar riskten kaçınır bir tavır sergiliyorsa, cevaplandırmamız gereken bir soru
ile karşı karşıya kalırız: Eğer ekonomik birimler risk üstlenmekten kaçınıyorlarsa, birçok
yatırımcı neden portföylerinde çok sayıda riskli finansal varlık bulundurmaktadır? Bu türden
çok sayıda riskli finansal varlığı portföyde bulundurmak yatırımcıya daha fazla risk getirmez
mi? Aslında bu sorunun cevabını bir önceki ünitemizde verdik: “Bütün yumurtalarınızı aynı
sepete koymayın”. Gelenekselleşmiş bu deyime göre, portföyde çok sayıda riskli varlığın
tutulması (çeşitlendirme) yatırımcının karşı karşıya kaldığı toplam riskin azalmasına neden
olur. Bunun nasıl ortaya çıktığını görebilmek için basit bir örnek verelim: A ve B gibi iki şirkete
ait hisse senetlerini incelediğimizde, A şirketinin ekonominin canlanma dönemlerinde yılda
ortalama %30, daralma dönemlerinde ise yılda ortalama %10 getiri sağladığını, B şirketine ait
hisse senetlerinin ise ekonominin canlanma dönemlerinde %10, daralma dönemlerinde ise %30
ortalama yıllık getiriye sahip olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl, ekonominin
gireceği konjonktür aşamasında bir belirsizlik olduğunu, canlanma veya daralma sürecine
girişin eşit olasılıklara (%50-%50) sahip olduğunu kabul edelim. Bu veriler ışığında A ve B
şirketi hisse senetleri için beklenen getiri oranlarını ve buna bağlı olarak da riskin bir ölçüsü
olarak standart sapma değerlerini hesaplayalım ve bir karar vermeye çalışalım.
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Yaptığımız hesaplamalara göre, A ve B hisse senetlerinin beklenen getirileri ve risk
dereceleri aynıdır. Peki, yatırımcı bunlardan hangisini tercih edecektir? Eğer A hisse senetlerini
tercih eder ve ekonomide daralma yaşanırsa beklediği getiriyi sağlayamaz; B hisse senetlerini
tercih eder ve ekonomide canlanma yaşanırsa yine beklediği getiriyi elde edemez. İşin kötü
yanı, önümüzdeki yıl ekonomide canlanma veya daralma yaşanması olasılıkları da yarı
yarıyadır. Bu durumda yatırımcının yapması gereken tek şey, parasının yarısı ile A, diğer yarısı
ile B hisse senedi almaktır. Eğer bu şekilde davranırsa oluşturduğu portföyün beklenen getirisi
yine %20 olacaktır; ancak bir farkla: Önümüzdeki yıl ekonomi canlanma da yaşasa, daralma da
yaşasa bu beklenen getiri realize edilecektir. Böylece, yatırımcı çeşitlendirme yaparak
portföyün riskini ortadan kaldırmıştır.
Doğal olarak, gerçek yaşamdaki örnekler yukarıdaki gibi bire bir ters yönlü
çıkmamaktadır. Çünkü yukarıda verdiğimiz örnekte bir dönem varlıklardan birinin getirisi
artarken, diğerinin getirisi aynı miktarda düşmektedir. Yukarıdaki örneği biraz daha gerçekçi
hâle getirelim ve geçtiğimiz yılın ilk yarısında her iki şirkete ait hisse senetlerinin de %30, geri
kalan yarısında ise %10 getiri sağladıklarını kabul edelim. Bu veriler geçerli iken daha önce
yaptığımız hesaplamalarda bir değişiklik olmayacak ve

değerleri geçerliliğini sürdürecektir. Bu örneğimize göre de yatırımcı hangi hisse
senedini tercih ederse etsin sonuç değişmemektedir. Oysa yatırımcımız, daha önce olduğu gibi,
çeşitlendirme yapar ve parasının yarısını A, diğer yarısını da B hisse senedine yatırırsa
portföyün toplam riski azalır. Zira bu durumda portföyün beklenen getirisi %20 olacak ve her
iki senetten %30 getiri elde etme olasılığı %25, her iki senetten %10 getiri elde olasılığı %25,
senetlerin birinden %30 diğerinden %10 getiri elde olasılığı ise %50 olacaktır. Biraz karışık
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gibi görünen bu durumu bir tabloyla özetleyerek bu portföy için beklenen getiri oranını ve risk
derecesini hesaplayalım:

Gördüğünüz gibi, beklenen getiri aynı düzeyde tutulmasına karşın çeşitlendirme yolu
ile risk azaltılarak 0,10’dan 0,07’ye düşürülebilmiştir. İkinci örneğimizden çıkartılacak sonucu
kısaca özetlersek, varlık fiyatları tam olarak aynı yönde değişmedikleri sürece, çeşitlendirme
yolu ile risk azaltılabilir. Bu birlikte değişme oranı ne kadar düşük olursa, çeşitlendirme tekniği
riski azaltmak açısından o ölçüde yararlı olur.
Menkul kıymetler çeşitlendirme yolu ile yok edilemeyecek bir risk bileşenine, yani
sistematik riske sahiptirler. Sistematik riskin ne anlama geldiğini daha iyi anlayabilmek için,
bir varlığın toplam riskinin iki bileşenden oluştuğunu belirtmek gerekir: Sistematik risk ve
sistematik olmayan risk. Sistematik olmayan risk, o menkul kıymete özgü olan ve çeşitlendirme
yolu ile azaltılabilen risktir. Sistematik olmayan risk, bir varlığın getirisinin diğer varlıkların
getirisinden bağımsız olan kısmıyla ilgili olduğu için varlığın kendisine özgü risktir. Çok sayıda
varlığın bulunduğu bir portföyde sistematik olmayan riskin önemi azalır. Bu nedenle, iyi
çeşitlendirilmiş bir portföyün riski büyük ölçüde portföyde yer alan varlıkların sistematik
riskinden kaynaklanır.
Bir varlığın sistematik riski “β, (beta)” adı verilen bir kavramla ölçülmektedir. b, varlık
piyasasındaki değer değişiklikleri karşısında, bir varlığın getirisindeki değişmeye ilişkin bir
ölçüttür ve
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şeklinde hesaplanır. Örneğin, piyasadaki tüm varlıklardan oluşan piyasa portföyünün
getirisi %10 oranında artarken, bu portföyün bir parçası olan X varlığının getirisi %30 oranında
artıyorsa,

olarak bulunur. Buna karşılık Y varlığının getirisi %5 oranında artıyorsa β Y = 0,5 olarak
hesaplanacaktır. Bu sonuçlara göre β katsayısını 3 olarak hesapladığımız X varlığı, β katsayısını
0,5 olarak hesapladığımız Y varlığına göre daha yüksek derecede sistematik riske sahiptir. Yani
hesaplanan β katsayısı ne kadar büyükse sistematik risk de o ölçüde yüksek olmaktadır. Bunun
nedenini anlayabilmek için piyasadaki tüm varlıkların dâhil edilmesi ile oluşturulan piyasa
portföyünün tam çeşitlendirilmiş bir portföy olduğunu ve bu nedenle sadece sistematik risk
taşıdığını hatırlayınız. Piyasanın getirisi belli bir ölçüde dalgalandığı zaman, β katsayısı 3 olan
X varlığının getirisi bunun 3 katı ölçüde dalgalanacaktır. Bu nedenle X varlığının getirisi
piyasanın 3 katı sistematik riske sahiptir. Aksine, Y varlığının β katsayısı 0,5 olduğu için, bu
varlığın getirisi piyasadaki dalgalanmalardan daha düşük oranda değişme gösterecek ve
dolayısıyla daha düşük sistematik riske sahip olacaktır. Bu durumda bir varlığın β katsayısı ne
kadar yüksekse bu varlığın sistematik riski de o ölçüde yüksek olacak ve sistematik risk
çeşitlendirme yoluyla azaltılamayacağı için bu varlığa ilişkin talep daha düşük olacaktır.

4.1.4. Likidite
Varlık talebini etkileyen bir diğer faktör, bu varlığın ciddi bir maliyet yüklenilmeksizin
bir ödeme aracına dönüştürülebilme olanağı, yani bu varlığın likiditesidir. Bir varlığın alınıp
satıldığı piyasada ne kadar çok sayıda alıcı ve satıcı varsa bu varlığın likiditesi de o ölçüde
yüksek olur. Likidite özelliği üzerinde daha önce durduğumuz için, burada tekrar aynı hususlara
değinmeyeceğiz. Bir varlığın likiditesi ne kadar yüksek olursa, diğer koşullar sabitken, talep
miktarı da o ölçüde yüksek olur.

4.1.5. Bilgi Edinme Maliyeti
Ekonomik birimler bir varlığın yüklediği riski azaltmak isterken, varlığı ihraç eden karşı
tarafın kredibilitesi (güvenirliği) ve faaliyetlerinin izlenmesi konularında kaynak ve zaman
harcamak istemezler. Bazı varlıklar açısından (örneğin, nakit, devlet tahvili, hazine bonosu
gibi) söz konusu bilgiler çok düşük bir maliyetle kamuoyu tarafından elde edilebilir
durumdadır. Aşağıda yer alan tablo 4. 2, yukarıda sıralanan faktörlerle varlık talebi arasındaki
ilişkileri özetlemektedir.
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4.2. Faiz Oranının Belirlenmesi
Faiz oranı borçlanmanın maliyeti, yani fiyatıdır. Bildiğiniz gibi, iktisatta fiyatı
belirleyen faktörler arz ve taleptir. Arz ve talebin eşitlendiği fiyat düzeyi denge fiyatı olarak
adlandırılır. Faiz oranı da bir fiyat olduğu için, denge faiz oranının belirlenmesinde
uygulayacağımız analiz de arz ve talep analizidir.
Faiz oranın belirlenmesinde sorunu arz ve talep açısından ele alan iki teorik yaklaşımdan
söz etmek mümkündür. Bu teorik yaklaşımlardan kronolojik olarak ilki, sorunu ödünç
verilebilir fonların arzı ve talebi açısından ele alan Ödünç Verilebilir Fonlar Kuramı, ikincisi
ise sorunu para arzı ve talebi açısından ele alan Likidite Tercihi Kuramıdır. Bu yaklaşımlardan
Likidite Tercihi Kuramını geçen yılki Para Teorisi ve Politikası derslerinizde “Para Talebi
Teorileri” ile ilgili ünitede ayrıntılı olarak incelemiştik. John Maynard Keynes tarafından
geliştirilen bu faiz teorisinde para arzı ve talebinin eşitlendiği noktada denge faiz oranı
belirlenmekteydi. Hatırlarsanız, Keynes Likidite Tercihi Kuramını geliştirirken analizi
basitleştirebilmek için bir varsayım yapmış ve ekonomik birimlerin portföylerinde sadece para
ve tahvil bulunduracaklarını kabul etmişti. Buna göre, ekonomik birimler mevcut servetlerini
söz konusu iki varlık arasında dağıtabilmektedirler: Para ve tahvil. Bu nedenle ekonomideki
toplam servet talebi bu ikisinin toplamına eşit olur. Para talebini M d, tahvil talebini B d ile
gösterirsek, toplam servet talebi

olarak yazılabilir. Elde tutulan servet her zaman arz edilen servete eşit olacağı için,
piyasada her zaman

olmak durumundadır. Yazdığımız bu son eşitlikte M s para arzını, B s ise tahvil arzını
göstermektedir. Bu eşitliği tekrar düzenlersek,
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yazabiliriz. Keynesyen Likidite Tercihi Kuramına göre, denge faiz oranının
belirlenmesinde gerekli koşul M s = M d olduğu için, denge durumunda ikisi arasındaki fark
sıfır olur. Kısaca, Keynesyen açıdan denge faiz oranına ulaşıldığında M s = M d olacağı için

gerçekleşecektir. Bu da bize para piyasası dengeye geldiği zaman otomatik olarak B d =
B s olacağını, yani tahvil piyasasının da dengede olacağını ifade etmektedir. Tahvil arzı ve
talebi, bir ekonomideki ödünç verme ve ödünç alma arzusunu ifade ettiğine göre, B d = B s
eşitliği, aynı zamanda ödünç verilebilir fon arzının (L s ) ödünç verilebilir fon talebine (L d )
eşit olduğunu gösterir. Bu da ödünç verilebilir fonlar kuramına göre denge faiz oranının
belirlenmesi için gerekli koşuldur.

4.2.1. Ödünç Verilebilir Fonlar Piyasası
Bir ekonomik birimin piyasaya borçlanmak amacıyla gelmesi fon talep etmesi anlamına
gelir. Borçlanılarak alınan fonlar karşılığında borcu veren tarafa bu borcun geri ödenmesi ile
ilgili koşulları düzenleyen bir menkul kıymetin (tahvil veya bono gibi) verilmesi gerektiğinden,
fon talep etmek tahvil veya bono arz etmekle aynı anlama gelmektedir. Dolayısıyla, ödünç
verilebilir fon talebi (L d ) ile tahvil arzı (B s ) özdeştir. Aynı durum ödünç verilebilir fon arzı
için de geçerlidir. Piyasada ödünç para vermek isteyenler, yani ödünç verilebilir fonları arz
edenler aynı zamanda tahvil satın almak isteyenler, yani, tahvil talep edenlerdir. Bu nedenle,
ödünç verilebilir fon arzı (L s ) ile tahvil talebi (B d ) özdeştir. Tahvil arzını ve tahvil talebini
birbirine eşitleyen faiz oranı, bu nedenle piyasada gerçekleşecek denge faiz oranı olacaktır.
Dolayısıyla, denge faiz oranının nasıl belirlendiğini ve neden değiştiğini incelemeye
başlayabilmek için tahvil arzı ve talebi eğrilerini elde etmemiz gerekmektedir.

4.2.2. Tahvil Talebi
Talep kanununun bir gereği olarak, bir malın fiyatı ile talep miktarı arasında ters yönlü
bir ilişki söz konusudur. Yani, fiyat yükseldiğinde talep miktarı azalır; fiyat düştüğünde talep
miktarı artar. Dolayısıyla, diğer koşullar sabitken, talep eğrisi negatif eğimli bir eğridir. Tahvil
talebi de bundan farklı değildir.
Analizimizi basitleştirmek için, vadesine tam olarak 1 yıl kalan ve iskontoyla satılan bir
tahvili örnek olarak kullanacağız. Vadeyi uzatmak veya kısaltmak, tahvilin kupon ödemeli
olması veya iskontolu olması sonuçları değiştirmeyeceği için, elde edilen sonuçları ödünç
temsil eden tüm borç senetleri için genelleştirebiliriz. Burada amaç, karmaşık hesaplamalardan
kaçınmak ve konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilmektir.
Önceki ünitemizde bugünkü değer kavramını incelerken, iskontoyla satılan ve vadesine
bir yıl kalan bir tahvilin satış fiyatını
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formülü ile hesaplayabileceğimizi görmüştük. Bu eşitlikte PV tahvilin bugünkü değerini
(yani satış fiyatını, P), FV tahvilin gelecekteki değerini (yani üzerinde yazılı değeri, F) ve i faiz
oranını ifade etmekteydi. Yukarıdaki eşitlikten faiz oranını çekersek,

olacağını daha önce görmüştük. Bugünkü değer yerine tahvilin satış fiyatı (P),
gelecekteki değer yerine tahvilin üzerinde yazılı değer (F) notasyonlarını kullanırsak,
yukarıdaki eşitliği bundan sonra kullanacağımız hâliyle

biçiminde yazabiliriz. Bu eşitliklerden yararlanarak bir tahvilin satış fiyatı ile faiz
oranının ters yönde değiştiğini de belirlemiştik.
Tahvil talebi eğrisini elde edebilmek için, çeşitli fiyat düzeylerinde ekonomik birimlerin
satın almak istedikleri tahvil miktarını gösteren bir tahvil talebi tablosuna ihtiyacımız olduğunu
biliyorsunuz. Talep tablosunun, aşağıda yer alan Tablo 4. 3’de verilen örnekteki gibi olduğunu
kabul edelim ve bu tabloyu biraz açıklayalım. Örneğimizde, üzerinde yazılı değeri 1 milyon TL
olan ve iskontoyla satılan bir tahvilin, çeşitli satış fiyatlarında satın alınmak istenen miktarları
yer almaktadır. Örneğin, söz konusu tahvil 900 bin TL’ye satıldığında, piyasada 100 bin adet
satın alınmak istenmektedir. Tahvilin 900 bin TL’ye satılması durumunda,

hesaplaması sonucu faizin %11. 1 olduğu görülmektedir. Talep kanununun gereği
olarak, tahvilin satış fiyatı düştüğünde talep miktarı artmaktadır. Örneğin, tahvilin satış fiyatı
700 bin lira olduğunda, piyasa katılımcıları 500 bin adet tahvil satın almak istemektedirler ve
faiz oranı %42,9 olarak gerçekleşmektedir. Bu tabloyu, talep eğrisini elde edebilmek amacıyla
grafiğe aktardığımızda, Şekil 4. 1’in a bölümünde görülen tahvil talebi eğrisini (B d ) veya aynı
anlama gelmek üzere ödünç verilebilir fon arz eğrisini (L s ) elde ederiz. Hatırlarsanız tahvil
talebi ile ödünç verilebilir fon arzı aynı anlama gelmekteydi (B d ≡ L s ).
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Dikey eksene faiz oranını yerleştirdiğimizde ise şeklin b bölümünde gösterilen tahvil
talebi eğrisini elde ederiz. Gördüğünüz gibi, dikey eksene faiz oranını koyduğumuzda elde
edeceğimiz tahvil talebi eğrisi, geleneksel talep eğrilerinin aksine, pozitif eğimlidir. Bunun tek
sebebi, menkul kıymetin satış fiyatı ile faiz oranı arasındaki ters yönlü ilişkidir. Bu ilişki
nedeniyle, tahvil talebi eğrisi pozitif eğim kazanmakta, faiz oranı arttıkça satın alınmak istenen
tahvil miktarı da artmaktadır. Doğaldır ki, tahvil talebini belirleyen tek faktör faiz oranı değildir.
Bu ünitenin başlangıcında ortaya koyduğumuz “varlık talebini etkileyen faktörler”in tamamı,
tahvillere olan talebi de etkileyecektir.

4.2.3. Tahvil Arzı
Tahvil talebi eğrisini elde ederken yaptığımız gibi, tahvil arz eğrisini elde edebilmek
için, önce bir arz tablosu hazırlamamız ve bunu grafiğe aktarmamız gerekir. İktisada Giriş
derslerinizden hatırlayacağınız gibi, arz kanununun bir gereği olarak, bir malın satış fiyatı ile
satılmak istenen miktarı arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Yani, fiyat arttıkça satılmak
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istenen miktar artar, fiyat düştükçe satılmak istenen miktar azalır. Bu nedenle, diğer koşullar
sabitken, arz eğrisi pozitif eğimli bir eğri niteliğindedir. Tahvil arzı da bundan farklı değildir.
Talep eğrisini elde ederken örnek olarak kullandığımız tahvil için bir arz tablosu
oluşturduğumuzda Tablo 4. 4’deki verilerle karşılaştığımızı kabul edelim. Bu tabloda da
üzerinde yazılı değeri 1 milyon TL olan ve iskontoyla satılan bir tahvilin çeşitli fiyat
düzeylerinde satılmak istenen miktarları yer almaktadır. Örneğin söz konusu tahvil 100 bin
liralık iskonto ile 900 bin liraya satılırsa, tahvili ihraç eden firma 500 bin adet tahvil satmak
istemekte ve faiz oranı daha önce hesapladığımız gibi %11. 1 olarak belirlenmektedir. Tahvilin
satış fiyatı düştükçe satılmak istenen tahvil miktarı da azalmakta; örneğin, fiyat 700 bin lira
olduğunda firmanın satmak istediği tahvil miktarı da 100 bin adete düşmekte, faiz oranı ise
%42. 9 olarak gerçekleşmektedir:
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Bu tabloyu arz eğrisi elde edebilmek amacıyla grafiğe aktardığımızda Şekil 4. 2’nin a
bölümünde yer alan tahvil arz eğrisini veya aynı anlama gelmek üzere ödünç verilebilir fon
talep eğrisini (B s ≡ L d ). elde ederiz. Dikkat ederseniz, bu grafikte de dikey eksende tahvilin
satış fiyatı yer almaktadır. Daha önce değindiğimiz gerekçe ile dikey eksene faiz oranını
yerleştirdiğimizde ise elde edilecek tahvil arz eğrisi şeklin b bölümünde yer almaktadır.
Görüldüğü gibi, dikey eksene faiz oranını koyduğumuzda elde edilen tahvil arz eğrisi,
geleneksel arz eğrilerinin aksine negatif eğimlidir. Bunun nedeni, talep eğrisini açıklarken
belirttiğimiz gibi, tahvilin satış fiyatı ile faiz oranı arasındaki ters yönlü ilişkidir. Faiz oranı ile
tahvil fiyatı arasındaki ters yönlü ilişki nedeniyle tahvil arz eğrisi negatif eğim kazanmakta ve
faiz oranı düştükçe satılmak istenen tahvil miktarı artmaktadır.
Bir ekonomide, faiz oranı dışında, tahvil arzını belirleyebilecek faktörler ve tahvil arzı
üzerindeki etkileri şu şekilde sıralanabilir:
– Yatırımlardan beklenen kârlılık (tahvil arzını doğru yönde etkiler)
– Beklenen enflasyon (tahvil arzını doğru yönde etkiler)
– İşletmelerle ilgili vergiler (tahvil arzını ters yönde etkiler)
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– Kamu kesimi borçlanma ihtiyacı (tahvil arzını doğru yönde etkiler)

4.2.4. Piyasa Dengesi
Elde ettiğimiz tahvil arz ve talep eğrilerini aynı grafikte gösterir ve B d = B s (veya aynı
anlama gelmek üzere L s = L d ) eşitliğinin sağlandığı faiz düzeyini belirlersek denge faiz oranını
elde ederiz. Şekil 4. 3 bu denge analizini özetlemektedir. Şekle göre B d = B s eşitliği 0
noktasında sağlanmakta, bu noktanın ifade ettiği %25’lik faiz oranı piyasada denge faiz oranı
olarak belirlenmektedir. Bu faiz oranında ödünç verenler ve alanlar 300 bin adet tahvil satın
almak ve satmak istemektedirler. Yani, tanesi 800 bin TL’den 300 bin adet tahvil satılacak ve
piyasa işlem hacmi 240 milyar TL olacaktır.

Yukarıda tespit edilen denge faiz oranı dışındaki faiz oranlarında B d = B s eşitliği
sağlanamamaktadır. Örneğin, faiz oranı %33 olduğu zaman satın alınmak istenen miktar 400
bin adet, buna karşılık satılmak istenen miktar 200 bin adettir. Bu durumda B d > B s olduğu
için, yani talep fazlası söz konusu olduğu için, tahvil fiyatları yükselecek ve faiz oranı
düşecektir. Faiz oranındaki düşüş B d = B s oluncaya dek devam eder. Öte yandan, faiz oranının
%17,6 olması durumunda satın alınmak istenen tahvil miktarı 200 bin adet, satılmak istenen
tahvil miktarı ise 400 bin adettir. Bu durumda B d < B s olduğu için, yani piyasada arz fazlası
bulunduğu için tahvil fiyatı düşecek ve faiz oranı yükselecektir. Faiz oranındaki artış B d = B s
oluncaya kadar devam eder. Diğer koşullar sabit kaldığı sürece, ulaşılan bu denge istikrarlıdır.
Buna göre, denge faiz oranını değiştiren faktörler arz ve talep eğrilerinin yer değiştirmesine
neden olan faktörler, yani bizim sabit kabul ettiğimiz faktörlerdir.

4.3. Denge Faiz Oranındaki Değişmeler
Denge faiz oranının değişmesi ancak tahvil arzı ve tahvil talebi eğrilerinden birisinin
veya ikisinin birden yer değiştirmesi hâlinde mümkündür. Bu eğrilerin yer değiştirmesi ise
tahvil arzı ve tahvil talebi eğrilerini elde ederken sabit kabul ettiğimiz faktörlerde bir değişiklik
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olması hâlinde söz konusu olacaktır. Bu faktörlerde meydana gelecek değişmelerin tahvil arzı
veya talebi üzerinde yaratacağı etkileri inceleyerek denge faiz oranının ne yönde değişeceğini
belirleyebiliriz.

4.3.1. Tahvil Talebindeki Değişme
Portföy tercihini etkileyen faktörleri incelerken satın alma kararınızı etkileyen faktörleri
servet, beklenen getiri, risk, likidite ve bilgi edinme maliyetleri şeklinde sıralamıştık. İşte bu
faktörlerde meydana gelecek değişmeler tahvil talep eğrisinin yer değiştirmesine neden olacağı
için denge faiz oranının ve piyasadaki işlem hacminin değişmesine yol açar. Şimdi bu
değişikliklerin faiz oranı üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışalım.

4.3.2. Servetteki Değişme
Servetle varlık talebi arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu daha önce görmüştük. Bu
tespite göre, servette gözlenecek artış tahvil talebini arttırırken, servette meydana gelecek
azalmalar tahvil talebini azaltır. Servette meydana gelen değişmelerin etkisini Şekil 4. 4
aracılığı ile açıklayalım.

Tahvil piyasası başlangıçta 0 noktasında dengededir ve faiz oranı i 0, alınıp satılan tahvil
miktarı ise B 0 düzeyindedir. Servette meydana gelen artış sonucu tahvil talebi artacağı için,
başlangıç talep eğrisi sağa doğru kayarak B1d konumuna gelecek ve yeni denge 1 noktasında
oluşacaktır. Yeni denge noktasına göre oluşan faiz oranı i1, alınıp satılan tahvil miktarı ise B 1
olmaktadır. Ulaşılan yeni denge faiz oranı, başlangıçtaki faiz oranına göre daha düşük bir faiz
oranıdır. Buna göre, servette meydana gelen artışlar faiz oranlarını azaltıcı yönde, alınıp-satılan
tahvil miktarını ise arttırıcı yönde etkili olmaktadır. Aksine, servetteki azalma tahvil talebini
azaltacağı için faiz oranları üzerinde artma yönünde bir değişiklik yaratacaktır.
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4.3.3. Beklenen Getirideki Değişme
Portföy tercihini incelerken belirlediğimiz gibi, bir varlığın getirisinde artış beklentisi,
bu varlığa olan talebi arttıracaktır. Burada sözü edilen “beklenen getiri”, alternatifler karşısında
beklenen nispi getiri olduğu için, tahvillerden beklenen getiride bir değişiklik olmasa bile
alternatif varlıklardan beklenen getirinin değişmesi tahvillerin beklenen nispi getirisi üzerinde
etkili olacaktır. Örneğin, ekonomide iyimser beklentilerin hâkim olduğu bir ortamda hisse
senetlerinden beklenen getiri artabilir. Tahvillerden beklenen getiride bir değişiklik olmasa bile,
tahvillerin hisse senetlerine göre beklenen nispi getirisi düşecek ve dolayısıyla tahvil talebi
azalacaktır. Bu durum Şekil 4. 5’de B0d eğrisinin sola doğru kayarak B1d konumuna gelmesi ile
gösterilmektedir. Ulaşılan yeni denge noktasına (1 noktası) göre faiz oranı i 0 ‘dan i 1 ‘e
yükselmekte, alınıp satılan tahvil miktarı da B 1 ‘e gerilemektedir. Tahvillerin beklenen nispi
getirisindeki artış, tahvil talebini arttıracağı, için denge faiz oranı düşme yönünde bir değişim
sergileyecektir.

Tahvillerden beklenen getiriyi etkileyen bir diğer faktör de beklenen enflasyon oranıdır.
Beklenen enflasyon oranının yükselmesi, diğer koşullar sabitken, tahvillerden beklenen getiriyi
azaltacağı için tahvil talebi de azalacaktır. Aksine, beklenen enflasyon oranının düşmesi
durumunda tahvillerden beklenen getirinin artması nedeniyle tahvil talebi de artacaktır. Tahvil
arzını inceleyen faktörleri sıralarken beklenen enflasyonun tahvil arzını da etkilediğini
görmüştük. Bu nedenle beklenen enflasyonun faiz oranı üzerindeki etkisini daha ayrıntılı olarak
ele almamız gerekmektedir. Bu bölümün sonunda beklenen enflasyonun tahvil talebi ve tahvil
arzı üzerindeki etkisini ayrıca ele alacağız.
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4.3.4. Risk Derecesindeki Değişme
Bir tahvilin riskinde meydana gelen bir artış veya tahvillerin riski sabit kalsa bile
alternatiflerin riskindeki azalma nedeniyle tahvillerin nispi riskinde ortaya çıkacak artış,
tahvillere olan talebi azaltacak ve denge faiz oranı artma eğilimi gösterecektir. Aksine
tahvillerin riskinde veya alternatiflere göre nispi riskinde yaşanacak azalma tahvil talebini
arttıracağı için faiz oranı üzerinde düşme yönünde bir etki yaratır.

4.3.5. Likidite Özelliğindeki Değişme
Likidite, varlıklarda aranan bir özellik olduğu için, tahvillerin likiditesinin yükselmesi
bunlara olan talebi de arttıracak ve faiz oranı düşme yönünde bir değişim sergileyecektir. Doğal
olarak likidite özelliği de alternatifler karşısındaki nispi likidite olarak değerlendirilmelidir.
Örneğin, internet bankacılığının gelişimi ile birlikte bankaya gitmenize gerek kalmadan
evinizden ve dilediğiniz zaman tahvil alıp satabilirisiniz. Bu nedenle, elektronik bankacılık
veya internet bankacılığı hizmetlerinin sunumu ve kullanımının yaygınlaşması tahvillerin
likiditesini arttırıcı bir etki yaratacaktır. Bunun faiz oranı üzerindeki etkisi, yukarıda da
belirttiğimiz gibi, faiz oranının düşmesi yönündedir. Şüphesiz, bunun tersi yöndeki bir ilişki de
geçerli olacak, tahvillerin likiditesi azaldığında tahvil talebi azalacağı için faiz oranı artma
yönünde bir değişim sürecine girecektir.

4.3.6. Bilgi Edinme Maliyetlerindeki Değişme
Bir varlığı değerlendirebilmek için gerekli bilgiyi edinmenin maliyeti bu varlığa olan
talebi etkileyen bir diğer faktördür. Bu türden maliyetlerdeki artışlar tahvillere olan talebi
azaltacak ve bunun sonucunda faiz oranı artma yönünde bir değişim sergileyecektir. Aksine, bu
maliyetlerdeki azalma tahvil talebini arttıracak ve faiz oranı düşme eğilimi gösterecektir.

4.3.7. Tahvil Arzındaki Değişme
Tahvil arz eğrisini elde ederken sabit kabul ettiğimiz faktörlerde meydana gelecek
değişme arz eğrisinin yer değiştirmesine ve denge faiz oranı ile alınıp satılan tahvil miktarında
değişmeye yol açar. Tahvil arzını etkileyen ve onun yer değiştirmesine neden olan faktörleri
yatırımlardan beklenen kârlılık, beklenen enflasyon, işletmelerle ilgili vergiler ve kamu
kesiminin borçlanma ihtiyacı şeklinde sıralamıştık.

4.3.8. Yatırımlardan Beklenen Kârlılıktaki Değişme
Firmalar yatırım yapacakları zaman, bunun büyükçe bir kısmını yabancı kaynaklarla
finanse ederler. Bu kaynakları elde etmenin yollarından bir tanesi tahvil ihraç ederek
borçlanmaktır. Bu nedenle, kârlı bir yatırım fırsatı yakalayan bir firma, bu yatırımı hayata
geçirebilmek ve yatırımı finanse edebilmek için borçlanma yoluna gider. Bu da tahvil arzını
arttırıcı bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.
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Örneğin, ekonominin canlanma dönemlerinde yatırımların kârlılığında genel bir artış
ortaya çıkar ve Şekil 4. 6’daki gibi tahvil arzı artarak B0s konumundan sağa doğru kayarak B1s
konumuna gelir. Tahvil piyasası dengesi de 0 noktasından 1 noktasına kayar ve denge faiz oranı
artarken işlem hacmi de yükselir. Doğal olarak yatırımların beklenen kârlılığındaki azalma tersi
yönde sonuçlar yaratır.

4.3.9. Beklenen Enflasyondaki Değişme
Bir önceki bölümde, borçlanmanın maliyetini enflasyona göre düzeltmemiz gerektiğini
ifade etmiş ve reel faiz oranını nominal faiz oranı ile beklenen enflasyon oranı arasındaki fark
olarak tanımlamıştık. Buna göre, nominal faiz oranı sabitken, beklenen enflasyondaki artış reel
faiz oranını, yani borçlanmanın reel maliyetini düşüreceği için tahvil arzı artar. Bu da, diğer
koşullar sabitken, denge faiz oranında bir artışa neden olur (bkz. Şekil 4. 6). Öte yandan, aynı
koşullarda, beklenen enflasyon oranındaki düşüş, borçlanmanın reel maliyetini arttıracak ve bu
nedenle borçlanma isteği azalacaktır. Bu durumda Şekil 4. 7’de yer alan tahvil arz eğrisi sola
kayarak B0s konumundan B1s konumuna gelir. Ulaşılan ve 1 ile gösterilen yeni denge noktasına
göre faiz oranı i 0 ‘dan i 1 ‘e gerilemekte, alınıp satılan tahvil miktarı ise B 0 ‘dan B 1 ‘e
düşmektedir.
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Yukarıda da değindiğimiz gibi, beklenen enflasyon, beklenen getiri üzerindeki etkisi
nedeniyle tahvil talebi üzerinde de etkili olmaktadır. Bu nedenle beklenen enflasyonun denge
faiz oranı üzerindeki etkisini, bu bölümün sonunda daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

4.3.10. İşletmelerle İlgili Vergilerdeki Değişme
İşletmelere dönük vergi düzenlemeleri, işletmenin kârlılığını önemli ölçüde etkiler.
Çünkü işletme açısından önemli olan vergi sonrası kârdır. Örneğin, bir yatırıma sağlanan vergi
teşviki yatırımdan beklenen kârlılığın yüksek olmasına yol açar. Bu da borçlanma isteğini ve
tahvil arzını arttırır ve faiz oranları üzerinde artma yönünde bir baskı yaratır. Öte yandan,
işletmeler gelecekte vergilerin arttırılacağı beklentisi içindeyseler, bu durum kârlılık
beklentilerinde bir azalma yaratacağı için tahvil arzını azaltır ve faiz oranı düşme yönünde bir
seyir izler.

4.3.11. Kamu Kesimi Borçlanma İhtiyacındaki Değişme
Devletin borçlanma ihtiyacındaki artış tahvil arzını arttıracağı için faiz oranları da
yükselme eğilimi gösterir. Öte yandan, izlenen sıkı maliye politikaları sonucu devlet, bütçe
açığındaki azalma nedeniyle daha az borçlanma ihtiyacı içindeyse, bu durum tahvil arzını
azaltır ve sonuçta denge faiz oranı düşerken işlem hacminde bir daralma eğilimi ortaya çıkar.

4.3.12. Beklenen Enflasyonun Denge Faiz Oranı Üzerindeki Etkisi
Beklenen enflasyon hem tahvilin beklenen getirisi üzerindeki etkisi ile tahvil talebini,
hem de borçlanmanın gerçek maliyeti üzerindeki etkisi ile tahvil arzını etkilemektedir.
Beklenen enflasyonda meydana gelen artış tahvillerden beklenen getiriyi olumsuz etkilediği
için tahvil talebini azaltmakta, borçlanmanın reel maliyetini azalttığı için de tahvil arzını
arttırmaktaydı. Beklenen enflasyondaki düşüş ise tahvil talebini arttırırken, tahvil arzını azaltıcı
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yönde etki yaratmaktaydı. Beklenen enflasyonda gözlenecek bir artışın faiz oranı üzerinde
yaratacağı bütünleşik etkiyi aşağıda yer alan Şekil 4. 8 aracılığı ile incelemeye çalışalım.

Piyasa başlangıçta B d = B s eşitliğinin sağlandığı 0 noktasında dengede iken enflasyon
beklentilerinde bir artışın söz konusu olduğunu kabul edelim. Artan enflasyonist bekleyişler
sonucu tahvillerin beklenen getirisi azalacağı için B0d eğrisi sola doğru kayarak B1d konumuna
gelir. Öte yandan, enflasyon beklentilerindeki artış, bugünkü faizden borçlanmayı kârlı hâle
getirdiği için tahvil arzı artar ve B0s eğrisi sağa doğru kayarak B1s konumuna gelir. Ulaşılan
yeni denge noktası B1d ve B1s eğrilerinin kesiştiği 1 noktasıdır. Bu yeni denge noktasının ifade
ettiği i 1 faiz oranı başlangıçtakine göre daha yüksek bir faiz oranıdır. Dikkat ederseniz, hem
talepteki azalmanın, hem de arzdaki artmanın faiz oranı üzerindeki bireysel etkileri faiz oranını
yükseltme yönündedir. Bu değişikliklerin tek tek ortaya çıkması durumunda gerçekleşecek faiz
oranı i a düzeyinde gerçekleşecek olmasına karşın, talepteki azalma ve arzdaki artmanın eşanlı
olarak ortaya çıkması faiz oranının i 1 gibi daha yüksek bir düzeye çıkmasına neden olmaktadır.
Bu durum iktisat literatüründe Fisher Etkisi olarak adlandırılır. Yani, faiz oranı beklenen
enflasyondaki artışa tam olarak uyum sağlamaktadır. Bu sonuç iktisatçılar arasında tartışmalara
neden olsa da, buradan çıkarılacak sonuç kolayca özetlenebilir: Beklenen enflasyondaki artış
faiz oranının yükselmesi ile sonuçlanır.
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Uygulamalar
1)
Aşağıdaki haberlerin her biri için altın piyasasında denge fiyatının nasıl
değişeceğini ortaya koymaya çalışınız:

a)
Euromoney dergisinden alınan yandaki haberde, Rusya’nın acil ihtiyaç duyduğu
15 milyar doları toplayabilmek için uluslararası piyasalarda net altın satıcısı durumuna geçeceği
ifade edilmektedir.
b)
Bir günlük gazeteden alınan yandaki haberde, hükümetin altın sertifikalarının
ihalelerde teminat olarak kullanılmasına olanak tanıyan bir Kanun Hükmünde Kararname
çıkartma hazırlığı içinde olduğu bildirilmektedir.
Çözüm:
a)
Rusya’nın acil olarak ihtiyaç duyduğu 15 milyar doları toplayabilmek için
uluslararası piyasalarda net altın satıcısı durumuna gelmesi altın arzında bir artış anlamına gelir.
Geleneksel arz-talep analizine göre, bu durum altın arz eğrisinin sağa doğru kaymasına yol açar.
Diğer koşullar sabitken, bu haberin doğru çıkması hâlinde altın fiyatlarında bir düşme eğilimi
ortaya çıkması beklenmelidir. Dikey eksende altın fiyatının (P G ), yatay eksende altın
miktarının (Q G ) yer aldığı aşağıdaki grafikte D G altın talebini, S G ise altın arzını ifade
etmektedir. Rusya’nın rezervlerinde bulunan altının bir kısmını satmaya başlaması sonucu altın
arzındaki artış, SOG eğrisinin sağa doğru kayarak S1G konumuna gelmesine neden olmaktadır.
Diğer koşullar sabitken, denge koşulunun gerçekleştiği 1 noktasına göre altın fiyatlarında bir
düşüş ortaya çıkmaktadır.
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b)
Altın sertifikalarının ihalelerde teminat olarak kullanılmasına olanak tanıyan söz
konusu Kanun Hükmünde Kararname sonucunda, altının likiditesinde belirgin bir artış ortaya
çıkacaktır. Portföy tercihi yaklaşımına göre, bir varlığın likiditesindeki artış o varlığa olan talebi
arttıracaktır. Bu durumda, aşağıdaki grafikte DOG eğrisi sağa doğru kayarak D1G konumuna
gelir. Ulaşılan yeni denge noktasına göre, altın fiyatlarında bir artma eğilimi ortaya çıkmaktadır.

2)
Türkiye’de Hazine bonolarının satışında piyasa yapıcılığı sistemi
uygulanmaktadır. Hazine açtığı bono ihalesinde piyasa yapıcılarının 180 gün vadeli her biri 1
milyon TL nominal değere sahip bonolar için teklif vermelerini istemiştir. Toplanan teklifler
aşağıda yer alan tablonun ikinci sütununda özetlenmektedir. Hazine uzmanlarının hazırladığı
tabloda ise oluşacak faiz oranına göre karşılanacak tekliflerin miktarı belirlenmiştir. Bu değerler
ise söz konusu tablonun üçüncü sütununda verilmektedir.
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Tabloda sıralanan kotasyonlar esas alındığında, söz konusu 180 gün vadeli bonolara
ilişkin denge faiz oranı yüzde kaç olur? İlgili bonolar için arz ve talep eğrilerini çizerek
cevaplandırabilir misiniz?
Çözüm:
Öncelikle, verilen kotasyon tablosunda yer alan verilen ve karşılanacak tekliflere ilişkin
faiz oranlarının hesaplanması gerekmektedir. Bu amaçla kullanacağımız formül, bir önceki
ünitede elde ettiğimiz şekliyle,

biçiminde yazılabilir. Bu formüldeki değişkenleri hatırlarsak, F bononun nominal
değerini, P bononun satış fiyatını ve DTM vadeye kalan gün sayısını ifade etmekteydi. Bankalar
100 trilyon TL nominal değerli 180 gün vadeli bonolar için 95,9 trilyon TL’lik teklif
verdiklerine göre, bu teklif için faiz oranı,

olacaktır. 300 trilyon TL nominal değerli bono için verilen teklif 261,3 trilyon TL’dir.
Yukarıdaki formülde ilgili değerler yerine konursa, bu teklif için faiz oranı,

olarak hesaplanır. Dikkat ederseniz faiz oranı %10 olduğunda, bankalar 95,3 trilyon
liralık bono satın almak isterken, Hazine 285,9 trilyon liralık bono satmak istemekte ve
piyasada bir arz fazlası oluşmaktadır. Buna karşılık, faiz oranı %30 olduğunda ise bankalar
261,3 trilyon liralık bono talep etmekte, Hazine ise bu teklifin ancak 87,1 trilyon liralık kısmını
karşılamaktadır. Bir diğer deyişle, piyasada bir talep fazlası oluşmaktadır. Bu verilere
dayanılarak çizilecek arz ve talep eğrileri aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi olacaktır.
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3)
Türkiye’de kamu kesiminin verdiği yüksek bütçe açığı nedeniyle finansal
piyasalardan yüksek miktarda borçlanması faiz oranları üzerinde yukarıya doğru bir baskı
yaratmaktadır. Kamu kesiminin borçlanma ihtiyacını gösteren en önemli göstergelerden bir
tanesi kamu kesimi borçlanma gereğidir (PSBR). Aşağıdaki grafikte Türkiye’de kamu kesimi
borçlanma gereğinin 1990-2003 dönemindeki seyri ve 2004-2008 dönemi için OECD
tarafından yapılan projeksiyon yer almaktadır.

Bu grafiğe göre,
a)
PSBR’ın arttığı dönemlerde faiz oranlarının seyri ne yönde olabilir? Bu ünitede
öğrendiğiniz analiz yöntemini kullanarak cevaplandırınız.
b)
OECD tarafından yapılan projeksiyonlar gerçekleşirse 2004-2008 döneminde
Türkiye’de kısa vadeli faiz oranlarının seyri konusundaki öngörünüz ne olur?
Çözüm:
a)
Kamu kesimi borçlanma gereğinin (PSBR) arttığı 1993-1999 ve 2000-2001
dönemlerinde artan bono arzı nedeniyle, diğer koşullar sabitken, faiz oranlarında bir artma
eğiliminin ortaya çıkacağı söylenebilir. Nitekim aşağıdaki grafik 3 ay vadeli hazine bonosu faizi
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ile PSBR değerlerini aynı grafikte göstermektedir. Grafik, yoruma yer vermeyecek şekilde, iki
değişkendeki birlikte değişim ilişkinin oldukça güçlü olduğunu göstermektedir.

b)
OECD tarafından Türkiye’de PSBR için yapılan tahmin gerçekleşirse, yani
kamu kesimi borçlanma gereği 2004-2008 dönemindeki 5 yıl boyunca kademeli olarak azalırsa,
faiz oranlarında bir düşme eğilimi beklenebilir. Azalan borçlanma gereksinimi nedeniyle azalan
bono arzı sonucu, bono arzı eğrisi kademeli olarak sola doğru kayacak ve diğer koşullar
sabitken faiz oranında bir azalma ortaya çıkacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sahip olunan servetin çeşitli varlıklar arasında nasıl dağıtılacağına karar verme süreci
portföy tercihi olarak adlandırılmaktadır.
Beklenen getiri, genellikle gerçekleşen getirilerin ağırlıklı ortalaması şeklinde
tanımlanır. Burada sözü edilen ağırlıklar ise gerçekleşen getirilerin ortaya çıkma olasılığıdır.
Riski ölçmek amacıyla sık sık kullanılan ölçüt, değişkenliğin ölçütlerinden birisi olan
standart sapmadır. Standart sapma değeri ne kadar yüksek olursa, beklenen getiri hakkındaki
belirsizlik de o derece yüksek olur.
Bir portföyün toplam riski çeşitlendirmeyle azaltılabilen sistematik olmayan risk ve
çeşitlendirmeyle yok edilemeyen sistematik risk bileşenlerinin toplamından meydana gelir.
Ödünç verilebilir fonlar kuramı, denge faiz oranının belirlenmesini ödünç verilebilir
fonların arz ve talebini kullanarak açıklayan faiz kuramıdır.
Tahvil arzını ve tahvil talebini birbirine eşitleyen faiz oranı, bu nedenle piyasada
gerçekleşecek denge faiz oranıdır.
Tahvil talebi, çeşitli faiz oranı düzeylerinde satın alınmak istenen tahvil miktarını ifade
eder.
Tahvil talebi faiz oranının fonksiyonu olarak ele alındığında, tahvillerin fiyatı ile faiz
oranı arasındaki ters yönlü ilişki nedeniyle, elde edilen tahvil talebi eğrisi pozitif eğimlidir.
Tahvil arzı, çeşitli faiz oranı düzeylerinde satılmak istenen tahvil miktarını ifade eder.
Tahvil arzı faiz oranının fonksiyonu olarak ele alındığında, tahvillerin fiyatı ile faiz oranı
arasındaki ters yönlü ilişki nedeniyle, elde edilen tahvil arzı eğrisi negatif eğimlidir.
Tahvil talebinin değişmesine ve tahvil talebi eğrisinin yer değiştirmesine neden olan
faktörler denge faiz oranının değişmesine neden olur.
Tahvil arzının değişmesine ve tahvil arz eğrisinin yer değiştirmesine neden olan
faktörler denge faiz oranının değişmesine neden olur. Bu faktörlerden yatırımların kârlılığında
beklenen artışlar, beklenen enflasyondaki
Beklenen enflasyon hem tahvilin beklenen getirisi üzerindeki etkisi ile tahvil talebini,
hem de borçlanmanın gerçek maliyeti üzerindeki etkisi ile tahvil arzını etkilemektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Hazine bonolarının geçtiğimiz yıl üçer aylık periyotlarda ölçülen getiri
oranlarını gösteren aşağıdaki tabloda verilen değerler esas alındığında, bu yıl için beklenen
getiri oranı yüzde kaç olur?

a)

0

b)

2,5

c)

5

d)

10

e)

12,5

2)
Aşağıdakilerden hangisi riski değerlendirebilmek amacıyla kullanılabilecek
değişkenlik ölçütüdür?
a)

Standart sapma

b)

Korelasyon katsayısı

c)

Belirlilik katsayısı

d)

Kontenjans katsayısı

e)

Otokorelasyon katsayısı

3)
Aşağıdakilerden hangisi çeşitlendirme yolu ile riskin azaltılamayacağı bir piyasa
ortamını ifade eder?
a)

Standart sapma değerleri sıfır olursa

b)

Beklenen getiri oranları sıfır olursa

c)

Varyans değeri negatif çıkarsa

d)

Varlıkların değeri tamamen aynı yönde değişirse

e)

Bazı varlık fiyatlarında düşme eğilimi ortaya çıkarsa
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4)
Bir varlığa ilişkin β katsayısı (sistematik risk) hesaplanırken aşağıdakilerden
hangisi göz önüne alınması gereken faktörler arasında yer alır?
a)

Varlıkların standart sapmaları

b)

Ülkedeki enflasyon oranı

c)

Piyasa portföyünün getiri oranı

d)

Beklenen nispi getiri oranı

e)

Varlıkların sistematik olmayan riskleri

5)
Aşağıdaki grafiğe göre, faiz oranı i
değişmelerden hangisi gerçekleşir?

1

düzeyinde olduğu zaman aşağıdaki

a)

B d > B s olduğu için tahvil fiyatları ve faiz oranı düşer.

b)

B d > B s olduğu için tahvil fiyatları ve faiz oranı artar.

c)

B d < B s olduğu için tahvil fiyatları artar, faiz oranı düşer.

d)

B d < B s olduğu için tahvil fiyatları düşer, faiz oranı artar.

e)

B d > B s olduğu için tahvil fiyatları artar, faiz oranı düşer.

6)
Tahvil talebini faiz oranının fonksiyonu olarak ifade ettiğimiz zaman, tahvil
talep eğrisinin pozitif eğime sahip olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tahvilin fiyatı ile satın alınmak istenen miktarı arasındaki doğru yönlü ilişki

b)

Tahvilin fiyatı ile ödünç verilebilir fon talebi arasındaki ters yönlü ilişki

c)

Tahvilin fiyatı ile faiz oranı arasındaki doğru yönlü ilişki

d)

Tahvilin fiyatı ile faiz oranı arasındaki ters yönlü ilişki

e)

Tahvilin fiyatı ile ödünç verilebilir fon arzı arasındaki doğru yönlü ilişki
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7)
yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide tahvil arzını belirleyen faktörler arasında

a)

Yatırımlardan beklenen kârlılık

b)

Firmaların piyasa değeri

c)

Beklenen enflasyon oranı

d)

İşletmelere dönük vergi düzenlemeleri

e)

Borçlanmayla finanse edilen kamu kesimi bütçe açığı

8)
Aşağıda görülen tahvil talep eğrisinin B0d konumundan B1d konumuna gelme
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Yatırımların kârlılığındaki artış

b)

Beklenen getirideki artış

c)

Servetin değerindeki düşme

d)

Bilgi edinme maliyetlerindeki artış

e)

İşletmelerle ilgili vergilerdeki artış

9)
Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi bütçe açığında meydana gelen artışın faiz
oranı üzerinde yaratacağı etkiyi göstermek amacıyla kullanılabilir?
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10)
Bir ekonomide enflasyon beklentilerinin 5 puan düşerek %10’a gerilediği tespit
edilirse, Fisher etkisine göre faiz oranı bu değişmeden nasıl etkilenir?
a)

Faiz oranı da 5 puan düşer

b)

Faiz oranı %5 oranında düşer

c)

Faiz oranı %10’a düşer

d)

Faiz oranı %10 oranında düşer

e)

Faiz oranı 15 puan düşer

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)c, 5)e, 6)d, 7)b, 8)b, 9)c) 10)a
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5. FAİZ ORANLARININ YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde faiz oranlarının yapısı kavramını ortaya koyacak ve bir ekonomide neden
birden fazla sayıda denge faiz oranı bulunduğunu açıklayacağız. Daha sonraki amacımız ise,
bu farklılığın nedenlerini tartışmak. Bu tartışmayı faiz oranlarının risk yapısı başlığı altında
risk, likidite ve vergi ayrıcalıklarının faiz oranlarına nasıl yansıdığını açıklayarak başlatacağız.
Bu tartışmanın diğer boyutunu ise faiz oranlarının vade yapısı adı altında, vade ve faiz oranları
arasındaki ilişkinin açıklanması oluşturmaktadır. Yine bu başlık altında öğrendiğimiz
kavramları kullanarak pratikte forward faiz oranının nasıl tahmin edileceğini ele alarak
ünitemizi tamamlayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Yapılan bir düzenleme ile bütçe dengesinin bir anayasal zorunluluk hâline
getirildiğini ve mevcut bütçe açığının 5 yıl içinde tasfiye edilmesinin karara bağlandığını kabul
edelim. Yapılan bu düzenlemelerin getiri eğrisinin şeklini nasıl etkileyebileceğini tartışınız.
2)
Ekonomik konjonktüre ait öncü göstergeler bir sonraki yılda ekonomide ciddi
bir durgunluk eğiliminin varlığına işaret ediyorsa, aynı vadeye ve vergi ayrıcalıklarına sahip
devlet tahvilleri ile özel sektör tahvilleri faiz oranları arasındaki fark nasıl bir gelişim gösterir?
3)
Faiz oranlarının vade yapısını açıklamaya dönük olarak geliştirilen bekleyişler,
vade tercihi ve bölünmüş piyasalar hipotezlerinin her birinde sabit getiri eğrisinin ortaya çıkma
koşulları nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


Bekleyişler teorisi



Bono



Bölünmüş piyasalar teorisi



Faiz oranı



Geri ödenmeme riski



Getiri eğrileri



Likidite



Menkul kıymet



Risk primi



Tahvil



Vade tercihi hipotezi
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Giriş
Menkul kıymetlerin sahip olduğu faiz oranı, menkul kıymetlerin taşıdığı özelliklere göre
farklılık gösterir. Menkul kıymetlerin taşıdığı risk, sahip olduğu likidite özelliği, vergi
ayrıcalıkları ve nihayet vadeleri birbirinden farklıdır. İşte, faiz oranlarının yapısı denildiğinde
menkul kıymetlerin sahip olduğu bu özelliklerdeki farklılıkların faiz oranlarına nasıl
yansıdığının incelenmesi anlaşılır.
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5.1. Faiz Oranlarının Yapısı Kavramı
Menkul kıymetlerin sahip olduğu faiz oranı, menkul kıymetlerin taşıdığı özelliklere göre
farklılık gösterir. Menkul kıymetlerin taşıdığı risk, sahip olduğu likidite özelliği, vergi
ayrıcalıkları ve nihayet vadeleri birbirinden farklıdır. İşte, faiz oranlarının yapısı denildiğinde
menkul kıymetlerin sahip olduğu bu özelliklerdeki farklılıkların faiz oranlarına nasıl
yansıdığının incelenmesi anlaşılır. Örneğin, aynı düzeyde riske sahip çeşitli vadelerdeki menkul
kıymetlerin faiz oranları arasındaki farklılığı faiz oranlarının vade yapısı olarak adlandırıyoruz.

5.2. Faiz Oranlarının Risk Yapısı
Faiz oranlarının risk yapısı, aynı vadeye sahip menkul kıymetlerin faiz oranları
arasındaki farklılıkları açıklamayı hedefler. Bu nedenle, faiz oranlarının risk yapısı, aynı vadeye
sahip menkul kıymetlerin geri ödenmeme riski, likidite ve vergi ayrıcalıklarındaki farklılıkların
faiz oranına nasıl yansıdığını açıklamaktadır. Bu faktörlerdeki farklılıkların faiz oranına nasıl
yansıyacağını aşağıda ele alacağız.

5.2.1. Geri Ödenmeme Riski
Borç ifade eden bir menkul kıymetin (örneğin, tahvil ve bono gibi) geri ödenmeme riski,
bu menkul kıymeti ihraç eden ekonomik birimin üstlendiği sorumlulukları (faiz ödemesi ve
anapara geri ödemesi) zamanında yerine getirmemesi olasılığıdır. Bu olasılığın yüksek
görüldüğü menkul kıymeti ihraç eden birimin, bunu satın alanlara, üstlendikleri riski telafi
edebilmeleri için daha yüksek bir faiz önermesi gerekir.
Bir menkul kıymetin geri ödenmeme riskini belirleyebilmek için, geri ödenmeme riski
olmayan bir menkul kıymete ihtiyaç vardır. Daha önce de değindiğimiz gibi, devlet tahvilleri
bu fonksiyonu yerine getirebilir. Devlet, vergileri yükseltme, yeni vergi koyma gibi konularda
gerekli güce sahip olduğundan, bunların da ötesinde ülkede para basma tekelini elinde
bulundurduğundan, devletin borçlarını geri ödememe olasılığı sıfır olarak kabul edilir. Bu
nedenle, kamu kesimi tarafından ihraç edilmiş olan borç senetleri riskten bağımsız menkul
kıymetler olarak adlandırılırlar. Burada “riskten bağımsız” kavramını yorumlarken kastedilen
hususun geri ödenmeme riskinden bağımsızlık olduğunu hatırda tutunuz.
Çünkü kamu kesimi tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar faiz oranı riskini her zaman
taşırlar. Geri ödenmeme riski taşımayan menkul kıymetin faiz oranı ile bu tür bir olasılık taşıyan
menkul kıymetlerin faiz oranlarını karşılaştırırsak, geri ödenmeme riskini belirleyebilmek
mümkün hâle gelir. Buna göre, örneğin, özel bir şirketin çıkarmış olduğu bir tahville aynı
vadeye sahip devlet tahvili faiz oranları arasındaki fark geri ödenmeme riskinin bir ölçüsüdür.
Geri ödenmeme riskinden bağımsız bir menkul kıymetin faiz oranı ile aynı vadeye sahip geri
ödenmeme riski taşıyan bir menkul kıymetin faiz oranı arasındaki fark risk primi olarak
adlandırılır.
Buna göre risk pirimi, riskli bir tahvili satın almak için ne kadarlık bir ilave faiz elde
edildiğini gösterir. Daha önceki açıklamalarımızdan hatırlayacağınız gibi, risk, faiz oranını
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arttırıcı bir etki yaratmaktadır. Geri ödenmeme riski taşıyan menkul kıymetler her zaman pozitif
bir risk primi taşırlar ve risk ne kadar yüksek olursa risk primi de buna bağlı olarak o kadar
yüksek olur.
Geri ödenmeme riskinin risk primine ve faiz oranına nasıl yansıdığını görebilmek için,
Şekil 5. 1’i kullanabiliriz. Şekilde aynı vadeye sahip özel sektör tahvilleri piyasası ile devlet
tahvilleri piyasası ayrı ayrı ele alınmaktadır. Risk priminin faiz oranına nasıl yansıdığını daha
net görebilmek için, basitleştirici bir varsayım yapalım ve başlangıçta özel sektör tahvillerinin
de geri ödenmeme riski taşımadığını kabul edelim. Bu durumda, riskleri ve vadeleri aynı olan
bu tahvillerin faiz oranları da aynı olacaktır. Nitekim şekle göre her iki piyasada da başlangıç
denge noktalarına göre oluşan denge faiz oranları aynı düzeydedir. Yani,

olmaktadır.

Bu durumda, özel sektör tahvillerinin risk primi de sıfırdır.

Şimdi ekonomide işlerin kötüye gittiğini, özel sektörün ciddi zorluklarla karşı karşıya
kaldığını kabul edelim. Bu durumda söz konusu tahvillere ait geri ödenmeme riskinde bir artış
ortaya çıkacak ve portföy tercihini incelerken gördüğümüz gibi talepte bir azalma yaşanacaktır.
Bu durum şekilde özel sektöre ait tahvil talebi eğrisinin sola doğru kayarak

konumundan

konumuna gelmesi ile gösterilmektedir. Ulaşılan ve 1 ile gösterilen yeni denge noktasına
göre denge faiz oranı düzeyine yükselmiştir. Özel sektör tahvillerine ait piyasada bu
değişiklik olurken devlet tahvilleri piyasasında da bazı değişiklikler gerçekleşir. Özel sektör
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tahvillerinin riskindeki artış devlet tahvillerinin nispi riskinin azalmasına neden olmuştur. Bu
da söz konusu piyasada talebi arttırıcı yönde bir gelişmedir.
Nitekim devlet tahvilleri piyasasında da başlangıç talep eğrisi
ifade etmek üzere sağa doğru kayarak

, talepteki artışı

konumuna gelmektedir. Bu piyasada oluşan ve 1

ile gösterilen yeni denge noktasına göre denge faiz oranı düzeyinden düzeyine gerilemiştir.
Ulaşılan bu yeni duruma göre, özel sektör tahvillerinin faiz oranı ile geri ödenmeme riski
taşımayan devlet tahvillerinin faiz oranı arasındaki fark sıfırdan
değerine yükselmiştir.
Buna göre, geri ödenmeme riski taşıyan bir tahvil, her zaman pozitif bir risk primi taşır; riskteki
artış, risk priminin de yükselmesi sonucunu doğurur.
Risk priminin belirlenmesinde geri ödenmeme riski son derece önemli olduğu için, özel
sektör tarafından çıkartılmış olan menkul kıymetleri satın almak isteyenler bu riskin derecesini
bilmek isterler. Ülkemizde özel sektör tahvillerinin alınıp satıldığı piyasa yüksek enflasyon
nedeniyle henüz derinleşmemiş olduğu için, bu tahvillere ait riski derecelendiren bir kuruluş
bulunmamaktadır. Diğer ülkelerde, risk derecelendirme (rating) kuruluşları faaliyet
göstermekte ve bunlar özel sektör kuruluşları için risk değerlendirmesi yapmaktadırlar. Bunlar
içerisinde ismi en yaygın olarak geçen ikisi Standard & Poor’s ve Moody’s isimli uluslararası
risk derecelendirme kuruluşlarıdır. Piyasada en çok karşılaşılan bu iki kuruma ait risk dereceleri
aşağıdaki Tablo 5. 2’de özetlenmektedir.

5.2.2. Likidite
Aynı vadeye sahip menkul kıymetlerin faiz oranlarındaki farklılaşmanın bir diğer
nedeni bu menkul kıymetlerin likiditelerinin farklı olmasıdır. Likidite, yatırımcılar tarafından
menkul kıymetlerde bulunması arzulanan bir özellik olduğu için, yatırımcılar likiditesi yüksek
olan menkul kıymetlerde daha düşük faize razı olma eğilimi gösterirler. Bu nedenle likiditesi
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düşük olan varlıkların getirisi likit olan varlıklara göre daha yüksektir. Bir menkul kıymetin
sahip olduğu satılabilme olanakları ne kadar güçlü ve ikincil piyasası ne kadar geniş ise
likiditesi de o ölçüde yüksek olur. Bu açıdan, devlete ait borçlanma araçlarının piyasası, özel
sektör borç araçları piyasasından çok daha geniştir. Bu yüzden, tıpkı geri ödenmeme riskinde
olduğu gibi, farklı araçların likiditesinin değerlendirilmesinde devlet tahvilleri gösterge olarak
kullanılır. Özel sektör borç araçlarının alınıp satıldığı piyasa daha dar olduğu için bu piyasalarda
alıcı ve satıcıları eşleştirmek daha güçtür. Bu nedenle, özel sektör tahvil ve bonolarını satın
almak isteyenler ilave bir likidite primi talep ederler. Dolayısıyla, özel sektör tahvilleri ile
devlet tahvillerinin faizleri arasındaki fark, sadece risk primini değil, likidite primini de yansıtır.
Hatta bazı kitaplarda, bu yüzden, risk priminin likidite primi olarak da adlandırıldığı
görülmektedir. Aslında, doğru ifade “risk ve likidite primi” biçiminde olmasına karşın,
gelenekselleşmiş yaklaşım bunları risk primi adı altında toplamaktır.

5.2.3. Vergi Ayrıcalıkları
Borç araçlarının taşıdığı faiz oranlarının farklılaşmasındaki bir başka neden vergilerdir.
Eğer tüm finansal araçlar aynı oranda vergilendirilmiş olsaydı, aynı vadeye sahip menkul
kıymetlerin faiz oranları arasındaki fark (yani, risk primi) geri ödenmeme riskine ve likiditeye
bağlı olarak gerçekleşecekti. Borçlanma araçlarından elde edilen faiz gelirinin vergilendirilmesi
risk priminin doğmasına neden olan bir diğer kaynaktır. Faiz geliri üzerinden alınan vergi,
tahvil ve bonolardan elde edilmesi beklenen getiri değeri üzerinde etkili olur. Bu tür menkul
kıymetlere sahip olanlar vergi sonrasında elde edecekleri getiri ile ilgilendikleri için, vergilerde
meydana gelecek değişiklik beklenen getiri üzerinde etkili olacaktır.
Bilindiği gibi, devlet, elde edilen geliri çeşitli düzeylerde vergilendirme gücüne sahiptir.
Nitekim çeşitli varlıklardan elde edilen faiz geliri de gelir vergisine tabi olabilir. Ancak, birçok
ülkede bazı finansal araçlardan elde edilen faiz geliri, diğer finansal araçlardan elde edilen faiz
gelirinden farklı biçimde vergilendirilmektedir. Örneğin, özel sektör tarafından ihraç edilen
tahvil ve bonolardan elde edilen faiz geliri gelir vergisine tabi tutulurken, devlet tarafından ihraç
edilen tahvil ve bonolardan elde edilecek faiz gelirinin vergiden muaf tutulması en sık
karşılaşılan uygulama niteliğindedir. Örneğin, ülkemizde Hazine bonolarından elde edilen faiz
geliri, belirli bir miktara ulaşıncaya kadar (bu miktar her yıl yeniden belirlenmektedir) vergiden
muaftır. Buna karşılık, özel sektör tarafından ihraç edilmiş olan finansman bonolarından elde
edilecek faiz geliri %10 oranında gelir vergisi stopajına tabidir. Bu iki tür finansal aracın
vadelerinin aynı olduğunu, geri ödenmeme risklerinin ve likiditelerinin benzer özellikler
gösterdiğini kabul edersek, iki menkul kıymetin faiz oranları arasındaki fark vergi
ayrıcalıklarının farklı olmasından kaynaklanacaktır. Hazine bonolarından faiz oranı %20 ise,
vergi alınması durumunda bu faiz oranı %22’ye karşılık gelecektir. Bu hesaplamayı aşağıdaki
formül yardımıyla yapabiliriz:

Bu eşitlikte i vergiye tabi faiz oranını, i ET vergiden muaf faiz oranını, t ise vergi oranını
göstermektedir. Yukarıdaki örneğimize göre, vergiye tabi faiz oranı
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olarak bulunur. Görüldüğü gibi, vergi ayrıcalığı taşımayan bir menkul kıymetin faiz
oranı, bu tür bir ayrıcalık taşıyan menkul kıymetin faiz oranına göre daha yüksektir. Bu nedenle
vergi, risk primini arttırıcı yönde etki yaratan bir faktördür. Şu ana kadar yaptığımız
açıklamalarda vadeleri aynı olan tahvillerin faiz oranlarına ilişkin risk yapısını üç faktöre bağlı
olarak açıkladık: Geri ödenmeme riski, likidite ve vergi ayrıcalıkları. Sözü edilen bu üç faktöre
göre belirlenen risk primi arttıkça faiz oranının da yükseleceğini ortaya koyduk. Ancak, dikkat
ederseniz, bu açıklamalarımızı “vadeleri aynı olan” tahvillerin faiz oranları için ifade ediyoruz.
Peki, sözü edilen vadeler farklı olursa ne olur? Bu sorunun cevabını faiz oranlarının vade
yapısını inceleyerek verebiliriz.

5.3. Faiz Oranlarının Vade Yapısı
Faiz oranlarının vade yapısı, benzer risk primine sahip, ancak vadeleri farklı menkul
kıymetlerin faiz oranlarının farklılaşmasıdır. Bu tanıma göre, vade farklılıklarının faiz oranına
nasıl yansıdığını inceleyebilmek için, öncelikle risk primini oluşturan özellikleri aynı olan
menkul kıymetleri göz önüne almamız gerekmektedir. Bu kriteri karşılayan menkul kıymetler
devlet tarafından çıkartılan tahvil ve bonolardır. Bu yüzden, faiz oranlarının vade yapısı, devlet
tarafından ihraç edilmiş olan tahvil ve bonolar çerçevesinde incelenir.
Menkul kıymetlerin vadeleri ile faiz oranları arasındaki ilişki getiri eğrisi adı verilen
eğri ile gösterilir. Getiri eğrisi, belirli bir tarihte piyasalarda alınıp satılan devlete ait borçlanma
senetlerinin vadeleri ile faiz oranları arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir. Getiri eğrisinin bazı
kitaplarda verim eğrisi olarak da adlandırıldığı görülür. Örneğin, aşağıda yer alan Şekil 5.
2’deki yeralan grafiklerde Türkiye’de iki farklı tarihte gerçekleşmiş olan devlet iç borçlanma
senetlerine ilişkin getiri eğrileri yer almaktadır.

İlke olarak getiri eğrileri üç tür eğime sahip olabilirler: Artan, azalan ve yatay getiri
eğrileri. Söz konusu getiri eğrileri aşağıda yer alan Şekil 5. 3’de gösterilmektedir. Artan getiri
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eğrisi, uzun vadeli faiz oranlarının kısa vadeli faiz oranlarından yüksek olduğunu, yatay getiri
eğrisi uzun ve kısa vadeli faizlerin birbirine çok yakın seyrettiğini, azalan getiri eğrisi ise kısa
vadeli faiz oranlarının uzun vadeli faiz oranlarından daha yüksek olduğunu ifade eder. Doğal
olarak burada cevaplandırılması gereken bir soru ile karşı karşıyayız: Getiri eğrisi neden kimi
zaman artan, kimi zaman azalan veya yatık olmaktadır? Yani, getiri eğrisinin eğimi nasıl
oluşmaktadır?

İktisatçılar getiri eğrisinin eğimini açıklayabilmek ve yukarıdaki soruyu
cevaplayabilmek amacıyla, kısacası faiz oranlarının vade yapısını açıklayabilmek amacıyla 3
ayrı yaklaşım geliştirmişlerdir: Bekleyişler Hipotezi, Bölünmüş Piyasalar Hipotezi ve Vade
Tercihi (Likidite Primi) Hipotezi. Faiz oranlarının vade yapısını açıklamaya dönük olarak
geliştirilen bu yaklaşımları ve bunların pratikte kullanımını sırasıyla ele alacağız.

5.3.1. Bekleyişler Hipotezi
Bu yaklaşıma göre, uzun vadeli tahvillerin faiz oranı, vade süresi içerisinde
gerçekleşmesi beklenen kısa vadeli tahvil faiz oranlarının ortalamasıdır. Örneğin, cari 1 yıl
vadeli tahvil faiz oranı %20 iken, ekonomik birimler önümüzdeki yıl için 1 yıl vadeli tahvil faiz
oranının %30 olmasını bekliyorlarsa, bugünkü 2 yıl vadeli tahvil faizleri bunların ortalaması
olan %25’e eşit olacaktır. Gördüğünüz gibi, bugünkü kısa vadeli faiz oranı %20, uzun vadeli
faiz oranı ise %25’dir. Buna göre, Bekleyişler Hipotezi kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının
farklı olmasını, bir diğer deyişle faiz oranlarının vade yapısını kısa vadeli faiz oranının
gelecekte farklı değerler alacağı konusundaki beklentilere bağlı olarak açıklamaktadır.
Bekleyişler Hipotezi bu sonuca ulaşırken, ekonomik birimlerin kısa ve uzun vade
arasında nötr oldukları ve finansal işlemlere girişmekten amacın elde edilen getiriyi maksimize
etmek olduğu şeklindeki varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımlardan ilki Bekleyişler
Hipotezinin anlaşılması açısından anahtar öneme sahiptir. Dolayısıyla kısaca açıklanması
gerekir. Ekonomik birimlerin kısa ve uzun vade tercihlerinde nötr, yansız olmaları kısa ve uzun
vade arasında fark gözetilmemesi anlamına gelir. Daha önceki açıklamalarımızdan
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hatırlanacağı gibi, uzun vadeli tahvillerin likiditesi kısa vadelilere göre daha düşüktür. Eğer bu
iki tür tahvil arasında fark gözetilmiyorsa likidite primi aranmıyor demektir. Bir diğer deyişle,
bu varsayıma göre, bir ekonomik birim uzun vadeli tahvili elinde tutmakla, bu süre içinde kısa
vadeli tahvilleri elde tutmak arasında bir fark gözetmemektedir. Ekonomik birimin, bu iki tür
tahvil arasında tercih yaparken göz önüne aldığı husus, elde edeceği faiz gelirini maksimize
etmektir. Bu varsayımlar geçerli olduğunda, uzun ve kısa vadeli tahvillerin birbirlerini tam
olarak ikâme ettikleri sonucuna ulaşmak mümkündür.
Biraz karmaşık gibi görünen yukarıdaki açıklamaların ne anlama geldiğini bir örnekle
daha net ortaya koymaya çalışalım: Kısa vadeli tahvili 1 yıl vadeli, uzun vadeli tahvili de 2 yıl
vadeli tahvillerle ifade edelim. Tahvil satın almak isteyen bir ekonomik birim, bu durumda iki
strateji kullanabilir: (1) 1 yıl vadeli tahvili almak ve yılsonunda bunun vadesi dolduğunda ikinci
kez 1 yıl vadeli tahvil satın almak. (2) Daha başlangıçta 2 yıl vadeli tahvil satın almak.
Ekonomik birimler bu iki strateji arasında fark gözetmiyorlarsa; yani, 1 yıl vadeli bir tahvili
satın almakla 2 yıl vadeli tahvili satın almak arasında bir fark görülmüyorsa, o zaman bu iki
tahvili birbirlerinin tam ikâmesi olarak kabul etmektedirler sonucuna ulaşabiliriz. Ulaştığımız
bu sonuç, bir diğer önemli sonucu da beraberinde getirir:
Eğer kısa ve uzun vadeli tahviller arasında tam ikâme ilişkisi söz konusu ise ve tahvil
alım satımından amaç elde edilen getiriyi maksimize etmek ise, bu durumda uzun ve kısa vadeli
tahvillerin yıllık getirilerinin birbirine eşit olması gerekir. Örneğin, piyasada cari 1 yıl vadeli
tahvil faiz oranının %30 olduğunu ve önümüzdeki yıl 1 yıl vadeli tahvil faizlerinin %25
olmasının beklendiğini kabul edelim. Eğer yukarıda belirtilen ilk stratejiyi uygularsanız, yani
iki kez 1 yıl vadeli tahvilleri elinizde tutarsanız yılda ortalama %27. 5 oranında faiz geliri elde
edersiniz (0,30 + 0,25/2 = 0,275).
İkinci strateji ile (yani, daha başlangıçta iki yıl vadeli tahvili satın almak) ilk strateji
arasında fark gözetmemeniz için, ikinci stratejiden elde edeceğiniz yıllık faiz gelirinin de buna
eşit olması gerekir. Dolayısıyla, yukarıdaki örneğimize göre, iki yıl vadeli tahvillerin yıllık faiz
oranı da %27. 5 olmak durumundadır. Örneğin bu faiz oranı daha yüksekse (%30 gibi),
amacınız getiri maksimizasyonu olduğu için, tercihiniz 2 yıl vadeli tahvili satın almak şeklinde
olur. Herkes sizin gibi davranacağı için, artan talep bu tahvillerin fiyatını yükseltecek ve faiz
oranını düşürecektir. Öte yandan 2 yıl vadeli tahvillerin yıllık faiz oranı %27. 5’dan daha
düşükse (%25 gibi) kimse bu tahvilleri satın almayacağı için azalan talep tahvil fiyatının
düşmesine ve faiz oranının yükselmesine yol açar.
Faiz oranlarının vade yapısı ileriye dönük faiz tahmininde bulunmak amacıyla yoğun
biçimde kullanıldığı için, yukarıda sözel olarak anlattıklarımızı basit bir modelle ifade ederek
genelleştirmemiz yararlı olur. Elinizde bulunan 1 TL ile yukarıdaki iki stratejiden bir tanesini
tercih ederek modelimizi oluşturalım. Buna göre, başlangıçta iki yıl vadeli tahvili satın alırsanız
yıllık faiz oranının i 2t olduğunu, diğer stratejiyi tercih ederseniz 1 yıl vadeli tahvilin faiz
oranının i t olduğunu ve önümüzdeki yıl 1 yıl vadeli tahvil faizlerinin de
olmasını
beklediğinizi kabul edelim. Eğer başlangıçta, 2 yıl vadeli tahvili tercih ederseniz ilk yıl i 2t kadar
ve ikinci yıl yine i 2t kadar faiz geliri elde edersiniz. Elde ettiğiniz faiz gelirinin ne kadar
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olduğunu görebilmek için, anapara olarak yatırdığınız 1 TL’yi çıkartırsak, elde ettiğiniz faiz
gelirini

şeklinde hesaplayabiliriz. Bunun açılımını yazarsak,

elde ederiz. Bu eşitlikte yer alan (i 2t ) 2 terimi, matematiksel olarak, oldukça küçük bir
değeri ifade edeceği için (örneğin 0,01 x 0,01= 0,0001 olması gibi) ihmal edilebilir. Dolayısıyla
elde edilen son ifade
2i 2t
şeklinde özetlenebilir. Öte yandan, diğer strateji olan iki kez 1 yıl vadeli tahvili elde
tutmak şeklindeki stratejiyi uygularsak, elde edeceğiniz faiz geliri

olarak hesaplanabilir. Bunun açılımını yazarsak

olur. Daha önce olduğu gibi,
ifade edeceği için ihmal edilirse,

terimi sayısal olarak oldukça küçük bir değeri

elde edilir. Söz konusu iki stratejiden elde edilecek faiz gelirinin eşit olması gerektiğine
göre, (1) ve (2) ile ifade edilen değerlerin birbirine eşit olması gerekir:

elde edilir. Bu eşitlik bize bugün piyasada geçerli olan 2 yıl vadeli tahvillere ait yıllık
faiz oranının bugünkü 1 yıl vadeli faiz oranı ile önümüzdeki yıl gerçekleşmesi beklenen 1 yıl
vadeli faiz oranının basit ortalamasına eşit olacağını ifade etmektedir. Eşitliği n yıl vadeli
tahviller için genelleştirirsek, faiz oranlarının vade yapısına ilişkin Bekleyişler Hipotezini
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biçiminde özetleyebiliriz. Şimdi bir örnekle bu eşitliği nasıl kullanabileceğimizi
görelim. Bugünkü 1 yıl vadeli faiz oranının %21 olduğunu, bir yıl sonraki kısa vadeli faiz
beklentisinin

%23, iki yıl sonraki kısa vadeli faiz beklentisinin

%25 ve üç yıl

sonraki kısa vadeli faiz beklentisinin ise
%31 olduğunu kabul edelim. Bekleyişler
Hipotezine göre, bugün piyasada geçerli olacak uzun vadeli faiz oranları aşağıdaki gibi
olacaktır: İki yıl vadeli tahvillerin yıllık faiz oranı:

Üç yıl vadeli tahvillerin yıllık faiz oranı:

Dört yıl vadeli tahvillerin yıllık faiz oranı:

Yaptığımız bu hesaplamalara göre, bugün piyasada geçerli olan, yani cari faiz oranları
yıllık olarak şu şekildedir: 1 yıl vadeli %21, 2 yıl vadeli %22, 3 yıl vadeli %23 ve 4 yıl vadeli
%25. Dikkat ederseniz vade uzadıkça faiz oranı artmaktadır. Cari faiz oranlarından yararlanarak
bugün için geçerli olan getiri eğrisini çizersek, Şekil 5. 4’de görülen artan getiri eğrisi ile karşı
karşıya kalırız.
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Elde edilen bu getiri eğrisinin artan eğime sahip olmasının ardında yatan faktör ne
olabilir? Verdiğimiz örneği hatırlarsanız bunun cevabını kolayca verebilirsiniz: Verdiğimiz
örnekte, ekonomik birimler önümüzdeki yıllarda kısa vadeli faiz oranlarında bir artış beklentisi
içerisindedirler. Bu nedenle de elde edilen getiri eğrisi artan eğime sahip olmaktadır. Peki, kısa
vadeli faizlerde artış beklentisi ne anlama gelmektedir? Ekonomik birimlerin, kısa vadeli
faizlerde, gelecekte bir artış beklentisine girmelerinin nedeni ne olabilir? Bu soruların cevabını
verebilmek için daha önce öğrendiğimiz kavramları kullanmamız gerekmektedir. Vade yapısını
incelemeye başlarken, risk yapısı aynı olan menkul kıymetleri ele almış, yani risk priminin sabit
kaldığını kabul etmiştik. Dolayısıyla risk priminde beklenen artışlar kısa vadeli faiz oranlarında
artış beklentisi yaratabilir. Öte yandan, Fisher eşitliğine göre i = i r + Π e olduğu için, reel faiz
oranında ve/veya enflasyon beklentilerinde bir artış beklentisi söz konusu olabilir.

5.3.2. Bölünmüş Piyasalar Hipotezi
Bekleyişler Hipotezine yöneltilen eleştirilerden birisi olan uzun ve kısa vadeli
tahvillerin birbirlerinin tam ikâmesi oldukları varsayımından yola çıkan Bölünmüş Piyasalar
Hipotezinde bu ikâme ilişkisi ortadan kaldırılmaktadır. Farklı vadelere sahip tahviller arasında
herhangi bir ikâme ilişkisinin olmaması, kısa vadeli tahvillerden beklenen getirinin uzun vadeli
tahvillerin talebi üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağı anlamına gelir. Bölünmüş Piyasalar
isimlemesi de bu varsayımdan kaynaklanmaktadır. Farklı vadelere sahip tahvillerin piyasaları
tamamıyla birbirinden farklı ve ayrı piyasalardır. Örneğin, kısa vadeli tahvillerin alınıp satıldığı
piyasada oluşan faiz oranı bu piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlenir ve uzun vadeli
tahvillerin piyasasındaki faiz oranından veya arz-talep koşullarından etkilenmez. Öte yandan,
piyasa katılımcıları bir piyasadan diğerine geçme konusunda çoğu zaman isteksizdirler.
Bölünmüş Piyasalar Hipotezine göre, her piyasada oluşan faiz oranı bu piyasadaki arztalep koşullarını yansıtır. Örneğin, devlete ait borçlanma senetleri için oluşturulacak getiri
eğrisi, her vadeye ilişkin piyasanın arz-talep koşullarından yararlanılarak elde edilecektir. Bu
durumda, artan bir getiri eğrisi kısa vadeli tahvillere olan talebin uzun vadeli tahvillere olan
talebe göre daha güçlü olduğunu ifade eder. Çünkü bu durumda güçlü olan talep nedeniyle kısa
vadeli tahvillerin fiyatı uzun vadeli tahvillerin fiyatına göre yüksek, buna karşılık faiz oranı
düşük kalacaktır. Benzer bir mantıkla düşünürsek, yatık bir getiri eğrisinin geçerli olması
durumunda, uzun ve kısa vadeli tahvillerin alınıp satıldığı piyasalarda talep koşullarının benzer
olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Öte yandan, azalan bir getiri eğrisi uzun vadeli tahvillerin
piyasasında güçlü bir talep baskısı olduğunu ifade eder. Zira bu durumda uzun vadeli tahvillerin
fiyatı kısa vadelilere göre daha yüksek, faiz oranı ise kısa vadeli faiz oranına göre daha düşük
olacaktır.
Bölünmüş Piyasalar Hipotezi, vadeler arasında herhangi bir ikâme ilişkisinin
bulunmadığını kabul ettiği için eleştirilmekte ve Bekleyişler Hipotezinin tam tersini savunması
nedeniyle benzer hatalara düştüğü öne sürülmektedir. Özellikle elektronik teknolojisindeki hızlı
gelişme sonucu, kısa süre içinde kısa vadeli fon piyasasından uzun vadeli fon piyasasına geçiş
veya bunun tersi mümkündür. Bu nedenle piyasaların birbirinden izole edilmesi veya bunların
izole biçimde çalıştığının kabul edilmesi mümkün görünmemektedir.
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5.3.3. Vade Tercihi Hipotezi
Ekonomik birimlerin farklı vadelerdeki menkul kıymet tercihleri arasında iki uç
varsayıma göre oluşturulan Bekleyişler ve Bölünmüş Piyasalar Hipotezlerine yöneltilen
eleştiriler karşısında, bir anlamda orta yolu gösteren bir üçüncü yaklaşım olarak Vade Tercihi
Hipotezi (veya onunla çok yakından ilişkili olan Likidite Primi Hipotezi) geliştirilmiştir. Vade
Tercihi Hipotezi, ne farklı vadelere sahip menkul kıymetleri tam ikâme olarak kabul etmekte,
ne de bunlar arasında bir ikâme ilişkisinin varlığını reddetmektedir. Vade Tercihi Hipotezi,
farklı vadelerdeki menkul kıymetler arasında ilke olarak bir ikâme ilişkisinin varlığını kabul
etmekte, ancak bunun tam ikâme olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etmektedir. Bu
yaklaşıma göre, tahvil satın almak isteyenler her zaman kısa vadeyi uzun vadeye tercih ederler;
yani, vade konusundaki tercihleri kısa vadeden yanadır ama uzun vadeli tahvilleri satın almak
konusunda da ikna edilebilirler. Eğer uzun vadeli bir tahvil bu süre içinde elde tutulacak kısa
vadeli tahvillerle aynı getiriyi sağlayacaksa, yatırımcı uzun vadeli tahvili tercih etmeyecektir.
Bu nedenle, daha az tercih edilen vadeye sahip bir menkul kıymeti satın almaları için,
yatırımcılara ekstra bir kazanç olanağı sağlanmalıdır. Yatırımcıya ödenecek bu ek faiz vade
primi olarak adlandırılmaktadır. Bekleyişler Hipotezini incelerken ele aldığımız örneğe göre
konuyu biraz daha açalım.
Örneğimize göre, cari 1 yıl vadeli tahvil faiz oranı %20, önümüzdeki yıla ilişkin 1 yıl
vadeli tahvil faiz oranı beklentisi ise %30 idi. Bu durumda Bekleyişler Hipotezine göre 2 yıl
vadeli tahvillerin yıllık faiz oranı %25 olarak belirlenmekte ve artan bir getiri eğrisi elde
edilmekteydi. Vade Tercihi Hipotezine göre, böyle bir durumda yatırımcılar, iki yıl vadeli
tahvillere ilgi göstermeyeceklerdir. Bu tahvilleri cazip hâle getirebilmek için ödenecek vade
priminin %3 olduğunu kabul edersek, 2 yıl vadeli tahvillerin yıllık faiz oranı %28 olacaktır. Bu
sonucu, Bekleyişler Hipotezinde elde ettiğimiz genel sonuca eklemek için vade primini ℓ ile
gösterirsek, Vade Tercihi Hipotezine göre uzun vadeli faiz oranları için

yazabiliriz. Hatırlayacağınız gibi, Bekleyişler Hipotezine göre n değeri ne olursa olsun
ℓ nt = 0 olmaktaydı. Vade Tercihi Hipotezine göre, vade primi pozitif bir değer olmasına karşın,
sabit bir değer değildir. Kısa vade, uzun vadeye göre tercih edilen bir vade olduğu için, 1 yıl
vadeli tahvil 5 yıl vadeliye göre, 5 yıl vadeli bir tahvil de 20 yıl vadeli tahvile göre tercih
edilebilir durumdadır. Bu nedenle, vade primi (ℓ nt ) vade uzadıkça (n arttıkça) artan bir değerdir.
Dolayısıyla, Vade Primi Hipotezine göre çizilecek getiri eğrileri çoğunlukla artan getiri
eğrileridir. Öte yandan, kısa vadeli faiz oranlarında ılımlı düşüşlerin beklendiği ortamlarda
getiri eğrisi yatık olacak, kısa vadeli faiz oranlarında önemli düşüşlerin beklenmesi durumunda
ise azalan getiri eğrisi ortaya çıkacaktır.
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5.3.4. Faiz Oranlarının Vade Yapısı ve Faiz Oranlarının Tahmini
Yatırımcılar, iş alemi ve iktisat politikası kararlarını alanlar faiz oranlarının vade
yapısından sağlanacak enformasyonu ileriye dönük tahmin yapmak amacıyla kullanabilirler.
Çünkü vade yapısını ortaya koyan getiri eğrileri, piyasa katılımcılarının gelecekteki kısa vadeli
faizler konusunda beklentilerini yansıtmaktadır.
Öte yandan, reel faiz oranındaki dalgalanmaların sınırlı kalacağı kabul edilirse, getiri
eğrisi, piyasa katılımcılarının enflasyon konusundaki beklentilerini de yansıtmakta, gelişmiş
istikrarlı piyasalara sahip ülkelerde bu özellik enflasyonu tahmin etmek amacıyla yoğun
biçimde kullanılmaktadır. İstikrarlı bir ekonomik ortamda, getiri eğrilerinin genellikle pozitif
eğimli olduğu düşünüldüğünde, tersine dönmüş (azalan) getiri eğrisi, yaklaşmakta olan bir
ekonomik durgunluğun öncü göstergesi olarak da kabul edilmektedir.
Spot piyasalar işlemin yapıldığı anda veya çok kısa süre sonrasında (üç güne kadar) fon
transferinin gerçekleştirildiği piyasalardı. Bu piyasalarda gerçekleştirilen işlemler de spot
işlemler olarak adlandırılmaktaydı. Öte yandan, gelecekte gerçekleşecek bir işlem için,
bugünden fiyatın belirlendiği işlemler ise forward işlemler olarak bilinmektedir. Örneğin,
bugünden anlaşıp %21 faizle gelecek yıl alınacak 200 milyar liralık borç bir forward işlemdir.
Yine, bugünden 1$=1,4 milyon TL olarak belirlenerek, 6 ay sonra 50 bin dolar satışının
sözleşmeye bağlanması da bir forward işlemdir. İşte bu tür işlemlerde, bugünden daha sonraki
dönemlere ilişkin forward faiz oranının belirlenmesinde, faiz oranlarının vade yapısı bize
yardımcı olacaktır. Daha basit ve anlaşılır olması açısından, Bekleyişler Hipotezini kullanarak
forward faiz oranının nasıl hesaplanacağını ortaya koymaya çalışalım. Bekleyişler Hipotezine
göre uzun vadeli faiz oranı

formülü yardımıyla hesaplanmaktaydı. Örneğin, 2 yıl vadeli tahvillerin faiz oranı

olarak bulunmaktaydı. Bu eşitliklerde yer alan “e” üst indisli faiz oranları aslında
forward faiz oranını, bu indisi taşımayan faiz oranları ise spot faiz oranlarını ifade etmektedir.
Yukarıda son olarak verilen eşitlikten
değerini, bir diğer deyişle 1 yıl vadeli forward oranı
çeker ve gerekli düzenlemeleri yaparsak,
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eşitliğini elde ederiz. Dikkat ederseniz, eşitliğin sağ tarafında yer alan tüm faiz oranları
spot faiz oranlarıdır. Örneğin, 2 yıl vadeli tahvillere ait yıllık faiz oranı %22, bir yıl vadeli
tahvillerin faiz oranı %20 ise, bir yıl vadeli forward faiz oranı

olarak bulunur. Forward faiz oranını hesaplayabilmek için elde ettiğimiz bu eşitliği
genelleştirirsek,

yazabiliriz. Örneğin, 4 yıl vadeli forward faiz oranını (yıllık bazda) hesaplamak istersek,
yukarıdaki formüle göre, ihtiyaç duyduğumuz spot faiz oranları 4 yıl ve 5 yıl vadeli faiz
oranlarıdır. Bu oranlar 4 yıl vadeli tahviller için %15, 5 yıl vadeli tahviller için %18 ise, 4 yıl
vadeli forward faiz oranı,

olarak bulunur. Bekleyişler Hipotezine yöneltilen eleştirileri göz önüne alarak, Vade
Tercihi Hipotezine göre forward faiz oranını hesaplamak istersek,

formülünü kullanabiliriz. Yukarıdaki örneğimizi, vade Tercihi Hipotezini esas alarak
tekrarlarsak, 4 yıl vadeli forward faiz oranını bulabilmek için 4 yıl vadeli ve 5 yıl vadeli tahviller
için vade primi değerlerine ihtiyacımız vardır. Bu değerlerin sırasıyla %3 ve %4 olduğunu kabul
edersek, 4 yıl vadeli forward faiz oranı,
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olarak bulunur.
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Uygulamalar
1)
Aşağıdaki haberde “Standard & Poor’s” isimli risk derecelendirme kuruluşunun
Türkiye’nin kredi notunu B düzeyinden bir üst düzey olan BB düzeyine yükselttiği
belirtilmektedir. Habere göre, bu not artırımı uzunca bir süreden beri beklenen bir gelişmedir
ve son derece olumlu sonuçlar doğurması beklenmektedir. Bu haber göz önüne alındığında, risk
derecesinde gözlenen bu değişimin Hazine tarafından ihraç edilen Eurobond’ların risk primine
nasıl yansıyacağını, bizim metin içerisinde yaptığımız gibi, grafik aracılığı ile açıklayabilir
misiniz?

Çözüm:
Sözü edilen rating kuruluşunun ülkenin kredi notunu B’den BB’ye yükseltmesi, ülkenin
riskinin uluslararası piyasalarda daha düşük algılanmasına neden olacaktır. Azalan risk
karşılığında, Hazine tarafından ihraç edilen tahvillerin talebi artacak ve talep eğrisi B0d
konumundan sağa doğru kayarak B1d konumuna gelecektir. Diğer koşullar sabitken, Türk
eurobond’ları faiz oranında bir düşüş, bir diğer deyişle fiyatlarında bir artış ortaya çıkacaktır.
Diğer koşullar sabit kabul edildiğine göre, faiz oranındaki düşüş risk primindeki azalmanın bir
sonucudur.

2)
Wall Street Journal’den alınan aşağıdaki grafikte ABD devlet tahvilleri için
geçerli getiri eğrisi görülmektedir. ABD ekonomisi hakkında (en azından getiri eğrisinin
çizildiği dönem için) pek fazla bilgi sahibi olmadığımız hâlde, bu eğriyi kullanarak enflasyon
beklentilerini ve risk primini değerlendirebilir misiniz? Bir diğer deyişle, ABD ekonomisinde
grafikteki getiri eğrisinin ortaya çıkma nedenleri ne olabilir?
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Çözüm:
ABD ekonomisi hakkında çok fazla bilgi sahibi olmasak bile, piyasada oluşan getiri
eğrisine bakarak piyasalarda ABD devlet tahvillerinin risk priminde veya enflasyonda bir düşüş
beklentisinin hâkim olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, getiri eğrisinin eğimini biraz daha
dikkatlice incelerseniz, özellikle 5 yıldan daha uzun vadeli devlet tahvili faiz oranlarında
yükselme dikkat çekicidir. Bu durumu 5 yıldan daha uzun vadeli devlet tahvillerinde likidite
priminde artışın sonucu olarak değerlendirmek mümkündür..
3)
Bir bankanın Reuters sayfalarında yer alan spot faiz oranı kotasyonları
aşağıdaki tabloda verilmektedir. Bu tabloda yer alan verileri esas alarak söz konusu bankanın
2 yıl vadeli forward işlemler için vereceği faiz oranı alış ve satış kotasyonları ne olacaktır?

Çözüm:
Söz konusu bankanın spot piyasadaki kotasyonlarından yararlanarak, bilinenleri

formülünde yerine koyarak hesaplama yapabiliriz. Buna göre, bankanın 2 yıl vadeli fon
alımı için forward faiz oranı,
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yani, yaklaşık %34; 2 yıl vadeli fon satışı için forward faiz oranı,

yani, yaklaşık %44 olarak belirlenecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Menkul kıymetlerin sahip olduğu faiz oranı menkul kıymetlerin taşıdığı özelliklere göre
farklılık gösterir. Menkul kıymetlerin taşıdığı risk, sahip olduğu likidite özelliği, vergi
ayrıcalıkları ve nihayet vadeleri birbirinden farklıdır.
Faiz oranlarının risk yapısı, aynı vadeye sahip menkul kıymetlerin faiz oranları
arasındaki farklılıkları açıklamayı hedefler. Bu nedenle, faiz oranlarının risk yapısı aynı vadeye
sahip menkul kıymetlerin geri ödenmeme riski, likidite ve vergi ayrıcalıklarındaki farklılıkların
faiz oranına nasıl yansıdığını açıklamaktadır.
Borç ifade eden bir menkul kıymetin geri ödenmeme riski, bu menkul kıymeti ihraç
eden ekonomik birimin üstlendiği sorumlulukları zamanında yerine getirmemesi olasılığıdır.
Geri ödenmeme riskinden bağımsız bir menkul kıymetin faiz oranı ile aynı vadeye sahip
geri ödenmeme riski taşıyan bir menkul kıymetin faiz oranı arasındaki fark, risk primi olarak
adlandırılır.
Faiz oranlarının vade yapısı, benzer risk primine sahip, ancak vadeleri farklı menkul
kıymetlerin faiz oranlarının farklılaşmasıdır.
Menkul kıymetlerin vadeleri ile faiz oranları arasındaki ilişki getiri eğrisi adı verilen
eğri ile gösterilir. Getiri eğrisi, belirli bir tarihte, piyasalarda alınıp satılan devlete ait borçlanma
senetlerinin vadeleri ile faiz oranları arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir.
Getiri eğrisinin eğimini ya da aynı anlama gelmek üzere faiz oranlarının vade yapısını
açıklayabilmek amacıyla 3 ayrı yaklaşım geliştirilmiştir: Bekleyişler Hipotezi, Bölünmüş
Piyasalar Hipotezi ve Vade Tercihi (Likidite Primi) Hipotezi. Bekleyişler Hipotezi kısa ve uzun
vadeli faiz oranlarının farklı olmasını, bir diğer deyişle faiz oranlarının vade yapısını, kısa
vadeli faiz oranının gelecekte farklı değerler alacağı konusundaki beklentilere bağlı olarak
açıklamaktadır.
Bekleyişler Hipotezine yöneltilen eleştirilerden birisi olan uzun ve kısa vadeli
tahvillerin birbirlerinin tam ikâmesi oldukları varsayımından yola çıkan Bölünmüş Piyasalar
Hipotezinde bu ikâme ilişkisi ortadan kaldırılmaktadır.
Vade Tercihi Hipotezi, farklı vadelerdeki menkul kıymetler arasında ilke olarak bir
ikâme ilişkisinin varlığını kabul etmekte, ancak bunun tam ikâme olarak
değerlendirilemeyeceğini ifade etmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Faiz oranlarının risk yapısı kavramına göre, ele alınan menkul kıymetlerin
özelliklerinden hangisinin aynı olması gerekir?
a)

Risk dereceleri

b)

Likiditeleri

c)

Vadeleri

d)

Vergi ayrıcalıkları

e)

Faiz oranları

2)
Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi tarafından ihraç edilen bono ve tahvil gibi
menkul kıymetlerin geri ödenmeme riskinin sıfır olarak değerlendirilmesine neden olur?
a)

Siyasi otoritenin yargı bağımsızlığına sahip olması

b)

Bürokrasinin siyasi sorumluluk taşımaması

c)

Kamu idari işlemlerinde gelir kaygısının bulunmaması

d)

Devletin sürekli güvenilecek bir kurum olma özelliği taşıması

e)

Devletin vergileri yükseltme gücüne sahip olması

3)
İMKB tahvil-bono piyasası verilerine göre, gelir vergisinden muaf olan 2 yıl
vadeli ve yıllık kupon ödemeli devlet tahvillerinde en son işlem gören faiz oranı %21,75, aynı
özelliklere sahip özel sektör tahvillerinde ise %23. 25 düzeyindedir. Özel sektör tahvillerine ait
risk primi yüzde kaçtır?
a)

-1,5

b)

0

c)

0,5

d)

1

e)

1,5
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4)
Bir menkul kıymete ait ikincil piyasanın genişlemesi bu menkul kıymetin
likiditesini nasıl etkiler?
a)

Artırır

b)

Azaltır

c)

Değiştirmez

d)

Önce arttırır, sonra azaltır

e)

Önce azaltır, sonra artırır

5)
%25 yıllık kupon ödemesi yapılan bir tahvilden elde edilecek faiz geliri %15
oranında gelir vergisine tabi ise, vergi sonrası faiz oranı yüzde kaç olur?
a)

3,75

b)

10

c)

15

d)

21,25

e)

29,41

6)
Faiz oranlarının vade yapısını incelerken ele alınan menkul kıymetlerin hangi
özelliklerinin aynı olması gerekir?
a)

Faiz oranı

b)

Risk primi

c)

Vade

d)

Faiz riski

e)

Getiri oranı
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7)
gösterir?

Getiri eğrisi, aşağıdaki değişken gruplarından hangileri arasındaki ilişkiyi

a)

Risk ve getiri

b)

Getiri ve faiz oranı

c)

Vade ve risk

d)

Vade ve faiz oranı

e)

Risk ve beklenen getiri

8)
Bir ekonomi için çizilen aşağıdaki getiri eğrisine göre, uzun ve kısa vadeli faiz
oranları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)

Uzun vadeli faiz oranları < Kısa vadeli faiz oranları

b)

Uzun vadeli faiz oranları = Kısa vadeli faiz oranları

c)

Uzun vadeli faiz oranları > Kısa vadeli faiz oranları

d)

Uzun vadeli tahvillerin talep esnekliği < Kısa vadeli tahvillerin talep esnekliği

e)

Uzun vadeli tahvillerin talep esnekliği > Kısa vadeli tahvillerin talep esnekliği

9)
Piyasa anketlerinden elde edilen verilere göre önümüzdeki yıl 1 yıl vadeli faiz
oranının %14 olması beklenmektedir. Spot piyasada gerçekleşen 1 yıl vadeli faiz oranı %18
olduğuna göre, spot piyasada geçerli olan 2 yıl vadeli tahvillerin yıllık faiz oranı Bekleyişler
Hipotezine göre yüzde kaçtır?
a)

10

b)

14

c)

16

d)

18

e)

20
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10)
Daha az tercih edilen vadeye sahip bir menkul kıymeti satın almaları için
yatırımcılara ödenecek ekstra faiz oranına ne ad verilir?
a)

Risk primi

b)

Vade primi

c)

Bekleyiş primi

d)

Enflasyon primi

e)

Piyasa primi

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)e, 4.)a, 5)d, 6)b, 7)d, 8)a, 9)c, 10)b
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6. HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İlk olarak, hisse senetlerinin olması gereken, gerçek değerini nasıl
hesaplayabileceğimizi ve hesaplanan bu değeri nasıl kullanabileceğimizi ele alacağız. Bir hisse
senedinin olması gereken değerini hesapladıktan sonra, doğal olarak bunun piyasadaki fiyatla
karşılaştırılması gerekmektedir. Bu da bizi bir diğer amaca, yani hisse senetlerinin piyasadaki
fiyatlarının nasıl belirlendiğini incelemeye yönlendirmektedir. Fiyat ve gerçek değer
kavramlarını inceledikten sonra, bu değişkenlerin belirlenme sürecinde en önemli rolü üstlenen
bekleyişlerin oluşum biçimini ele alacak ve bu konudaki farklı yaklaşımları inceleyeceğiz. Bu
bölümde son olarak, rasyonel bekleyişler kuramının hisse senedi piyasalarındaki temel
sonuçlarını ve bu yaklaşımın, fiyatların davranışı üzerine temel öngörülerini ele alacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Aşağıda yer alan ve enflasyon konusundaki beklentileri gösteren grafikleri göz
önüne aldığınızda yapılan tahmin hatalarından hangisinin sistematik bir bileşene sahip
olduğunu, nedeni ile açıklayınız.

2)
Gelecekteki faiz oranı konusunda rasyonel olan bir bekleyiş oluşturmaya
çalıştığınızı kabul edersek, ekonomik teoriye göre hangi değişkenleri göz önüne almanız
gerekmektedir?
3)
X firmasının önümüzdeki yıldan itibaren sonsuza dek her yıl 2000 TL kâr payı
ödeyeceği tahmin edilmektedir. Şirketin hisse senetlerinin piyasadaki son işlem fiyatı 8000 TL
ve piyasa faiz oranı %20 olduğuna göre,
a)

Bu hisse senedinin gerçek değeri nedir?

b)
Bu hisse senedini bugün satın alan ve önümüzdeki dönemde gerçek değerine
ulaştığı zaman satan bir kişinin toplam kazancı kaç TL’dir?
c)
a seçeneğinde hesapladığınız fiyat ve b seçeneğinde hesapladığınız kazanç esas
alındığında, bu hisse senedi için P/E oranı nedir?
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Anahtar Kavramlar


Etkin piyasalar hipotezi



Fiyat/kazanç oranı



Hisse senedi



Hisse değeri



Kar payı



Piyasa değeri



Rasyonel Beklentiler
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Giriş
Borç senetlerinin aksine ortaklık senetleri (hisse senetleri gibi) firmanın belirli bir
bölümüne ait mülkiyeti ifade eder. Ortaklık senedini elinde bulunduran kişi bu senedi ihraç
eden kuruluşun gelecekteki kazancı (kâr) üzerinde hak sahibidir. Bireyler, sigorta şirketleri,
yatırım fonları ve emeklilik kuruluşları portföylerinde hisse senetlerini bulundururlar ve
genellikle gerçek değerinin altında değerlenmiş hisse senetlerini tercih ederler.
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6.1. Hisse Senedinin Değerlendirilmesi
Doğal olarak burada cevaplandırılması gereken soru şudur: Bu hisse senetlerini nasıl
belirlemektedirler veya daha geniş ifadeyle, bir hisse senedini ne zaman almak iyi bir tercihtir?
Bu sorunun cevabını verebilmek için hisse senedine ilişkinin değerlemenin nasıl yapılması
gerektiğini anlamamız gerekir. Uygulamada bu amaçla çok sayıda yöntem kullanılabilmesine
karşın biz bu konuda en yoğun olarak kullanılan kâr payı modelleri, piyasa değeri/defter değeri
modeli ve fiyat/kazanç oranı modelini ele alacağız.

6.1.1. Kâr Payı Modelleri
Bir şirket elde ettiği kârı iki biçimde kullanır: (1) Elde edilen kâr şirketin ortaklarına
(yani, hisse senedi sahiplerine) kâr payı (temettü) adı altında aktarılır veya (2) Elde edilen kâr
ortaklara dağıtılmayarak firma bünyesinde bırakılır. Bu nedenle, kâr payı hisse senedi
sahiplerine yapılan direkt ödeme niteliğine sahiptir. Dağıtılmayarak firma bünyesinde tutulan
kâr firmanın değerini yükseltir. Çünkü bu kazanç ya firma içindeki projelere yatırılacak ya da
daha sonraki dönemlerde kâr payı şeklinde ortaklara ödenmek üzere piyasa faiz oranından
başka bir alanda yatırıma yönlendirilecektir. Bu durumda, bir firmanın herhangi bir andaki
değerini, firmanın gelecekte elde edeceği kârın bugünkü değeri biçiminde hesaplayabiliriz:

Bu eşitlikte PRt firmanın t yılı sonunda elde edeceği kârı, i faiz oranını ve n firmanın
faaliyette bulunacağı yıl sayısını ifade etmektedir. Hesaplama biçimi olarak, bir tahvil veya
bononun değerini hesaplama yöntemi ile hisse senedinin değerini hesaplama yöntemi arasında
fark bulunmamaktadır. Ancak, hisse senetlerinin sahip olduğu iki özellik, bunların değerini
hesaplamada, tahvillerin değerini hesaplarken söz konusu olamayan bazı güçlüklere yol
açmaktadır. İlk olarak eğer bir devlet tahvili satın alırsanız elde edeceğiniz ödemelere ilişkin
akım belirlidir. Oysa bir hisse senedi satın aldığınızda, firmanın gelecekte elde edeceği
kazançlara ilişkin bir pay satın almış olursunuz ve gelecekte yapılması muhtemel olan bu
ödemelerin miktarı bugünden bilinmemektedir. İkinci olarak, bir tahvillin vadesi bellidir. Oysa
bir firmanın ömrü (yukarıdaki formülde n) bilinmemektedir. Örneğin, firma sonsuza kadar
yaşayabilir veya gelecek yıl iflas edebilir. Sözü edilen bu güçlükler bir firmanın değerini tahmin
etmeyi karmaşık bir sürece dönüştürmektedir. Aslında buradaki güçlük gelecekteki kazançların
tahmin edilmesidir; bu kazançların tahmin edilmesinden sonra firmanın ve dolayısıyla hisse
senetlerinin değerini hesaplamak oldukça kolaydır. Zira yukarıda verilen eşitlikten yararlanarak
hesaplanacak firma değeri

formülünde yerine konarak bir hisse senedinin değeri kolayca hesaplanabilir. Sıkça
karşılaşılan bir değer sorun, bizim yukarıda faiz oranını (i) kullanarak çözmeye çalıştığımız
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uygun iskonto oranının nasıl belirleneceğidir. Aslında, uygun iskonto oranı kişinin risk
algılamasına göre değişebilecek bir kavram olduğu için, bu eşitliklerde faiz oranı yerine
beklenen minimum getiri oranı yer almalıdır. Ancak, beklenen minimum getiri oranının tahmin
edilmesi oldukça teknik bir süreçtir ve İstatistik derslerinizde öğrendiğiniz kovaryans,
korelasyon ve regresyon gibi katsayıların ve tahmin tekniklerinin kullanımını gerektirmektedir.
Söz konusu teknik ayrıntılardan kurtulabilmek için, biz bu aşamada uygun iskonto oranı olarak
piyasada oluşan riskten bağımsız faiz oranını kullanacağız.
Yukarıda sözü edilen bu güçlükleri aşmak için bazı basitleştirici varsayımlar yapılır.
Daha sonra, bu varsayımların gevşetilmesi, hesaplama yöntemlerinin anlaşılmasını
kolaylaştırmaktadır. Hatırlarsanız, hisse senetlerinden elde edilecek iki tür nakit akımı söz
konusudur: Kâr payı ve hisse senedinin satılması durumunda elde edilecek fiyat. Buna göre,
hisse senedinin değeri

olarak bulunur. Bu eşitlikte Dt, t döneminde ödenecek kâr payını, Pt ise hisse senedinin
t dönemindeki fiyatını ifade eder. Hatırlayacağınız gibi, hisse senetlerinde t değeri, yani hisse
senedini elde tutma dönemi sonsuza kadar gidebilmektedir. Bu gerçeği göz önüne aldığımızda,
yukarıdaki eşitliğin sonunda yer alan

terimi çok küçük bir değeri ifade eder. Örneğin, bundan 75 yıl sonraki değeri 1 milyon
lira olacak bir hisse senedinin bugünkü değeri, faiz oranının %10 olması durumunda sadece
786 liradır. Bu nedenle en sondaki terim, hisse senedinin uzun süre elde tutulması durumunda
ihmal edilebilir. Hisse senedine sahip olan herkesin bunu uzun süre elinde bulunduracağını
varsaymak şüphesiz gerçekçi değildir; bu varsayımımızı daha sonra değiştireceğiz. Hisse
senetlerinin değerini bulabilmek için çözmemiz gereken bir diğer sorun ise kâr payları ile
ilgilidir. Bugünden t yıl sonra bir hisse senedinin ne kadar kâr payı dağıtacağını belirleyebilmek
kolay değildir. Bu nedenle, dağıtılacak kâr payı ile (D) ile ilgili varsayım yapalım ve firmanın
her yıl aynı miktarda kâr payı dağıttığını kabul edelim.
Buna göre,
D0 = D1 = D2 = . . . = Dt
olur. Bu varsayımın sonucunu hisse senedinin değerini (V) veren formülde yerine
koyarsak
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elde edilir. Bu eşitlikte i > 0 olduğu sürece

olarak kısaltılabileceği için

olacaktır. Faiz oranının %20, şirketin geçen yıl dağıttığı kâr payının hisse başına 5000
TL olması durumunda, yaptığımız basitleştirici varsayımlar geçerli iken, hisse senedinin değeri

olarak hesaplanır. Dağıtılan kâr payının sonsuza kadar sabit kalması söz konusu
olamayacağı için, bu model gerçekçi sonuçlar vermez. Ancak, daha sonraki modellerin
anlaşılmasında temel teşkil eder.
Şimdi, daha önce sabit kabul ettiğimiz kâr payı ödemesinin her yıl sabit bir oranda (k)
artacağını kabul ederek, modelimizi tekrar düzenleyelim. Bu varsayıma göre, bu dönem elde
edeceğimiz kâr payı (D1), geçen yıl ödenen kâr payına (D0) k kadarlık bir artış oranına göre
yapılacak ilave ile bulunacaktır. Yani,
D1 = D0 + D0 x k
D1 = D0 (1 + k)
olarak yazılabilir. İkinci yıl ödenecek kâr payı da benzer şekilde
D2 = D1 + D1 x k
D2 = D0 (1 + k) (1 + k)
D2 = D0 (1 + k)2
olur. Bunu genelleştirirsek
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Dt = D0 (1 + k)t
yazabiliriz. Kâr payına ilişkin elde edilen bu ifadeyi hisse senedi değerini (V) veren
eşitlikte yerine koyar ve gerekli düzenlemeleri yaparsak

elde edilir. Yukarıdaki eşitlikte i > k ise, yani faiz oranı kâr payı artış oranından büyükse,

olacak ve bu kısaltma çerçevesinde hisse senedinin değeri

formülü aracılığı ile belirlenebilecektir. Elde edilen bu son model, Gordon Büyüme
Modeli olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, A şirketi geçen yıl hisse başına 3000 TL kâr payı
ödemiştir ve bu kâr payının her yıl %10 oranında artacağı kabul edilmektedir. Cari faiz oranının
%20 olması hâlinde, hisse senedinin değeri

olarak belirlenir. Hisse senedinin değerini bu şekilde belirledikten sonra, hisse senedinin
piyasadaki fiyatına bakarak bu hisse senedini alma veya almama, satma veya elde tutma kararı
verebilirsiniz. Örneğin, hisse senedi piyasada şu anda 25000 TL fiyatla işlem görüyorsa V > P
olduğu için (yani, hisse senedi piyasada düşük değerlendiği için) bu hisse senedini alabilirsiniz.
Aksine, hisse senedi şu anda piyasada 40000 TL’den işlem görüyorsa, P > V olduğu (yani, hisse
senedi aşırı değerlendiği) için bunu satın almak doğru değildir. Hemen belirtelim ki, şu ana
kadar yaptığımız açıklamalarda riskten hiç söz etmedik. Piyasaya katılan kişilerin risk
algılamaları sizinkinden farklı olacak ve dolayısıyla onlara göre hisse senedinin değeri farklılık
gösterebilecektir.
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Şu ana kadar ele aldığımız modellerde, hisse senedinin sonsuza kadar elde tutulacağı
varsayımından hareket etmiştik. Oysa çoğu kişi hisse senedini bir müddet sonra satma
düşüncesi ile satın almaktadır. Eğer yatırımcının hisse senedini elde tutma dönemini n ile
gösterirsek, yani yatırımcı hisse senedini n dönemi sonunda satmayı planlıyorsa, hisse
senedinin değeri

formülü yardımıyla hesaplanabilir. Örneğin, yatırımcının iki yıl boyunca elinde tutmak
üzere A şirketi hisse senedi almayı planladığını düşünelim. Yatırımcı, birinci yıl için hisse
başına 2000 TL, ikinci yıl için hisse başına 3000 TL kâr payı elde etmeyi ve ikinci yılın sonunda
hisse senedini 20000 TL’ye satmayı beklemektedir. Faiz oranının %25 olması durumunda,
hisse senedinin değerini

olarak hesaplayabiliriz. Eğer piyasada oluşan fiyat, bunun üzerindeyse bu hisse senedini
satın almaktan vazgeçersiniz.
Yukarıda geliştirdiğimiz en son modelde, gerçek yaşama uymayan bir olguyu daha
düzeltirsek modelimizi daha gerçekçi bir yapıya kavuşturabiliriz. Dikkat ederseniz, şu ana
kadar ele alınan modellerde ve verilen örneklerde, gelecekteki değerleri bugüne indirgemek
amacıyla kullandığımız iskonto oranını, yani piyasada belirlenen riskten bağımsız faiz oranını
hiç değiştirmedik. Oysa biliyoruz ki faiz oranları sabit kalmamaktadır. Bu sorunu çözebilmek
için, daha önce öğrendiğimiz bir kavramı, faiz oranlarının vade yapısını kullanmamız yeterlidir.
Her dönem faiz oranının da değişeceğini kabul edersek, modelimiz biraz daha
karmaşıklaşmakta ve

hâlini almaktadır. Karmaşık gibi görünen bu hesaplama, formülasyonun altında yatan
bugünkü değer kavramını iyi algıladığınız zaman, oldukça basittir. Şimdi bir örnekle modelin
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nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Yatırımcı üç yıl süreyle elinde tutmak ve bu süre
sonunda satmak için X şirketi hisse senetleri ile ilgilenmektedir. Yatırımcı bu üç yıllık süre
içerisinde yılda sırasıyla 1000, 1500 ve 1200 TL kâr payı elde etmeyi ve bu üçüncü yılın
sonunda hisse senedini 15000 TL’ye satmayı planlamaktadır. Piyasada 1 yıl vadeli faiz oranı
%18, 2 yıl vadeli faiz oranı %21 (yıllık) ve 3 yıl vadeli faiz oranı %22 (yıllık) düzeyinde
olduğuna göre bu hisse senedinin değeri

olarak bulunur. Piyasadaki cari işlem fiyatı ile hesaplanan bu değer karşılaştırılarak alım
kararına ulaşmak mümkündür.

6.1.2. Piyasa Değeri/Defter Değeri Modeli
Yukarıda, teknik ayrıntılardan kaçınarak basite indirgemeye çaba gösterdiğimiz kâr payı
modellerinin kullanımındaki güçlükler, daha basit ve bilgi edinme maliyeti yaratmayacak
alternatif gerçek değer tahmin modellerinin geliştirilmesini gündeme getirmiştir. Bunlar içinde
kullanılan bir tanesi hisse senetlerinin mevcut fiyatlarına göre belirlenen firma piyasa değerinin,
şirketin muhasebe kayıtlarına göre bulunan firma değerine oranlanması ile hesaplanan defter
değeri/piyasa değeri oranıdır.
Burada sözü edilen piyasa değeri bir hisse senedinin piyasa koşulları altında arz ve
talebe göre belirlenmiş değeridir. Tam etkin olarak çalışan piyasalarda hisse senedinin gerçek
değeri ile piyasa değerinin birbirine eşit olması gerekmektedir. Bir hisse senedinin defter değeri
ise firmanın muhasebe kayıtlarına göre ortaya çıkan değerdir. Kısaca şirketin varlıkları ile
borçları arasındaki fark, yani şirketin net değeri mevcut hisse sayısına bölünerek bulunur. Bu
iki değerin birbirine oranlanması ile bulunan piyasa değeri/defter değeri oranı 1’den küçükse
hisse senedinin ucuz olduğu ve bu hisse senedinin satın alınması ile normalin üzerinde bir getiri
elde edilebileceği sonucuna ulaşılır. Aksine hesaplanan piyasa değeri/defter değeri oranı 1’den
büyükse hisse senedi pahalı olarak kabul edilir ve satış önerilir.
Örneğin, X şirketinin varlıklarının değeri 300 milyar, borçlarının değeri ise 250 milyar
liradır. Şirketin sermayesinin tamamı 1 milyon hisseye bölündüğüne ve bir hisse senedinin son
işlem fiyatı 35 bin TL olduğuna göre piyasa değeri/defter değeri oranını hesaplayalım. Bunun
için önce bir hisse senedine ilişkin defter değerini bulmamız gerekmektedir. Şirketin net
değerini hisse sayısına bölersek, hisse senetlerinin her birinin defter değerini
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olarak buluruz. Piyasadaki son işlem fiyatı, yani piyasa değeri 35 bin TL olduğuna göre
piyasa değeri/defter değeri oranı

olarak hesaplanacaktır. Elde edilen değer 1’den küçük olduğu için hisse senedinin
gerçek değerine göre ucuz kaldığını söylemek mümkündür.

6.1.3. Fiyat/Kazanç Oranı Modeli
Hisse senedi değerlemesinde, basitliği nedeniyle en çok kullanılan yöntem fiyat/kazanç
oranı (P/E) adı verilen yöntemdir. Fiyat/kazanç oranı, hisse senedinin cari piyasa fiyatının (P)
hisse başına kazanç (E) değerine bölünmesi ile bulunur:

Hisse senedinin piyasa fiyatını bulmada herhangi bir sorun söz konusu değilken, hisse
başına kazanç değerinin hesaplanması biraz daha güçtür. Bunun için firmanın son dönemde
yayınlamış olduğu finansal tabloların incelenmesi gerekmektedir. Ancak, günümüzde birçok
gazete ve derginin finansal sayfalarında (gazetelerde özellikle pazar günleri), son 12 ayın
ortalama hisse başına kazancına göre hesaplanan P/E değerleri yer almaktadır. Yatırımcılar,
elde tutma dönemleri için bekledikleri getiriyi belirledikten sonra, bu değeri fiyat/kazanç oranı
ile çarparak hisse senedinin olması gereken değerini belirlerler. Buna göre hisse senedinin
gerçek değeri,

yardımıyla hesaplanır. Burada Ee, hisse senedinin elde tutulma döneminde beklenen
kazancını ifade etmektedir. Örneğin, X şirketine ait fiyat kazanç oranı 3,25 olarak hesaplanmış
ve bu hisse senedinden önümüzdeki yıl için beklenen kazanç hisse başına 2500 TL ise, hisse
senedinin gerçek değeri,
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V = 2500 x 3,25 = 8125 TL
olarak hesaplanır. Eğer bu hisse senedinin cari piyasa fiyatı, örneğin 6500 TL olsaydı,
hisse senedi ucuz değerlendiği için satın alınması uygun olacaktır. Hisse senedinin cari piyasa
fiyatı, örneğin 9000 TL olsaydı, kağıdın aşırı değerlenmiş olduğu sonucuna ulaşılarak elde
tutulanların satılması önerilecektir.

6.2. Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesi
Bir hisse senedini satın alırken gelecekteki nakit akımları karşısında bir belirsizlik
taşırsınız. Bu varlığın nakit akımları hakkında en iyi enformasyona sahip kişi, varlığın değerinin
doğru olarak belirlenmesinde size göre bir adım öndedir. Geçtiğimiz yıl 2000 TL kâr payı
ödeyen bir şirketin hisse senetleri ile ilgilendiğinizi düşünelim. Piyasa analizcileri şirkete ait
kâr payı büyüme oranını %3 olarak belirlemiş olsunlar. Ancak, gerek nakit akımlarının
devamlılığı gerekse bu sabit kâr payı artış oranı konusunda şüpheleriniz olduğunu ve bu
belirsizliği göz önüne alarak bu hisse senedinden en az %15 getiri talep ettiğinizi kabul edelim
Bu verilere göre, sizin bu hisseye ödemeyi kabul edeceğiniz en yüksek fiyat,

olur.

6.3. Hisse Senedi ve Bekleyişlerin Oluşumu
Bekleyişlerin oluşum biçimine ilişkin üç farklı modelden söz etmek mümkündür:
Markow bekleyişleri, uyumcu bekleyişler ve rasyonel bekleyişler. Bu yaklaşımların her biri
beklentilerin oluşma biçimi konusunda farklı varsayımlardan hareket etmekte ve farklı
sonuçlara ulaşmaktadırlar. Beklentilerin oluşma biçimi ile ilgili en basit süreç Markow
bekleyişleridir. Markow bekleyişleri hipotezine göre, ekonomik birimler beklentilerini
oluştururken en yakın geçmişi göz önüne alırlar. Örneğin, geçen yıl gerçekleşen enflasyon oranı
%15 ise, bu yıla ilişkin enflasyon beklentisini %15 olarak belirleyebilirisiniz. Buna göre,
Markow bekleyişlerinde, ekonomik birimler geleceğin bugünün aynısı olacağını
beklemektedirler. Dolayısıyla, X gibi bir değişkenin t dönemine ait beklenen değeri, t-1
dönemindeki mevcut enformasyona bağlı olarak belirlenir. Kısaca,

yazılabilir. Bu sürecin en önemli açığı, gelecekte ortaya çıkması muhtemel değişiklikleri
göz önüne almamasıdır. Örneğin, enflasyonun yükseldiği bir ekonomik ortam yaşanıyorsa,
Markow bekleyişleri hiçbir zaman gerçekleşen enflasyonu yakalayamayacak, sürekli bir tahmin
hatası söz konusu olacaktır. Bir diğer deyişle, ekonomik birimler geçmişte yaptıkları tahmin
hatalarından dersler çıkartmamaktadırlar. Beklentilerin oluşma biçimine ilişkin ikinci süreç
uyumcu (adaptif) bekleyişler yaklaşımıdır. Uyumcu bekleyişler yaklaşımı, beklentilerin
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geçmişin tecrübelerine göre zaman içinde oluştuğunu öne sürmektedir. Buna göre, ekonomik
birimler ilgili değişkenin geçmiş dönemlerdeki seyrini ve daha önceki dönemlerde yaptıkları
tahmin hatalarını göz önüne alarak beklentilerini oluşturmaktadırlar. Örneğin, bir kişi, geçmiş
döneme ilişkin enflasyon tahminlerinin gerçekleşenden yüksek olduğunu gördüğü zaman,
gelecekteki enflasyon tahmini daha düşük bir düzeyde belirler. Uyumcu bekleyişler yaklaşımı
bir değişkene ait beklentilerin oluşumunda, ilgili değişkenin geçmiş dönemlerde izlediği seyri
ve bu değişkene ait geçmişte yapılan tahminleri esas almaktadır. Buna göre, X değişkenine ait
t dönemi için bekleyiş,

biçiminde oluşacaktır. Bu eşitliğe göre, X değişkeni için t dönemine ilişkin bekleyiş,
geçen döneme ilişkin bekleyişe geçmişteki tahmin hatalarına uyum sürecini ifade eden λ (X t-1
– X te) teriminin ilave edilmesi ile oluşmaktadır. Bu terimde parantez içinde yer alan ifade,
tahmin hatalarını ifade ettiği için λ katsayısı uyum faktörü olarak adlandırılmaktadır. Daha
genel bir ifade ile uyumcu bekleyişler yaklaşımı bugüne ilişkin beklentilerin geçmişteki
gözlemlerin ağırlıklı ortalaması biçiminde olacağını ifade etmektedir. Uyum hızı ise
beklentilerin geçmişteki tahmin hatalarına ne kadar çabuk uyum gösterdiğini belirlemektedir.
Uyumcu bekleyişler yaklaşımının en önemli sorunu, gelecek sürekli değişim sergileyen bir
süreç olduğunda (ki öyledir), geçmişe bağlı olarak tahminde bulunmanın her zaman bir tahmin
hatası içereceğini göz ardı etmesidir.
Yukarıda ortaya koymaya çalıştığımız iki modelin en önemli ortak özelliği, bir
değişkenin gelecekte alacağı değeri tahmin etmeye çalışırken, iktisat teorisi tarafından bu
değişkeni etkileyebileceği belirlenen diğer değişken veya değişkenleri göz önüne
almamalarıdır. Bu eleştirel görüş, beklentilerin oluşma biçimine ilişkin üçüncü modelin, yani,
rasyonel bekleyişler hipotezinin geliştirilmesine neden olmuştur. Rasyonel bekleyişler
hipotezine göre, bir değişkene ait beklentilerin oluşturulmasında, ekonomik teorinin öne
sürdüğü değişkenler de dahil olmak üzere mevcut tüm enformasyon kullanılmaktadır. Bir diğer
deyişle, rasyonel bekleyişlere göre, ekonomik birimler bir değişkene ait beklentilerini
oluştururken mevcut tüm enformasyonu kullanarak optimal tahmini yaparlar. Ancak bu durum,
ekonomik birimlerin tahminlerinde hata yapmayacakları anlamına gelmemekte, sadece yapılan
tahmin hatalarının sistematik bir bileşene sahip olmayacağını ifade etmektedir. Bir değişkene
ait beklenti oluşturulurken mevcut tüm enformasyon kullanıldığı ve tahmin hataları sistematik
bir bileşen içermediği için, yapılan tahmin hataları tamamen tesadüfi olacaktır. Buna göre, X
değişkeni için t dönemine ait bekleyiş

olarak belirlenecektir. Yukarıdaki beklenti formasyonunda Xof, mevcut tüm
enformasyonun kullanılması ile yapılan optimal tahmini ifade etmektedir.
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6.3.1. Etkin Piyasalar Hipotezi
Etkin Piyasalar Hipotezine göre, bir varlığın fiyatı, bu varlığın değeri ile ilgili mevcut
tüm enformasyonu yansıtır. Bunun ne anlama geldiğini bir örnekle açıklamaya çalışalım.
Aşağıda yer alan Şekil 6. 1, X hisse senedinin geçmiş iki yıllık ve bugünkü fiyatını yansıtıyor
olsun (t-2, t-1 ve t). Dikkat ederseniz hisse senedinin fiyatında pozitif (artan) bir trend söz
konusudur. Hisse senedinin iki yıl önceki (t-2) fiyatı 5000 TL iken, geçen yıl (t-1) 10000 TL’ye
ve içinde bulunulan yılda (t) 20000 TL’ye yükselmiştir. Finansal piyasalardaki genel eğilim bu
artışın önümüzdeki yılda (t+1) da devam edeceği ve fiyatın 40000 TL’ye çıkacağı şeklindedir.
Trendin uzatılması ile yapılan bu tahmin, şekilde trend doğrusunun kesikli çizgilerle işaretlenen
bölümü ile gösterilmektedir.

Etkin Piyasalar Hipotezi, piyasadaki 20000 TL’lik mevcut fiyatın bu hisse senedinin
değeri ile ilgili mevcut tüm enformasyonu yansıttığını ifade etmektedir. Buna göre, şekildeki
gibi bir trend çizerek hisse senedinin gelecekteki fiyatını tahmin edip kazanç elde etmek söz
konusu olamaz. Zira diğer yatırımcılar da bizim çizdiğimiz bu grafiği çizebilirler ve hisse
senedinin gelecek yıl 40000 TL’ye satılacağını kolayca tahmin edebilirler. Eğer gelecek yıl bu
hisse senedinin 40000 TL’ye satılacağı herkesçe tahmin edilebiliyorsa, gerçekten bugün 20000
TL fiyatla satılıyor olacağını düşünebilir misiniz? Eğer herkes bunun mümkün olabileceğini
düşünüyorsa, hisse senedini bugün satın alarak %100 getiri elde edebileceğini biliyor demektir.
Ancak, siz ve diğer yatırımcılar bu hisse senedini satın almaya başladığında fiyat yükselecek
ve getiriniz düşecektir. Fiyattaki artış söz konusu aşırı getiri ortadan kalkıncaya dek devam
eder.

6.3.2. Rasyonel Bekleyişler ve Etkin Piyasalar
Etkin Piyasalar Hipotezi Rasyonel Bekleyişler Hipotezi ile yakından bağlantılıdır. Bir
piyasanın etkin olabilmesi için beklentilerin mevcut tüm enformasyona göre oluşturulması
gerekmektedir. Daha önceki açıklamalarımızdan hatırlayacağınız gibi, bu koşul rasyonel
140

bekleyişlerin koşuludur. Bu nedenle, piyasaların etkin çalışabilmesi için, beklentilerin rasyonel
olması gerekmektedir. Eğer piyasalar etkinse elde edilen bu enformasyon hisse senedinin cari
fiyatında zaten yer almaktadır. Söz konusu kurumlar topladıkları enformasyona bağlı olarak
hisse senedinin gelecekteki fiyatına ilişkin beklentilerini oluşturmakta; mevcut fiyat
beklentilerinin üzerindeyse ellerindeki hisse senetlerini satmakta, mevcut fiyat bu
beklentilerinin altındaysa hisse senedini satın almaktadırlar. Bu nedenle, toplanan tüm
enformasyon zaten mevcut fiyata yansımıştır.
Alternatif finansal varlıkların riske göre düzeltilmiş getirilerinin denge durumunda
eşitleneceği görüşü, dengeden ayrılmaların geçici olduğu ve piyasa güçlerinin baskısı ile
düzeltileceği yaklaşımına dayandırılmaktadır. Söz konusu piyasa güçleri, beklentilerini mevcut
tüm enformasyona göre oluşturmakta ve yeni bir enformasyon mevcut olur olmaz alım-satım
kararlarını buna göre değiştirmektedirler. Örneğin, bu güçler enflasyonda bir artış olacağını
tahmin ediyorlarsa, portföylerinde bulunan tahvilleri hemen satarlar. Bu da faiz oranının çok
kısa sürede artacağını ve düşen tahvil fiyatlarının bu yeni enformasyonu hemen yansıtacağını
gösterir. Bu enformasyon size ulaştığı zaman veya enflasyonun yüksek olduğunu öğrendiğiniz
zaman, tahvil fiyatları zaten bu enformasyonu yansıtıyor olacaktır. Benzer şekilde, hisse senedi
fiyatları da yeni enformasyon karşısında çok hızlı değişme eğilimindedir. Bu nedenle, denge
fiyatından sapmalar günler veya haftalar içinde değil, dakikalar içinde düzeltilmiş olur.
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Uygulamalar
1)
Yıldız A. Ş. isimli kuruluş geçtiğimiz yıl hisse başına 2 bin TL kâr payı
dağıtmıştır. Eğer riskten bağımsız faiz oranı %15 ise, firmanın dağıtacağı kâr payının sonsuza
kadar,
a)

%5 büyümesi durumunda hisse senedinin gerçek değeri ne olur?

b)

%10 büyümesi durumunda hisse senedinin gerçek değeri ne olur?

c)

%14 büyümesi durumunda hisse senedinin gerçek değeri ne olur?

d)
Yukarıda a-b-c seçeneklerinde elde ettiğiniz sonuçlar çerçevesinde, kâr payı artış
oranı ile hisse senedinin gerçek değeri arasındaki ilişkiyi bir grafik aracılığı ile değerlendiriniz.
Aynı firmanın dağıtacağı kâr payının her yıl %10 oranında artacağını kabul edersek, faiz
oranının,
e)

%15 olması durumunda hisse senedinin gerçek değeri ne olur?

f)

%20 olması durumunda hisse senedinin gerçek değeri ne olur?

g)

%25 olması durumunda hisse senedinin gerçek değeri ne olur?

h)
Yukarıda e-f-g seçeneklerinde elde ettiğiniz sonuçlar çerçevesinde, faiz oranı ile
hisse senedinin gerçek değeri arasındaki ilişkiyi bir grafik aracılığı ile değerlendiriniz.
Çözüm:
Bu soruyu cevaplandırabilmek için kullanacağımız

formülünde verilenleri yerine koyarsak,
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2)
Aşağıda yer alan habere göre, bir Türk telekomünikasyon şirketi Bulgaristan’da
gerçekleştirilen GSM telefon şebekesi ihalesine katılmış ve beklentilerin aksine ihaleyi
kaybetmiştir. Diğer koşulların sabit kaldığı varsayımı altında, bu telekomünikasyon şirketinin
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin fiyatı ne şekilde değişir? Bu hisse senedinin
işlem hacmine ilişkin bir değerlendirme yapabilir misiniz? Cevabınızı bir grafik aracılığı ile
destekleyiniz.
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Çözüm:
Bu soruyu cevaplandırmanın ilk yolu, bir hisse senedinin piyasa fiyatının, firmanın
kârının artan bir fonksiyonu olduğunu hatırlamaktır. Söz konusu firma, kaybettiği ihale nedeni
ile gelirde ve kârlılıkta beklenenin gerisinde kalacağı için firmanın bugünkü değeri ve
dolayısıyla hisse senedinin fiyatı düşer. Ancak, dikkat ederseniz bu yöntem sorulan ikinci
hususu (yani işlem hacminin ne şekilde değişeceğini) değerlendirmemize olanak
tanımamaktadır. Bu amaçla kullanılabilecek ikinci yaklaşım, geleneksel arz-talep analizidir.
Aşağıdaki grafikte başlangıç S0 eğrisi ile D0 eğrisine göre, denge 0 noktasında sağlanmakta, söz
konusu şirketin hisse senetlerinin fiyatı P0 olarak belirlenmekte ve ilgili işlem hacmi Q0 olarak
gerçekleşmektedir. Söz konusu şirketin beklenenden daha düşük bir gelir elde edeceğinin belli
olmasını takiben talep azalacak ve talep eğrisi sola kayarak D1 konumuna gelecektir. Portföy
tercihi kuramından hatırlayacağınız gibi, beklenen getiri ile varlık talebi arasında doğru yönlü
ilişki talepteki azalmanın ardında yatan faktördür. Talepteki bu değişmeyle aynı anda, elinde
söz konusu hisse senetlerini bulunduranlar, beklenen getirideki azalmaya bağlı olarak
ellerindeki kâğıtlardan kurtulmak isteyecekleri için, ikincil piyasada şirkete ait hisse
senetlerinin arzında da bir artış gerçekleşecek ve arz eğrisi S1‘e kayacaktır. Talep azalırken arz
arttığı için bu değişikliklerin fiyat üzerinde azaltıcı etkisinin olacağı açıktır. Oysa hisse
senetlerinin işlem hacmine ne olacağı arz ve talepteki değişmelerin büyüklüğüne bağlıdır. Eğer,
grafikte çizildiği gibi, talepteki azalma ve arzdaki artma aynı büyüklükte ise işlem hacmi
değişmez. Arz daha fazla artarsa işlem hacmi artacak, talep daha fazla azalırsa işlem hacmi
daralacaktır.

3)
Hisse senedi fiyatlarında, faiz oranlarında ve döviz kurunda meydana gelecek
değişiklikleri (kristal kürenize bakarak) önceden belirleyerek servetinizi katlayabileceğinizi
düşünüyor musunuz? Erişebildiğiniz en uzak geçmişe giderek, söz konusu değişkenlere ait
verileri elde edip bunların değişim oranlarını aynı grafik üzerinde göstererek bir karar vermeye
çalışın. Ne dersiniz, servetinizi katlama olanağınız var mı?
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Çözüm:
Eğer piyasalar etkin ise söz konusu değişkenlerin tamamen tesadüfi olarak dalgalanması
ve uzun dönemde birlikte değişim eğilimi göstermemesi gerekir. Örneğin, durumun Türkiye’de
buna uygun olup olmadığını basit bir gözlemle belirleyebilmek için, aşağıdaki grafikte 19852003 döneminin kapsayan 19 yılda İMKB 100 indeksinde meydana gelen yıllık değişme
oranları, ABD doları kurunda gözlenen yıllık değişme oranları ve faiz oranları aynı grafikte
gösterilmektedir. Şekilde dikkat çeken ilk nokta değişkenlerde gözlenen dalgalanmaların
genellikle birlikte değişim eğilimi sergilemekten uzak olmasıdır. Hisse senedi fiyatlarındaki
değişme, en yüksek volatiliteye sahip olan değişkendir. Döviz kurunda özellikle 1994 yılı ve
2001 yılı devalüasyonları nedeniyle sıçramalar söz konusudur. Diğer değişkenlerle
karşılaştırıldığında, volatilitesi en düşük değişken faiz oranıdır. İncelenen dönemde söz konusu
değişkenlerin hiçbirisinde uzun dönemde belirgin bir trend görülememektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir hisse senedinin olması gereken değeri bu hisse senedinin gerçek değerini ifade eder.
Hisse senedinin gerçek değerini hesaplayabilmek için kullanılan çok sayıda yöntem arasında
kâr payı modelleri, piyasa değeri/defter değeri modeli ve fiyat/kazanç oranı modeli sayılabilir.
Kâr payı modelleri bir hisse senedinden elde edilecek nakit akımlarının bugünkü
değerlerinin bulunması ilkesine dayanmakta, diğer değerleme modelleri ise pratik kullanımları
nedeniyle tercih edilmektedir.
Hisse senedi fiyatlarının nasıl belirlendiğini ve neden değiştiğini anlamada kullanılacak
yöntem geleneksel arz ve talep analizidir. Bu süreçte, fiyatlar üzerinde en etkili olan faktör ise
piyasa katılımcılarının beklentileridir.
Bekleyişlerin oluşum biçimine ilişkin üç farklı modelden söz etmek mümkündür:
Markow bekleyişleri, uyumcu bekleyişler ve rasyonel bekleyişler. Bu yaklaşımların her biri
beklentilerin oluşma biçimi konusunda farklı varsayımlardan hareket etmekte ve farklı
sonuçlara ulaşmaktadırlar.
Markow bekleyişleri hipotezine göre, ekonomik birimler beklentilerini oluştururken en
yakın geçmişi göz önüne alırlar. Uyumcu bekleyişler yaklaşımı, beklentilerin geçmişin
tecrübelerine göre zaman içinde oluştuğunu öne sürmektedir.
Etkin Piyasalar Hipotezine göre, bir varlığın fiyatı, bu varlığın değeri ile ilgili mevcut
tüm enformasyonu yansıtır. Etkin Piyasalar Hipotezi, riske göre düzeltilmiş beklenen getiri
oranının tüm varlıklar için eşit olacağını öne sürmektedir.
Tüm finansal varlıklar için riske göre düzeltilmiş getiriler eşitse, piyasanın
performansından daha iyi performans gösterecek hisse senetlerini seçerek sistematik bir
biçimde piyasayı yenmeniz mümkün değildir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi bir hisse senedinin gerçek değerini hesaplarken
karşılaşılan güçlükler arasında yer alır?
a)

Gelecekte yapılacak ödemelerin miktarının bilinmemesi

b)

Borsada piyasa koşullarında işlem yapılması

c)

Hisse senedinin geleneksel tasarruf aracı olarak kabul görmemesi

d)

İhraç eden şirketin ikincil piyasa işlemlerinden fon elde edememesi

e)

Firmaların hisse senetlerinin değerine bağlı olarak yatırım politikası yürütmesi

2)
Aşağıdakilerden hangisi bir hisse senedinden elde edilebilecek nakit akımları
içerisinde yer alır?
a)

Faiz geliri

b)

İtfa geliri

c)

Kâr payı

d)

Katılım payı

e)

Jestiyon primi

3)
Bir firmanın dağıtacağı kâr payının 1000 TL’de sabit kalacağı varsayımı altında,
faiz oranı %20 iken bu hisse senedinin gerçek değeri kaç bin TL’dir?
a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6
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4)
Dağıtılacak kâr payının her yıl k gibi sabit bir oranda artacağı varsayımı altında,
hisse senedinin gerçek değerini D[(1 + k) / (1 + i)] formülü ile hesaplayabilmek için gerekli
koşul aşağıdakilerden hangisidir?
a)

i<k

b)

i>k

c)

i=k

d)

i+k=1

e)

i–k=1

5)
Bir şirketin dağıtacağı kâr payının her yıl %10 oranında artacağı varsayımı
altında, geçen yıl dağıtılan kâr payının 10 bin TL ve faiz oranının %30 olması durumunda bu
hisse senedinin gerçek değeri kaç bin TL’dir?
a)

35

b)

55

c)

65

d)

110

e)

120

6)

Bir varlığın satış fiyatının belirlenmesinde anahtar rol aşağıdakilerden hangisine

a)

Dağıtılan kâr payı

b)

Faiz oranı

c)

Hisse senedini elde tutma dönemi

d)

Dağıtılan kâr payı artış oranı

e)

Sahip olunan enformasyon

aittir?
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7)
Aşağıdakilerden hangisi Markow bekleyişlerinin oluşumunu ifade etmek
amacıyla kullanılabilir?

8)
Bugüne ilişkin bekleyişlerin geçmişteki gözlemlerin ağırlıklı ortalaması
olacağını öne süren bekleyişlerin oluşum biçimine ilişkin yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Rasyonel bekleyişler

b)

İrrasyonel bekleyişler

c)

Uyumcu bekleyişler

d)

Markow bekleyişleri

e)

Lucas bekleyişleri

9)
Yapılan tahmin hatalarının sistematik bir bileşen içermeyeceğini savunan
bekleyişlerin oluşum biçimine ilişkin yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Finansal bekleyişler

b)

Ortalama bekleyişler

c)

Uyumcu bekleyişler

d)

Rasyonel bekleyişler

e)

Markow bekleyişleri
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10)
Etkin piyasalar hipotezine göre, bir varlıkla ilgili her türlü enformasyonu içeren
değişken aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Varlığın uzun dönemdeki trendi

b)

Varlığın kısa dönemdeki işlem hacmi indeksi

c)

Varlığı piyasadaki satış miktarı

d)

Varlığın likiditesi

e)

Varlığın fiyatı

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)b, 5)b, 6)e, 7)a, 8)c, 9)d, 10)e
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7. DÖVİZ PİYASALARI VE DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde döviz piyasası ve döviz kuru ile ilgili temel kavramları kısaca ele alarak
başlayacağız ve bölümde geçen temel kavramları ortaya koyacağız. Denge döviz kurunun
belirlenmesinde kısa ve uzun dönem ayırımı yapılması bir zorunluluktur. Biz de, önce uzun
dönemde denge döviz kurunu belirleyen ve bu değerin değişmesine neden olan faktörleri ele
alacak ve satın alma gücü paritesi yaklaşımının temel sonuçlarını tartışacağız. Daha sonra, faiz
paritesi kavramı aracılığı ile kısa dönemde denge döviz kurunun belirlenmesini ve bu değerdeki
değişmeye yol açan faktörleri inceleyecek ve forward döviz kurunun tahminini ele alcağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Çevrenizde bulunan bir McDonald’s restorandan, bu kuruluşun geleneksel ürünü
olan BigMac fiyatını öğrenerek, bu fiyatı BigMac’in ABD’deki satış fiyatı olan 2.56$ ile
karşılaştırınız. Eğer BigMac homojen bir mal ise, $/TL döviz kurunun her iki ülkede de bu
ürünün aynı fiyata satılmasını sağlayacak düzeyde belirlenmesi gerektiğine göre, cari döviz
kuru bu durumu yansıtmakta mıdır? Değerlendiriniz.
2)
Türkiye’de yaşanan Şubat 2001 bankacılık krizi sırasında uygulanmakta olan
istikrar programı çerçevesinde “1 $ + 0.77 €” olarak belirlenen döviz sepetinin sabit tutulması
hedeflenmekteydi. Başlayan spekülatif ataklar sonucu yükselme eğilimi gösteren döviz kurunu
sabit tutmak isteyen Merkez Bankası sizce ne tür bir para politikası izleyebilir? Faiz paritesi
koşulunu düşünerek değerlendiriniz.
3)
Döviz piyasalarında 2003 yılında yaşanan en önemli gelişmelerden bir tanesi
Amerikan dolarının Avrupa para birimi euro karşısında hızlı değer kaybıdır. Öyle ki dönemin
başlangıcında 1 € = 0,9640 $ iken, yıl sonunda 1 € = 1,2150 düzeyine ulaşmıştır. ABD’de ve
Euro bölgesi ülkelerinde enflasyon beklentilerinin ve dolayısıyla beklenen döviz kurunun
önemli bir değişme göstermediğini kabul edersek, ABD dolarının bu hızlı değer kaybını faiz
paritesi koşulunu göz önüne alarak neye bağlarsınız?
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Anahtar Kavramlar


Açık pozisyon



Çapraz kur



Döviz



Döviz piyasası



Faiz paritesi



Forward



Nonimal kur



Parite



Reel kur



Satınalma gücü paritesi
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Giriş
1987’deki liberalizasyon (serbestleştirme) kararları sonrasında, 1990’lı yıllarla birlikte
Türk toplumunun finansal piyasalarla tanışıklığını sağlayan en önemli olgu, sanıyoruz ki
dövizdir. Öyle ki, Türk toplumu köşedeki bakkaldan bankadaki fon yöneticisine, ev hanımından
yatırım danışmanına kadar döviz kuru hakkında söyleyebilecek bir şeyler bulabiliyor. Parite,
kotasyon, çapraz kur, açık pozisyon gibi kavramlar her gün duymaya alıştığımız kavramlar
hâline geldiler. Bu ünitede, ulusal para biriminin diğer ulusların paraları karşısındaki değerinin
nasıl belirlendiğini ve neden değiştiğini inceleyeceğiz.
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7.1. Döviz Piyasası ve Döviz Kuru
Bir para birimini satın alabilmek için, diğer para biriminden vazgeçilmesi gereken
miktar döviz kuru olarak adlandırılır. Döviz kuru iki farklı biçimde açıklanabilir. Eğer bir birim
yabancı paranın değerini yerli para cinsinden açıklıyorsak (1 $ =1500000.-TL, 1 € = 1780000.TL gibi) buna direkt döviz kuru diyoruz ve $ / TL, € / TL gibi simgelerle ile ifade ediyoruz.
Tersine, bir birim yerli paranın yabancı para cinsinden değerini açıklıyorsak (1 TL =
0,000000666 $, 1 TL = 0,000000561 € gibi) dolaylı kur açıklıyoruz demektir. Dolaylı kuru da
TL / $ veya TL / € gibi simgelerle ifade ediyoruz. Doğal olarak, direkt kurdan dolaylı kura veya
dolaylı kurdan direkt kura geçiş için açıklanan değerin tersini almak yeterlidir.
Örneğin 1 $ = 0,8427 € veya 1 € = 1,1867 $ gibi. Günlük basında, çapraz kurlar
genellikle 0,8427 $ / € veya 1,1867 € / $ kısaltması ile ifade edilir. Para birimleri arasındaki bu
dönüşüm oranının kimi zaman parite olarak adlandırıldığı görülmektedir (örneğin, dolar euro
paritesi veya euro dolar paritesi gibi).
Döviz kuru, fiyatı bir başka para birimi ile açıklanan bir mal, hizmet veya finansal
varlığın, yerli para cinsinden kaça mal olacağını belirlemeye olanak tanımaktadır. Örneğin,
Nisan 2003 tarihinde ABD’nin New York kentine gittiğinizi ve karnınızı doyurmak için ismi
tanıdık gelen McDonald’s restoranlarından birisine girdiğinizi düşünelim. Sipariş ettiğiniz bir
hamburger karşılığında kasiyer sizden gülümseyerek 2.56 $ rica edecektir. Hamburgerinizi
yerken güzel ülkemiz aklınıza geldi ve aynı restoranın Türkiye’de hamburgeri 3,5 milyon
TL’ye sattığını hatırladınız. Şimdi çözülmesi gereken bir sorunla karşı karşıyasınız: Hamburger
Türkiye’de mi, yoksa ABD’de mi daha ucuza satılmaktadır? Açıktır ki, bu soruya verilecek
cevap döviz kuruna bağlıdır. Nisan 2003 sonu itibarıyla 1 $ = 1450000 TL olduğuna ve ABD’de
hamburger satın almak için ABD dolarına ihtiyacınız olduğuna göre, hamburger için ihtiyaç
duyduğunuz 2.56 $ için
1450000 x 2,56 = 3712000 TL
yerli para ödemeniz gerekir. Aynı hamburger Türkiye’de 3,5 milyon TL’ye satıldığı
için, ABD’de hamburger yemek sizin için daha pahalıdır. Oysa aynı değerlendirmeyi Şubat
2004 tarihinde yapmış olsaydık, o tarihte 1 $ = 1300000 TL olduğu için, bu hamburgerin size
maliyeti
1300000 x 2,56 = 3328000
olacaktı. Bu durumda Türkiye’de hamburger ABD’ye göre daha pahalı olacaktır.
Gördüğünüz gibi 1 ABD doları satın almak için ödemeniz gereken TL miktarı düştüğü zaman,
hamburgerin fiyatı sabitken, ödemeniz gereken TL miktarı azalmakta ve yabancı mallar daha
ucuza gelmektedir. Bu durumu yerli paranın değer kazanması olarak adlandırıyoruz. Doğal
olarak, yukarıdaki örneğimizde olduğu gibi, bunun tersi de geçerli olabilir. Yani, 1 ABD doları
için ödemeniz gereken TL miktarı artarsa, yabancı mallar daha pahalı hâle gelecektir. Bu
durumu da yerli paranın değer kaybetmesi olarak adlandırıyoruz.
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Aşağıda yer alan Şekil 7.1’den görebileceğiniz gibi, yerli para birimi bazı yabancı
paralar karşısında değer kaybederken, bazı yabancı paralar karşısında değer kazanabilir.
Örneğin, şekle göre Türk Lirası 2000 – 2002 döneminde ABD doları ve Avrupa para birimi
Euro karşısında genel anlamda değer kaybederken, bu eğilim 2003 yılında tersine dönmüş ve
TL, sözü edilen yabancı paralar karşısında genel anlamda değer kazanmıştır.

Döviz kuru ile ilgili kavramları incelediğimiz bu bölümde üzerinde durmamız gereken
bir diğer kavram, son dönemlerde sıkça duyduğumuz reel döviz kurudur. Yukarıda
tanımladığımız şekli ile döviz kuru, çoğu zaman nominal döviz kuru olarak adlandırılır. Yani,
nominal döviz kuru bir para biriminin bir başka para birimi karşısındaki değeridir. Tanımdan
da anlaşılacağı gibi, döviz kuru bu şekilde tanımlandığında söz konusu para biriminin satın
alma gücünü ölçmemektedir. Yukarıda verdiğimiz örneği düşünürseniz, ABD’de aynı restoran
tarafından satılan hamburgeri yiyebilmek için sadece 2.56$ öderken, Türkiye’de 3500000 TL
ödemek durumundasınız. Yerli para biriminin yabancı paralar karşısında satın alma gücüne
göre düzeltilmiş değerini reel döviz kuru olarak adlandırıyoruz.
Yukarıdaki örneğimize dönersek, 1$ = 1450000 TL iken, New York’ta hamburger fiyatı
2.56$, İstanbul’da 3500000 TL ise, reel döviz kurunu hesaplayabilmek için,

formülünde bilinenleri yerine koyarsak,

elde ederiz.
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Bu sonuca göre, mevcut döviz kurundan 2,56$ vererek New York’ta bir adet hamburger
satın alabilirken, İstanbul’da 1,06 adet hamburger satın alabilmektesiniz. Bir diğer deyişle ifade
edersek, mevcut döviz kurundan, İstanbul’da 3,5 milyon TL ödeyerek bir adet hamburger satın
alabilirken, New York’ta 0,94 adet hamburger satın alabilirsiniz. Buna göre, New York’ta
hamburger İstanbul’a göre pahalıdır. Eğer satın alma gücünü ölçmek için hamburgerin değerini
esas alırsak, reel döviz kurunu
1 ABD Hamburgeri = 0,94 Türk Hamburgeri
veya
1 Türk Hamburgeri = 1,06 ABD Hamburgeri
şeklinde ifade edebiliriz. Yüz binlerce çeşit mal ve hizmetin üretildiği bir dünyada, reel
döviz kurunu tek bir malın değerine göre hesaplamak doğru değildir. Bu nedenle, reel döviz
kurunun hesaplanmasında iki ülkedeki fiyatlar genel seviyesini ifade eden fiyat indekslerinden
yararlanabiliriz. Reel döviz kurunu E r, nominal döviz kurunu E, yurtiçi fiyat indeksini P,
yabancı fiyat indeksini P f ile gösterirsek, reel döviz kurunu,

şeklinde yazabiliriz. Bu eşitliği değişim oranları şeklinde ifade edersek,

elde ederiz. Bu eşitlikte parantez içinde yer alan ilk terim yabancı ülkedeki fiyat artış
oranını, ikinci terim ise yurtiçi fiyat artış oranını ifade ettiği için, bunları enflasyon oranları
şeklinde (sırasıyla π f – π) yazabiliriz:

Bu eşitliğe göre, reel döviz kuru iki ülke enflasyon oranları arasındaki farka göre
belirlenmekte ve tıpkı nominal döviz kuru gibi değer kazanabilmekte veya değer
kaybedebilmektedir. Yukarıdaki eşitliği nominal döviz kuru değişim oranı için tekrar
düzenlersek,

elde ederiz. Buna göre, nominal döviz kurundaki değişim oranı iki faktöre bağlı olarak
belirlenmektedir: Reel döviz kuru değişim oranı ve yurtiçi enflasyon oranı ile yabancı ülke
enflasyon oranı arasındaki fark. Reel döviz kurunun sabit kaldığını kabul edersek, nominal
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döviz kurunu belirleyen faktör, iki ülke enflasyon oranı arasındaki farktır. Yurtiçi enflasyonun
yabancı ülkedeki enflasyondan yüksek olması durumunda, nominal kur değişimi pozitif değer
taşıyacak, yani kur yükselecektir. Bizim kullandığımız direkt kur sisteminde bu durum yerli
paranın değer kaybetmesini ifade etmektedir. Tersi durumda, yabancı ülke enflasyon oranının
yurtiçi enflasyon oranından yüksek olması durumunda kur düşecek, yani yerli para değer
kazanacaktır.

7.2. Döviz Piyasası ve Uzun Dönem Denge Döviz Kuru
Döviz kurunun belirlenmesinde uzun ve kısa dönem analizini birbirinden ayırmak,
özellikle denge döviz kurunu belirleyen faktörlerin anlaşılması açısından gereklidir. Bu
bölümde uzun dönemde döviz kurunun belirlenmesini ve değişmesine neden olan faktörleri
ortaya koymaya çalışacağız. Bu konuyu ele alırken de $/TL kurunun belirlenmesi üzerinde
duracak ve ülkemizde kullandığımız biçimi ile direkt kur gösterimini esas alacağız. Burada elde
edeceğimiz ilkeler diğer para birimlerine ilişkin döviz kurları için de aynı şekilde kullanılabilir.
Konuyu incelemeye başlamadan önce, Şekil 7.2’de 1994-2003 dönemi için aylık bazdaki $/TL
kuru yer almaktadır. Sözü edilen 10 yıllık sürede genel eğilim TL’nin dolar karşısında sürekli
değer kaybetmesi şeklindedir.

7.2.1. Uzun Dönemde Denge Döviz Kurunun Belirlenmesi
Uzun dönemde denge döviz kurunu belirleyen faktörler farklı ülkelerdeki fiyatlar ve reel
gelir düzeyleri gibi temel ekonomik değişkenlerdir. Şekil 7.3’de uzun dönemde $/TL kurunun
nasıl belirlendiği ele alınmaktadır. Grafik geleneksel arz-talep analizini ifade etmekte, dikey
eksende doların TL cinsinden fiyatı gösterilmekte, yatay eksende ise dolar miktarı yer
almaktadır. Dikkat ederseniz, dikey eksende yukarıya doğru çıkıldıkça kur yükselmekte, yani
yerli para değer kaybetmektedir. Aksine dikey eksende aşağıya doğru inildikçe kur düşmekte,
yani yerli para değer kazanmaktadır. Şekilde yer alan dolar talep eğrisi (D $ ) elinde TL
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bulunduranların satın alabilecekleri dolar miktarını ifade etmekte, TL değer kazandıkça her bir
TL ile satın alınabilecek dolar miktarının artacağını ifade etmektedir. Yukarı doğru eğimli dolar
arz eğrisi (S $ ) ise, elinde dolar bulunduranların TL karşılığında satmak istedikleri dolar
miktarını göstermektedir. TL değer kaybettikçe satılmak istenen dolar miktarı da artmaktadır.

Şekle göre, TL karşılığı satılmak istenen dolar miktarı ile TL karşılığı satın alınmak
istenen dolar miktarının eşitlendiği 0 noktasında uzun dönem denge döviz kuru 1$=1 milyon
TL olarak belirlenmektedir. Döviz kuru 750 bin TL olduğunda, TL karşılığı satın alınmak
istenen dolar miktarı (yani, dolar talep miktarı) 600 bin dolar iken, TL karşılığı satılmak istenen
dolar miktarı (yani, dolar arz miktarı) ise 400 bin dolardır. Bu durumda, piyasada bir dolar talep
fazlası olduğu için dolar fiyatı yükselmeye başlayacak ve yerli para değer kaybedecektir. Yerli
paranın değer kaybetmesi veya dolar fiyatının yükselmesi, satın alınmak istenen dolar miktarını
azaltırken satılmak istenen dolar miktarının artmasına yol açacaktır. Dolara ait talep
miktarındaki azalma ve arz miktarındaki artma D $ = S $ oluncaya kadar devam eder. Tıpkı
diğer arz-talep analizlerinde olduğu gibi, diğer koşullar sabitken, bu denge istikrarlı bir denge
olma özelliği gösterir ve bu dengeden ayrılmalar geçici niteliktedir.

7.2.2. Uzun Dönemde Denge Döviz Kurunun Değişmesi
Uzun dönemde denge döviz kurunda değişmeye yol açan faktörler, Şekil 7.3’teki dolar
talebi ve dolar arzı eğrilerini elde ederken sabit kabul ettiğimiz faktörlerde meydana gelecek
değişmelerdir. Bir ekonominin reel gelir düzeyi, ülkenin sahip olduğu kaynakların verimliliğini
yansıtan bir göstergedir. Bu nedenle, diğer ülkeye oranla reel gelirin artması, döviz arz ve talebi
eğrilerinin yer değiştirmesine neden olur. Örneğin, ABD’de daha yüksek gelir artışı,
Amerikalıların daha fazla Türk malı ve Türk varlığı talep edecekleri anlamına gelir. Bu da söz
konusu malları üretenlerin ve varlıkları çıkartanların elinde bulunan dolar miktarının artması
demektir. Bu da dolar arzının artması anlamına gelir.
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Türkiye’de dolar arzının artması sonucunu doğuracak bu gelişme, Şekil 7.4’teki döviz
arz eğrisinin S0$ konumundan sağa kayarak S1$ konumuna gelmesine yol açar. 1 noktasında
kurulan yeni dengeye göre denge döviz kuru da E0 ‘dan E1 ‘e inerken yerli para değer
kazanmakta, döviz piyasası işlem hacmi de $1 ‘e yükselmektedir. Yukarıdaki örneğimizin
tersine, ABD ekonomisinde yaşanan durgunluk sonucu reel gelir azalıyorsa, Türk varlıklarına
olan talep azalacağından, döviz arz eğrisi sola kayacak ve sonuçta TL değer kaybedecektir.
Diğer koşullar sabitken, yerli ülkede meydana gelecek reel gelir artışı yabancı mallara
olan talebi arttıracağından döviz talep eğrisi sağa kayacaktır. Örneğin, Şekil 7.5’te başlangıç
dengesi 0 noktasında kurulmakta ve denge döviz kuru E 0 düzeyinde, döviz piyasası işlem
hacmi de $0 düzeyinde oluşmaktadır. Türkiye’de yaşanan hızlı ekonomik büyüme sonucu, Türk
toplumunun ABD kökenli varlıklara (reel veya finansal) olan talebinde bir artış yaşandığını
kabul edelim. Bu durumda, ithal edilen varlıkların bedelinin ödenebilmesi amacıyla dolar
talebinde bir artış baş gösterecek ve D0$ eğrisi sağa kayarak D1$ konumuna gelecektir. Diğer
koşullar sabitken, yeni arz-talep eşitliği 1 noktasında sağlanmaktadır. Bu noktanın ifade ettiği
yeni denge döviz kuru E1 ‘dir ve başlangıç döviz kuruna göre daha yüksektir. Hatırlarsanız, bu
analizimizde, dikey eksende yukarıya doğru çıkıldıkça yerli para değer kaybetmekteydi. Öte
yandan, döviz piyasası işlem hacmi de $0 ‘dan $1 ‘e yükselmiştir.
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Benzer şekilde, iki ülkedeki fiyat artışları, dış ticarete uygulanan tarife ve dış ticareti
engelleyici diğer uygulamalar, yerli ve yabancı mal arasındaki tercihler döviz arzını ve talebini
etkileyerek denge döviz kurunun değişmesine neden olurlar. Tablo 7.1, bu faktörlerdeki
değişmelerin denge döviz kuru üzerindeki etkisini özetlemektedir.

7.2.3. Satın Alma Gücü Paritesi
Döviz kurunun uzun dönemde belirlenmesine ilişkin olarak yaptığımız yukarıdaki
açıklamalara göre, döviz kurunu belirleyen çok sayıda faktörden söz etmek mümkündür. Satın
alma gücü paritesi olarak bilinen basit bir teori, uzun dönemde döviz kurunun tamamen iki
ülkedeki fiyat değişikliklerine bağlı olarak belirleneceğini öne sürmektedir. Denge döviz
kurunun uzun dönemde nasıl belirleneceğine ilişkin açıklamalarımızı bu teoriyi kısaca
inceleyerek sonuçlandıralım.
Satın alma gücü paritesi (PPP) teorisi “tek fiyat kanunu” denilen bir ilkeye
dayandırılmaktadır. Tek fiyat kanunu, tamamıyla özdeş (homojen) olan malların farklı
piyasalarda da olsa aynı fiyata satılması gerektiğini ifade eder. Doğal olarak burada dış ticaret
engellerinin ve nakliye masraflarının söz konusu olmadığı kabul edilmektedir. Eğer piyasalar
arasında fiyat farlılığı söz konusu ise, talebin ucuz piyasaya yönelmesi sonucu, fiyatların kısa
162

sürede eşitleneceğini söylemek mümkündür. Tek fiyat yasası, uluslararası ticarette, aynı
özellikleri taşıyan, daha teknik bir deyimle homojen olan mallara uygulanabilir. Örneğin,
Türkiye’de üretilen bir tişörtle ABD’de üretilen her şeyi ile aynı bir tişörtü ele alarak tek fiyat
yasasının ne anlama geldiğini tartışalım. Bu iki tişörtün Türkiye’de satıldığını düşünürsek, her
ikisinin de aynı fiyata satılması gerekir. Aksi takdirde tüketiciler, her şeyiyle aynı olan bu
tişörtlerden ucuz olanını tercih edecekler ve bir müddet sonra fiyatları eşitlenecektir. Türk malı
tişörtün 45 milyon liraya satıldığını ve 1$ = 1,5 milyon TL olduğunu kabul edersek, ABD’de
de bu tişörtün 30$’a satılması gerekmektedir.
İşte sözü edilen bu tek fiyat kanunundan yola çıkılarak geliştirilen satın alma gücü
paritesi teorisi, sadece iki ülke arasındaki özdeş malların fiyatları arasındaki ilişkiyi değil, tüm
malların fiyatları, yani iki ülkedeki fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiyi esas almaktadır.
Satın alma gücü paritesi teorisine göre, yurtiçi fiyat düzeyi döviz kuru ile yabancı ülkedeki fiyat
düzeyinin çarpımına eşit olacaktır. Yerli ülke olarak Türkiye’yi, yabancı ülke olarak ABD’yi
kabul edersek, Türkiye’deki fiyatlar genel düzeyi (PTR), $/TL döviz kuru (E$) ile ABD’deki
fiyatların (PUS) çarpımına eşit olacaktır:

Eğer satın alma gücü paritesi gerçekleşirse, ABD doları her iki ülkede de aynı satın alma
gücüne sahip olacaktır. Bir diğer deyişle, döviz kuru her iki ülkede de aynı satın alma gücüne
sahip olacak şekilde belirlenir. Piyasada oluşan kurdan doları TL’ye veya TL’yi dolara
çevirdiğinizde, hem Türkiye’de hem de ABD’de tam olarak aynı miktar malı satın almak
mümkündür. Örneğin, ABD’deki McDonald’s restoranda 2.56$’a yediğiniz bir hamburger,
Türkiye’de 3,5 milyon TL ise, döviz kurunun 1$ = 1367188 TL olması gerekir. Eğer döviz kuru
bu düzeyde değilse, bir sapma söz konusudur, ancak, uzun dönemde kurun değişimi bu değere
ulaşılacak şekilde gerçekleşir.
Satın alma gücü paritesinin işaret ettiği bir önemli gerçeğe dikkatinizi çekmek isteriz:
Eğer bir ülkede fiyatlar, yabancı ülkeye göre daha hızlı artıyor ise yerli paranın değer
kaybetmesi, tersine yabancı ülkedeki fiyatlar, yerli fiyatlardan daha hızlı artıyor ise yerli
paranın değer kazanması gerekmektedir. Örneğin, Türkiye’de ve ABD’de fiyatlar genel
düzeyinin başlangıçta 100 olduğunu kabul edelim. Eğer satın alma gücü paritesi gerçekleşirse.
Yukarıdaki eşitliğimize göre,
100 = E$ x 100
E$ = 1
olması, yani 1$ = 1 TL olması gerekmektedir. ABD’de fiyatlar %10 oranında artarak
110 olurken, Türkiye’de fiyatlar %60 oranında artarak 160’a ulaşmış ise, satın alma gücü
paritesine göre,
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olması gerekmektedir. Buna göre, başlangıçta 1$ = 1TL olduğu hatırlanırsa, yurtiçi
fiyatların %60, yurtdışı fiyatların %10 arttığı bir ortamda, satın alma gücü paritesi yerli paranın
yaklaşık %46 oranında değer kaybederek 1$ = 1,46TL olacağını ifade etmektedir.

7.3. Döviz Piyasası ve Kısa Dönem Denge Döviz Kuru
7.3.1. Faiz Paritesi Kavramı
Faiz paritesi yaklaşımını incelemeye başlamadan önce bazı açıklamalar yaparak
konunun anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak yararlı olur. Daha önceki açıklamalarımızdan da
hatırlayacağınız gibi, her gün milyarlarca doların el değiştirdiği bu piyasalarda işlemler nakit
olarak yürütülmemekte, büyük bir çoğunlukla banka hesapları arasındaki hareketlerle
gerçekleştirilmektedir. Bankalardaki bu hesapları da genel anlamı ile mevduat olarak
adlandırdığımıza göre, işlemler mevduatlar üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle
yapacağımız analizde yerli para cinsinden varlıkları ifade etmek üzere TL üzerinden açılan
mevduat hesaplarını, yabancı para cinsinden varlıkları ifade etmek üzere de $ cinsi mevduatları
kullanacağız. Ancak, burada elde edeceğimiz sonuçları, sadece mevduatlar için değil, tahvil,
bono, hisse senedi gibi diğer varlıklar için genişletmek de mümkündür. Öte yandan, yabancı
paraları simgelemek üzere ABD dolarını kullanacağız; ancak, elde edilen sonuçlar diğer para
birimleri için de geçerlidir.
Örneğin Türkiye’de bir bankada açılan TL ve $ üzerine mevduat hesaplarının risk,
likidite, vergi ayrıcalıkları gibi konularda benzer özelliklere sahip olduğunu düşünürsek, bu iki
tür para birimi cinsinden mevduatlara olan talebi belirleyen temel faktör, bu mevduatlardan elde
edilmesi beklenen getiri oranlarıdır. Türkler veya yabancılar, TL mevduatların getirisinin dolar
mevduatların getirisinden fazla olacağını bekliyorlarsa, TL mevduatlar için yüksek, dolar
mevduatlar içinse düşük talep söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, TL ve $ mevduatlara olan
talebi belirleyen beklenen getiri oranlarını karşılaştırırsak, bu varlıkların talebindeki
değişmeleri de açıklayabiliriz. Söz konusu karşılaştırmayı yapabilmek için, TL üzerine açılmış
mevduat hesaplarının iTL gibi bir faiz oranına (TL olarak elde edilebilecek getiri), dolar üzerine
açılmış mevduat hesaplarının ise i$ gibi bir faiz oranına (dolar olarak elde edilebilecek getiri)
tabi olduğunu kabul edelim. TL ve $ üzerine açılan mevduat hesaplarının getirilerini
karşılaştırabilmek için, mevduat sahipleri, elde ettikleri getiriyi kullandıkları para birimine
dönüştürmek zorundadırlar. Örneğin, bir ABD vatandaşı TL varlıklardan elde etmeyi beklediği
getiriyi dolar bağlamında, bir Türk vatandaşı da $ cinsi varlıklardan elde edeceği getiriyi TL
bağlamında ele almak durumundadır.
Bir Türk vatandaşı açısından konuya yaklaşıldığında, dolar üzerinden açılan bir
mevduat hesabından Türk lirası bağlamında beklenen getiri oranı dolar mevduatlara ödenen
faiz oranı (i$) ile TL’de beklenen değer değişikliğinin toplamına eşit olacaktır. Cari (bugünkü)
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döviz kurunu Et, bir sonraki dönemde gerçekleşmesi beklenen döviz kurunu Et+1e ile
gösterirsek, TL’nin değerinde beklenen değişim oranını

şeklinde hesaplayabiliriz. Buna göre, dolar üzerine açılan bir mevduat hesabından TL
bağlamında elde edilmesi beklenen getiriyi r$ ile gösterirsek,

yazabiliriz. Örneğin, dolar mevduatlara ödenen faiz oranı %8 ise ve TL’nin dolar
karşısında %5 değer kaybetmesi bekleniyorsa, dolar mevduatlardan beklenen getiri %13
olacaktır. Aksine, TL’nin dolar karşısında %5 oranında değer kazanması bekleniyorsa, dolar
mevduatlardan beklenen getiri %3’e eşit olur. Aynı kişinin TL mevduatlardan, TL bağlamında
beklediği getiri (rTL) ise sadece bu mevduata uygulanan faiz oranına (iTL) eşit olacaktır. Yani,
rTL = iTL
olacaktır. Mevduat sahipleri r$ ve rTL değerlerini karşılaştırarak TL mevduata mı, yoksa
dolar mevduata mı kayacaklarına karar verirler. Eğer TL mevduatların beklenen getirisi dolar
mevduatların beklenen getirisinden büyükse, yani,

ise, tercihler TL cinsi varlıkların elde tutulması şeklinde değişeceği için, TL mevduat
talebi artacak, buna karşılık dolar mevduatların talebi azalacaktır.
Ele aldığımız iki para birimi cinsinden finansal varlık arasında tam ikâme ilişkisinin
mevcut olduğunu kabul edersek, söz konusu beklenen getiriler arasındaki ilişkinin yorumu bizi
önemli sonuçlara götürür. Öncelikle bu tür bir varsayımın geçerliliğini sorgulamak yerinde olur.
Günümüz dünyasında yaşanan globalleşme eğilimine bağlı olarak sermaye, mobilitesi son
derece yüksek bir üretim faktörü hâline gelmiştir. Örneğin, yabancılar kolayca TL cinsi
varlıkları (mevduat, tahvil, hisse senedi gibi) satın alabildikleri gibi, Türkler de dolar cinsi
varlıkları aynı kolaylıkla elde edebilmektedir. Söz konusu varlıkların benzer likidite ve risk
yapısına sahip oldukları düşünülürse bu varlıklar arasında güçlü bir ikâme ilişkisinin varlığını
kabul etmek gerekir. Öte yandan, sermaye mobilitesine getirilen engeller büyük ölçüde azaldığı
için, bu ikâme ilişkisini, tam ikâme ilişkisi olarak kabul etmek fazla bir sakınca
doğurmayacaktır. Bu varsayım geçerli iken, rTL > r$ olduğunda hem Türkler, hem de yabancılar
TL cinsi varlıklara yönelecekler, aksine rTL < r$ ise dolar cinsi varlıklara yöneleceklerdir. İki
165

para birimi cinsinden ihraç edilmiş varlıkların elde tutuluyor olabilmesi için, iki getiri oranı
arasında fark olmaması, bir diğer deyişle rTL = r$ olması gerekir. Buna göre,

olacaktır.
Yukarıda elde edilen son eşitlik faiz paritesi şartı olarak adlandırılır ve yurtiçi faiz
oranının, yabancı paranın faiz oranı ile yerli paranın değer değişim oranının toplamına eşit
olacağını gösterir. Eğer yurtiçi faiz oranı, yabancı faiz oranından yüksekse yerli paranın değer
kaybetmesi bekleniyor demektir. Örneğin, TL cinsi varlıkların faiz oranı %24, dolar cinsi
varlıkların faiz oranı %11 ise, TL’nin dolar karşısında yaklaşık %13 oranında değer
kaybetmesinin beklendiği sonucuna ulaşabiliriz. Soruna bu açıdan bakıldığında, iki farklı para
birimi cinsinden varlıkların birbirini tam olarak ikâme ettikleri varsayımı altında, faiz paritesi
şartı aslında döviz piyasası denge şartıdır. Döviz kurunun belirlenmesinde faiz paritesi şartının
nasıl işlediğini görebilmek için, döviz kuru değiştiği zaman dolar ve TL mevduatlardan
beklenen getirinin nasıl değiştiğini incelmemiz gerekir.
Yukarıda tespit ettiğimiz gibi, dolar cinsi bir varlıktan beklenen getiri TL bağlamında
değerlendirildiğinde, dolara ödenen faiz oranı ile TL’de beklenen değer değişikliği oranının
toplamına eşittir:

Bu mekanizmanın nasıl çalıştığını görebilmek için sayısal örnekler verelim.
Hesaplamaları daha rahat izleyebilmeniz açısından, beklenen döviz kurunun (Et+1e) 1$ = 100
TL olduğunu ve dolar mevduatlara %10 faiz uygulandığını kabul edelim. Bu varsayımlar
geçerli iken, cari kur (Et ) 1$ = 95TL ise, TL’nin değer kaybetmesi bekleniyor demektir. Buna
göre, dolar mevduatların beklenen getirisi

olarak hesaplanacaktır. Cari döviz kurunun dikey eksende, beklenen getiri oranının
yatay eksende yer aldığı bir grafikte (Şekil 7.6), bu ikili A noktasını elde etmemize olanak tanır.
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Cari döviz kurunun 1$ = 100TL olması durumunda yerli parada herhangi bir değer
değişikliği beklenmediği için, yukarıdaki formüle göre gerekli hesaplamaları yaptığımızda r$ =
0,10 olduğunu görürüz. Bu ikili de aynı grafikte B noktasını elde etmemize olanak tanır. Öte
yandan, cari döviz kuru (Et) için 1$ = 105TL olduğunu kabul edersek, beklenen kur 1$=100TL
olduğuna göre, TL’nin değer kazanacağı şeklinde bir beklentinin hakim olduğunu söylememiz
gerekir. Yukarıdaki formüle göre gerekli hesaplamayı yaparsak dolar mevduatların beklenen
getirisi

olarak hesaplanacaktır. Bu da şekildeki C noktasını elde etmemize olanak
sağlamaktadır. Şekildeki A, B ve C noktalarını birleştirdiğimizde elde edilen eğri dolar
mevduatlardan TL bağlamında beklenen getiri eğrisidir ve r$ ile gösterilmektedir. Şekle göre r$
eğrisi negatif eğimlidir ve beklenen döviz kuruna göre yüksek bir cari kur seviyesinde (yani
yerli paranın değer kazanmasının beklendiği bir ortamda) dolar mevduatların beklenen
getirisinin düşük olacağını, aksine beklenen döviz kuruna göre düşük bir cari kur seviyesinde
(yani yerli paranın değer kaybetmesinin beklendiği bir ortamda) dolar mevduatlardan beklenen
getirinin yüksek olacağını göstermektedir.
TL mevduatlardan beklenen getiri oranının (rTL) bu mevduatlara ödenen faiz oranına
(iTL) eşit olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle, cari döviz kurunun hangi düzeyde olduğu, yerli
mevduatların getiri oranının belirlenmesinde herhangi bir etkiye sahip değildir. TL mevduatlara
ödenen faiz oranının %10 olduğunu kabul edersek, döviz kuru 1$ = 95TL olduğunda rTL = 0,10
olacak (şekilde X noktası), döviz kuru 1$ = 100TL olduğunda rTL = 0,10 olacak (şekildeki B
noktası) ve döviz kuru 1$ = 105TL olduğunda rTL = 0,10 olacaktır (şekildeki Y noktası). Bu
noktaları birleştirdiğimizde elde edilen doğru TL mevduatlardan beklenen getiri eğrisidir ve rTL
ile gösterilmektedir.
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rTL ve r$ eğrilerinin kesişme noktası döviz piyasasında dengenin sağlandığı noktadır.
Grafikte B noktasında sağlanan bu eşitliğin ifade ettiği döviz kuru 1$ = 100TL olarak
belirlenmekte ve faiz paritesi şartı yerine getirilmektedir. İşte bu nedenle, faiz paritesi şartı aynı
zamanda döviz piyasası denge şartıdır.

7.3.2. Denge Döviz Kurundaki Değişmeler
Denge döviz kurunun değişmesi rTL ve r$ eğrilerinden birisinin veya ikisinin birden yer
değiştirmesi ile mümkündür. Dolar mevduatlardan beklenen getiri eğrisinin (r$) yer
değiştirmesine neden olabilecek iki faktör söz konusudur: dolar mevduatlara ödenen faiz oranı
(i$) ve beklenen döviz kuru (Et+1e). Öte yandan, TL mevduatlardan beklenen getiri eğrisinin
(rTL) yer değiştirmesine neden olabilecek tek bir faktör söz konusudur: TL mevduatlara ödenen
faiz oranı (iTL). Dolar üzerine açılan mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranının yükselmesi,

eşitliği göz önünde bulundurulduğunda, bu tür mevduatlardan beklenen getirinin
yükselmesi demektir. Dolar faizlerinin yükselmesi nedeniyle dolar mevduatlardan beklenen
getirinin artması, r$ eğrisinin bir bütün olarak sağa kaymasına yol açar. Bu durum Şekil 7.7’de
r$0 eğrisinin r$1 konumuna gelmesi ile gösterilmektedir.
Bu yeni durumda faiz paritesi koşulu (r$ = rTL) 1 noktasında sağlanmaktadır. Dikkat
ederseniz 1 nolu denge noktasının ifade ettiği denge döviz kuru 1$ = 105 TL’dir. Yani,
uluslararası piyasalarda dolara uygulanan faiz oranının yükselmesi yerli paranın değer
kaybetmesi ile sonuçlanmaktadır. Doğal olarak, bunun tersi bir durumda, yani uluslararası
piyasalarda dolar cinsi varlıkların faiz oranı düşerse, r$ azalacağı için, eğri sola kayacak ve yerli
para değer kazanacaktır.
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Gelecekte gerçekleşmesi beklenen döviz kurunda (Et+1e) meydana gelecek değişme de
döviz cinsi varlıklardan elde edilmesi beklenen getiriyi etkiler. r$ için verdiğimiz yukarıdaki
formüle bakarsanız, Et+1e değeri yükseldikçe (yani yerli paranın daha fazla değer kaybedeceği
beklendikçe) döviz cinsi varlıkların beklenen getirisi artar. Bu da, Şekil 7.7’de olduğu gibi, yerli
paranın değer kaybetmesi ile sonuçlanır. Doğal olarak Et+1e değeri düştükçe (yani paranın
değer kazanacağı beklentisi söz konusu ise) sonuçta yerli para değer kazanacaktır. Özellikle,
beklentilerdeki değişme, günümüz koşullarında, döviz kurlarındaki anlık değişmeleri
açıklayabilmek açısından son derece önemli bir faktördür.
Faiz paritesi yaklaşımına göre, denge döviz kurunun değişmesine neden olabilecek son
faktör, yerli para cinsinden varlıklara uygulanan faiz oranındaki (iTL ) değişmelerdir. İlk
bakışta, rTL = iTL olduğu için yurtiçi faiz oranında meydana gelen artışlar rTL eğrisini sağa
doğru kaydırarak (Şekil 7.8’de olduğu gibi) yerli paranın değer kazanması ile sonuçlanır diye
düşünebilirsiniz. Ancak, sorun biraz daha ayrıntılı incelenirse, yerli faiz oranında gözlenecek
her artışın aynı sonucu doğurmayacağı söylenebilir. Bu konuda kesin bir yargıya varabilmek
için, yurtiçi faiz oranındaki değişikliğin kaynağını incelemek gerekir.

Yurtiçi faiz oranındaki değişikliğin nereden kaynaklandığını görebilmek içinse, daha
önce öğrendiğimiz bir kavram olan Fisher eşitliği bize yardımcı olacaktır. Hatırlarsanız, Fisher
eşitliğine göre, bir ekonomideki nominal faiz oranı, reel faiz oranı ile beklenen enflasyon
oranının toplamına eşittir:
i = ir + π e
Bu eşitlikte ir reel faiz oranını, πe ise beklenen enflasyon oranını ifade etmektedir. Buna
göre, bir ekonomideki faiz oranı değişiklikleri iki nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir: Reel faiz
oranındaki (ir) değişiklikler. Diğer koşullar sabitken, yurtiçi reel faiz oranında meydana gelecek
bir artışın etkisini Şekil 7.8’i kullanarak açıklayabiliriz. Reel faiz oranındaki artış nedeniyle
yükselen yurtiçi faiz oranı, rTL = iTL ilişkisi sonucu, rTL0 eğrisinin sağa doğru kayarak rTL1
konumuna gelmesine neden olur. Ulaşılan 1 nolu yeni denge noktasına göre döviz kuru
düşmekte, yani yerli para değer kazanmaktadır. Aksine, yurtiçi reel faiz oranının düşmesi
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nedeniyle nominal faiz oranı düşüyorsa, sonuç, yerli paranın değer kaybetmesi şeklinde
belirlenebilir.
Nominal faiz oranındaki değişikliğin nedeni beklenen enflasyonda gözlenen bir değişme
ise sonuç yukarıdakinden farklı olabilir. Örneğin, beklenen enflasyon oranı artıyorsa, bu durum
aynı zamanda TL’nin değer kaybedeceği şeklindeki beklentileri uyarır ve πe ‘deki artış aynı
zamanda Eet+1‘de de artışa neden olur. Yukarıda yaptığımız analizde, beklenen döviz
kurundaki (Eet+1) artışın dolar mevduatların beklenen getirisini arttıracağını ve r$ eğrisini sağa
doğru kaydıracağını belirlemiştik. Şekil 7.9’da bu durum, r$0 eğrisinin sağa doğru kayarak r$1
konumuna gelmesi ile gösterilmektedir. Öte yandan, bu değişiklikle eşanlı olarak, artan yurtiçi
faiz oranı nedeniyle TL varlıkların beklenen getirisi de artacağından, rTL0 eğrisi de sağa doğru
kayarak rTL1 konumuna gelecektir. Dikkat ederseniz ortaya çıkan bu değişiklikler, yerli
paranın değerini zıt yönde etkileyen değişmelerdir. r$ eğrisinin sağa kayması sonucu yerli para
değer kaybederken, rTL eğrisinin sağa doğru kayması sonucu TL değer kazanmaktadır. Peki,
net sonuç nedir? Sonuç, eğrilerdeki yer değiştirme miktarına göre değişiklik gösterir. Yapılan
araştırmalar, beklenen enflasyondaki artış nedeniyle yerli paradaki değer kaybının, faiz oranı
artışı nedeniyle yerli paradaki değer kazanımından büyük olacağını göstermektedir. Görsel
olarak ifade edersek, yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, bizim de Şekil 7.9’da
gösterdiğimiz gibi, r$ eğrisindeki sağa doğru kayma miktarı rTL eğrisinin sağa kayma
miktarından büyük olmaktadır. Özetle, beklenen enflasyondaki artış nedeniyle yurtiçi faiz oranı
yükseldiği zaman, sonuçta yerli para değer kaybetmektedir.

7.3.3. Forward Döviz Kurunun Belirlenmesi
Kısa dönemde, döviz kurunda yaşanan değişmeleri belirlemek açısından son derece
yararlı bir araç sunmaktadır. Bu yararının yanı sıra,
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şeklinde ifade edilen faiz paritesi şartının bir diğer yararı da, piyasadaki cari yerli ve
yabancı faiz oranlarını ve cari döviz kurunu bildiğimize göre, bir sonraki döneme ilişkin
beklenen döviz kurunu (Eet+1) belirlememize olanak sağlamasıdır. Daha teknik bir dille ifade
edersek, spot piyasadaki faiz oranlarını ve döviz kurunu biliyorsak, forward döviz kurunu
belirlememiz mümkündür. Buna göre forward döviz kuru,

eşitliği yardımıyla hesaplanabilir.
Bankaların herhangi bir finansal varlığa ilişkin olarak teklif ettikleri fiyat, kotasyon
olarak adlandırılır. Örneğin, bir finansal kuruluşun ABD doları kotasyonu dendiği zaman, bu
kuruluşun ABD dolarını kaç liradan alacağını ve kaç liradan satacağını gösteren fiyat teklifleri
anlaşılır. Benzer şekilde 120 gün vadeli faiz kotasyonu dendiği zaman ise, söz konusu
kuruluşun 120 gün vadeli borçlanırken yüzde kaç faiz ödemek istediğini, 120 günlük vadeyle
borç verirken ise yüzde kaç faiz talep ettiğini anlarız. Şimdi, bir örnekle yukarıdaki
mekanizmanın forward döviz kurunu tahmin etmek açısından nasıl kullanılacağını açıklamaya
çalışalım. Bir bankanın spot piyasada verdiği kotasyonların Tablo 7.2’deki gibi olduğunu kabul
edelim:

Bu tablodan yararlanarak, bankanın 90 gün vadeli forward dolar alış kurunu
belirleyelim. Söz konusu işlem döviz alımına ilişkin olduğu için, banka, yurtiçi faiz oranı olarak
90 gün vadeli TL için borç alma faizini, buna karşılık, yabancı faiz oranı olarak aynı vadedeki
borç verme faizini uygulayacaktır. Buna göre 90 gün vadeli forward dolar alış kuru
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olarak hesaplanabilir. Aynı banka 90 gün vadeli forward satış kurunu belirlerken, yurtiçi
faiz oranı olarak 90 gün vadeli TL borç verme faizini, yurtdışı faiz oranı olarak da 90 gün vadeli
$ borçlanma faizini esas alır. Buna göre 90 gün vadeli forward dolar satış kuru

olacaktır. Bu hesaplamalara göre bankanın 90 gün vadeli forward dolar kotasyonu
aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olacaktır:
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Uygulamalar
1)
Aşağıdaki grafikte TC Merkez Bankası tarafından, 1994 yılı başlangıç kabul
edilerek hesaplanan reel döviz kuru indeksinin 1995-2004 dönemindeki seyri yer almaktadır.
Hesaplanan reel kur indeksinin değeri, söz konusu dönemde, 93 ile 154 arasında değişen bir
dalgalanma eğilimi göstermektedir. 1994 yılı başlangıç değeri 100 olarak kabul edildiğine göre,
hesaplanan indeks değerinin bunun üzerine çıkması ve altına düşmesi ne ifade etmektedir? 2001
yılındaki ani düşüş ve arkasından gelen hızlı yükselmeyi nasıl açıklarsınız? Ele alınan dönemi
bir bütün olarak değerlendirdiğinizde, reel kurun seyri ile ilgili olarak ne söyleyebilirsiniz?

Çözüm:
Reel döviz kuru farklı yöntemler kullanılarak hesaplanabilen bir kavramdır. Hesaplama
yöntemi ne olursa olsun, hesaplanan değer indekslendiği zaman (yani başlangıç değeri 100
olarak kabul edildiği zaman), bunun 100’ün üzerine çıkması yerli paranın aşırı değerlendiği,
100’ün altına inmesi ise yerli paranın aşırı değer kaybettiği şeklinde değerlendirilmelidir. Doğal
olarak buradaki aşırı değerlenme veya aşırı değer yitirme, başlangıç yılına göre yapılacak
değerlendirmedir. TC Merkez Bankası tarafından hesaplanan reel kur indeksinde başlangıç
değeri 1994 yılı olduğu için, bu değer 100 üzerine çıktığında (ki dönemin genelinde durum
budur) aşırı değerli bir TL, 100 altına indiğinde (95 yılı ilk yarısında ve 2001 yılı sonbaharında
olduğu gibi) aşırı değer kaybetmiş bir TL söz konusudur. 2001 yılında izlenen ani düşüş, Şubat
ayında yapılan yaklaşık %50 oranındaki devalüasyondur. Ancak, şekli dikkatlice incelerseniz,
bu hızlı düşüşün ardından, yılın son çeyreğinden itibaren TL tekrar değerlenmeye başlamıştır.
Döviz kurunun önce hızla değer kaybedip, daha sonra bir miktar değer kazanması, literatürde
ıskalama (overshooting) etkisi olarak adlandırılmaktadır.
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2)
Son dönemlerde kısa vadeli sermaye hareketlerinin (sıcak para), özellikle
gelişme yolundaki piyasalarda çok hızlı fiyat değişikliklerine yol açtığı ve hatta bu ülkelerde
mevcut finansal kırılganlığın (ve bunun sonucu yaşanan bankacılık ve finansal sistem
krizlerinin) ardındaki birincil faktör olduğu öne sürülmektedir. Bu olumsuzluğun önüne
geçebilmek için yapılan önerilerden bir tanesi kısa vadeli sermaye hareketlerinin mobilitesini
sınırlandırabilmek için, özellikle ülkeye girişte bir vergi yükü altına sokulmasıdır. Genel
anlamıyla, Tobin vergisi olarak adlandırılan bu öneriye TC Hükümetinin de sıcak baktığını ve
yerleşik olmayanların Devlet İç Borçlanma Senetlerinden elde edecekleri gelire bir vergi
koyduğunu kabul edelim. Bu durumda TL’nin yabancı paralar karşısındaki değeri nasıl bir
gelişme izler? Cevabınızı bir grafikle destekleyerek açıklayabilir misiniz?
Çözüm:
Böyle bir verginin uygulamaya konması durumunda yabancılar daha az Devlet İç
Borçlanma Senedi satın almak isteyeceklerdir. Zira bu tür bir uygulama Hazine bonolarından
ve devlet tahvillerinden beklenen getirinin azalması anlamına gelecektir. Devlet İç Borçlanma
Senetlerine olan talebin azalması, döviz piyasalarında daha az yabancı paranın (örneğin;
Amerikan dolarının) TL’ye dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Bir diğer deyişle, döviz
piyasalarında arz azalır. Arzın azaldığını ifade etmek üzere, aşağıdaki grafikte döviz arzı
eğrisinin sola doğru kayarak S 1 konumuna geleceğini söyleyebiliriz. Diğer koşullar sabitken,
ulaşılan yeni denge noktasına göre döviz kurunun E 0 düzeyinden E 1 düzeyine çıkacağı
görülmektedir. Metin içindeki açıklamalarımızı hatırlarsanız, dikey eksende yukarıya doğru
hareketlenme yerli paranın değer kaybetmesi anlamına gelmekteydi.

3)
Aşağıdaki haberde, Amerika’da merkez bankası fonksiyonunu üstlenen Federal
Reserve’ün başkanı A. Greenspan tarafından Mayıs 2004 başında yapılan “Faizleri
yükseltebiliriz.” açıklamasının, piyasalar üzerinde şok etkisi yarattığı ifade edilmekte ve
Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişme yolundaki piyasaların bu şoktan oldukça olumsuz
etkilendiği vurgulanmaktadır. Faiz paritesi yaklaşımını bilen bir “iktisatçı” olarak, Greenspan
tarafından yapılan bu açıklama sonrasında TL’nin ABD doları karşısındaki değerinde nasıl bir
değişim beklersiniz? Mayıs 2004 tarihindeki günlük $/TL döviz kuru değerlerini elde ederek
bu tespitinizin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırınız
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Çözüm:
Federal Reserve tarafından ABD’de faiz oranlarının yükselmesine yeşil ışık
yakılacağının sinyalinin verilmesi dolar cinsi varlıkların faiz oranında (i $ ) bir artış olacağı
anlamına gelir. Bu da dolar cinsi varlıkların beklenen getirisinde bir artış yaratacağı için
beklenen getiri eğrisi sağa doğru kayar. Diğer koşullar sabitken, ulaşılan yeni denge noktasına
göre yerli para değer kaybetmektedir.

Federal Reserve başkanının bu açıklaması sonrasında, yukarıda ortaya konan
mekanizmanın işlemesi sonucu TL’nin değer kaybetmesi şeklinde özetlenecek bir sonucun
ortaya çıkması beklenir. 2004 yılı mayıs ayı içindeki işlem günlerinde gerçekleşen serbest
piyasa döviz satış kurlarını gösteren aşağıdaki grafik, yoruma yer bırakmayacak ölçüde faiz
paritesi yaklaşımının bu tespitinin doğrulandığını ifade etmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir para birimini satın alabilmek için diğer para biriminden vazgeçilmesi gereken miktar
döviz kuru olarak adlandırılır. Döviz kuru iki farklı biçimde açıklanabilir. Eğer bir birim
yabancı paranın değerini yerli para cinsinden açıklıyorsak buna direkt döviz kuru, tersine, bir
birim yerli paranın yabancı para cinsinden değerini açıklıyorsak buna dolaylı kur adı
verilmektedir. Bunun dışında yabancı paraların birbirleri cinsinden değerini ise çapraz kur
olarak tanımlamaktayız.
Bir birim yabancı para satın almak için ödenmesi gereken TL miktarı düştüğü zaman,
yerli para değer kazanır; tersine, bir birim yabancı para için ödenmesi gereken TL miktarı
artarsa yerli para değer kaybeder.
Bir para biriminin bir başka para birimi karşısında piyasada ölçülen değeri nominal
döviz kurudur. Döviz kuru bu şekilde tanımlandığında, söz konusu para biriminin satın alma
gücünü ölçmez. Yerli para biriminin yabancı paralar karşısında satın alma gücüne göre
düzeltilmiş değeri ise reel döviz kuru olarak adlandırılır.
Uzun dönemde denge döviz kurunu belirleyen faktörler farklı ülkelerdeki reel gelir
düzeyleri, nispi verimlilik, nispi fiyat düzeyi, dış ticarete getirilen tarife ve kota benzeri
engeller, ithal ve yerli mallar arasındaki tercihler gibi temel ekonomik değişkenlerdir.
Satın alma gücü paritesi olarak bilinen teori, uzun dönemde döviz kurunun tamamen iki
ülkedeki fiyat değişikliklerine bağlı olarak belirleneceğini öne sürmektedir.
Döviz kurunun tamamıyla iki ülke arasındaki nispi fiyatlara göre belirleneceği sonucu,
PPP teorisinin varsayımlarına bağlıdır. Homojen mal, dış ticarette engellerin bulunmaması ve
nakliye masraflarının söz konusu olmaması varsayımları sorgulanması gereken varsayımlardır.
Kısa dönemde döviz kurunda meydana gelen değişiklikleri açıklamak açısından faiz
paritesi yaklaşımı adı verilen teorik açılım oldukça yararlıdır. Faiz paritesi şartı yurtiçi faiz
oranının yabancı paranın faiz oranı ile yerli paranın değer değişim oranının toplamına eşit
olacağını gösterir. Eğer yurtiçi faiz oranı yabancı faiz oranından yüksekse yerli paranın değer
kaybetmesi bekleniyor demektir.
Kısa dönemde denge döviz kurunun değişmesine neden olan faktörler yabancı ve yerli
faiz oranlarında meydana gelecek değişmeler ile beklenen döviz kurundaki değişim oranıdır.
Beklenen döviz kurunun ve yabancı faiz oranının artması yerli paranın değer kaybetmesi ile
sonuçlanmaktadır.
Yurtiçi faiz oranlarında meydana gelecek değişikliklerin döviz kuru üzerindeki etkisi
ise, faiz oranı değişikliğinin kaynağına bağlı olarak ortaya çıkar. Yurtiçi faiz oranındaki artışın
nedeni reel faiz oranının artması ise sonuç yerli paranın değer kazanmasıdır.
Faiz paritesi koşulunun döviz piyasaları açısından bir diğer önemi forward döviz
kurlarının tahmin edilmesine olanak tanımasıdır.
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Bölüm Soruları
1)

1 $ = 100 TL ve 1 € = 150 TL iken, $/paritesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

0,5

b)

0,667

c)

1

d)

1,1

e)

1,5

2)
2003 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de ve ABD’de gerçekleşen enflasyon oranları,
sırasıyla, %15 ve %2’dir. Aynı yıl $/TL nominal döviz kuru değişim oranı %13 olduğuna göre,
reel döviz kuru değişim oranı yüzde kaçtır?
a)

-4

b)

-2

c)

0

d)

2

e)

4

3)
TC Merkez Bankası tarafından hazırlanan bir raporda, Türkiye’de ticari
bankalarda bulunan döviz tevdiat hesaplarında görülen çözülme nedeniyle döviz piyasasında
bir arz fazlasının varlığından söz edilmektedir. Diğer koşullar sabitken, bu durumun $/TL döviz
kuru ve TL’nin değeri üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kur yükseleceği için TL değer kazanır.

b)

Kur yükseleceği için TL değer kaybeder.

c)

Kur düşeceği için TL değer kazanır.

d)

Kur düşeceği için TL değer kaybeder.
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4)
Türkiye’de ithal mallara olan talep arttığında, diğer koşullar sabitken, $/TL
kurunda nasıl bir değişim beklenmelidir?
a)

Döviz talebi artacağı için TL değer kaybeder.

b)

Döviz talebi artacağı için TL değer kazanır.

c)

Döviz arzı artacağı için TL değer kaybeder.

d)

Döviz arzı artacağı için TL değer kazanır.

e)

Döviz arzı ve talebi artacağı için TL’nin değeri değişmez.

5)
E döviz kurunu, P yurtiçi fiyat düzeyini ve PF yabancı ülke fiyat düzeyini ifade
etmekte iken aşağıdakilerden hangisi satın alma gücü paritesi koşulunu ifade eder?

6)
Aşağıdakilerden hangisi satın alma gücü paritesinin gerçekleşmesine engel
olabilecek faktörler arasında yer almaz?
a)

Malların homojen olmaması

b)

Dış ticaret engellerinin varlığı

c)

Nakliye maliyetlerinin varlığı

d)

Dış ticarete konu olmayan malların varlığı

e)

Faiz oranlarının idari kararlarla belirlenmesi
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7)
Aşağıdakilerden hangisi ABD doları ve TL arasındaki faiz paritesi koşulunu
ifade etmek amacıyla kullanılabilir?

8)
Aşağıdakilerden hangisi faiz paritesi koşulunun yerine gelmesi için
gerçekleşmesi gerekli olan varsayımdır?
a)

Ülkelerin bir tanesinde faiz oranının diğerine göre yüksek olması

b)

İki ülkedeki yıllık fiyat artış oranlarının birbirinden farklı olması

c)
bulunması
d)

İki farklı para birimi cinsinden finansal varlıklar arasında tam ikâme ilişkisinin
Her iki ülkede de faiz oranlarının enflasyon oranından daha düşük olması

e)
En azından bir ülkede beklenen döviz kurunun gerçekleşen döviz kurundan
yüksek olması
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9. ve 10. sorularda aşağıdaki kotasyon tablosunda yer alan veriler esas alınacaktır.

9)
hangisidir?

Bir bankanın verdiği 30 gün vadeli forward €/TL alış kuru aşağıdakilerden

a)

0,806

b)

1,00

c)

1,555

d)

1,806

e)

2,050

10)
Söz konusu bankanın uygulayacağı 30 gün vadeli forward €/TL satış kuru
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

1,556

b)

1,911

c)

2,000

d)

2,111

e)

2,500

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)c 4)a, 5)d, 6)e, 7)a, 8)c, 9)d, 10)b
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8. RİSK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Finansal risk olarak da adlandırılan bu olasılığın nasıl azaltılabileceği, bu tür varlıkları
elinde bulunduranların göz önünde tutması gereken en önemli hususlardan birisidir. Özellikle
bu tür varlıklara yatırım yapan, bankalar başta olmak üzere, finansal aracılarda bu riskin
yönetimi özel bir önem taşır. Bu bölümde, finansal işlemlerde ortaya çıkabilecek faiz oranı ve
döviz riski kavramlarını ele alacak ve bunlardan korunma için uygulanabilecek teknikleri
inceleyeceğiz. İlk olarak, faiz riski kavramını ortaya koyarak bunun ölçümü için bir kriter
geliştirecek ve faiz oranı riskinin nasıl sınırlandırılabileceğini inceleyeceğiz. Daha sonra, aynı
yaklaşımla, döviz riski kavramını ele alacak ve döviz riskinin ölçümü ile bunun
sınırlandırılmasını tartışacağız. Son bölümünde ise, faiz oranı ve döviz riskinden korunabilmek
için kullanılabilecek türev ürünler adı verilen finansal teknikleri tanıyarak, bunların pratik
kullanımlarını ele alacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bir sigorta şirketinde fon yöneticisi olarak çalışsaydınız ve önümüzdeki yıl 300
milyon TL’lik bir nakit girişi bekliyor olsaydınız, bugünkü %15’lik yüksek faizden
yararlanabilmek için hangi türev ürünleri nasıl kullanırdınız?
2)
Forward piyasaların döviz kurunda ve faiz oranlarında istikrarın sağlanması
açısından bir yararı olur mu? Nasıl?
3)
Efektif vade (durasyon) analizini bir işletmenin varlıkları ve yükümlülükleri için
hesaplayabilir miyiz? Eğer bu mümkünse varlıklar ve yükümlülükler için hesaplayacağımız iki
ayrı efektif vade değerini nasıl kullanabiliriz?
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Anahtar Kavramlar


Açık poizyon



Risk



Risk yönetimi



Faiz riski



Döviz riski



Türev ürünler



Parite riski



Forward sözleşmeler



Opsiyon sözleşmeler



Future sözleşmeler
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Giriş
Bu bölümde, finansal işlemlerde ortaya çıkabilecek faiz oranı ve döviz riski
kavramlarını ele alacak ve bunlardan korunma için uygulanabilecek teknikleri inceleyeceğiz.
İlk aşamada, faiz riski kavramını ortaya koyarak bunun ölçümü için bir kriter geliştirecek ve
faiz oranı riskinin nasıl sınırlandırılabileceğini inceleyeceğiz. Daha sonra, aynı yaklaşımla,
döviz riski kavramını ele alacak ve döviz riskinin ölçümü ile bunun sınırlandırılmasını
tartışacağız. Son bölümünde ise, faiz oranı ve döviz riskinden korunabilmek için
kullanılabilecek türev ürünler adı verilen finansal teknikleri tanıyarak, bunların pratik
kullanımlarını ele alacağız.
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8.1. Faiz Oranı Riski ve Yönetimi
Faiz oranlarında değişkenlik arttığı ölçüde, finansal varlıkların fiyatının ters yönde
değiştiğini düşünürseniz, bu tür finansal varlıkları ellerinde bulunduranların ciddi bir risk
üstlendiğini de kolayca söyleyebilirisiniz. Nitekim aşağıda yer alan ve Türkiye’de üç ay vadeli
Hazine bonoları için gerçekleşen faiz oranlarının seyrini gösteren Şekil 8. 1’i göz önüne alırsak,
üstelenilen riskin boyutlarını kolaylıkla görebiliriz.

8.1.1. Faiz Oranı Riski
Finansal varlıkları ellerinde bulunduran kişi ve kurumlar çeşitli risklerle karşı karşıya
kalırlar. Bunların içinde en önemlisi geri ödenmeme riskidir. Karşı karşıya kalınan risklerden
bir tanesi de faiz oranları değiştikçe finansal varlığın piyasa değerinde gözlenen dalgalanma
riskidir. Bu tür riski daha önce faiz oranı riski olarak adlandırmıştık.
Tahvil fiyatları ve faiz oranları arasındaki ters yönlü ilişkinin varlığı ve vadenin
dolmasına kalan süre uzadıkça bu riskin artması, faiz oranı riskinin yönetimini gündeme
getirmektedir. Zira faiz oranı değişiklikleri karşısında tahvilin veya bononun fiyatının ne ölçüde
değişeceğini belirleyen faktörlerden bir tanesi vadeye kalan süredir. Burada tahvilin veya
bononun fiyatı ile kastedilen kavramın bu menkul kıymetlerin piyasa değeri olduğunu
sanıyoruz hatırlıyorsunuz. Buna göre, bir tahvilin veya bononun karşı karşıya olduğu faiz oranı
riski menkul kıymetin vadesinin dolmasına kalan süre veya vadeye kalan gün sayısı ile
yakından ilişkilidir. Faiz oranı riski açısından vadeye kalan sürenin neden önemli olduğunu
anlayabilmek için, basit bir örnekten yola çıkalım. Üzerinde yazılı değerleri 1 milyon TL olan
sıfır kuponlu (iskontolu) iki tahvilden bir tanesinin vadesine 1 yıl kaldığını, diğerinin vadesinin
ise 2 yıl sonra dolacağını kabul edelim. Eğer piyasa faiz oranı %20 ise söz konusu tahvillerin
değeri
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formülünden yararlanılarak hesaplanabilir. Aşağıda yer alan Tablo 8. 1’de ilk satırda bu
iki tahvilin fiyatlarının, vadesine 1 yıl kalan tahvil için 833 bin TL, 2 yıl kalan tahvil içinse 694
bin TL olduğu görülmektedir.

Piyasa faiz oranının %20’den %25’e çıkması durumunda, vadesine 1 yıl kalan tahvilin
fiyatı 33 bin lira azalarak 800 bin TL’ye düşmekte, vadesine iki yıl kalan tahvilin fiyatı ise 54
bin lira azalarak 640 bin TL’ye düşmektedir. Dikkat ederseniz, vadesine 1 yıl kalan tahvili
elinde bulunduran kişi %4’lük, 2 yıl kalan tahvili elinde bulunduran kişi ise %8’lik bir sermaye
kaybına uğramıştır. Bu basit örneğin gösterdiği önemli bir gerçeği tekrar vurgulayalım: Bir
tahvilin vadesi veya vadenin dolmasına kalan süresi uzadıkça, karşı karşıya kalınan faiz oranı
riski yükselmektedir. Yukarıdaki örneğimizi basitleştirmek için örnek olarak ele aldığımız
tahvilleri sıfır kuponlu olarak kabul ettik. Biliyorsunuz, tahvillerde genel eğilim belirli
aralıklarla bir kupon ödemesinde bulunulmasıdır. Yukarıdaki mantıkla hareket ettiğimizde,
kupon ödemeleri ne kadar sık olursa, üstlenilecek faiz riski de o derece düşük olacaktır. Bunu
görebilmek için, 1 milyon TL nominal değerli, vadelerine 2 yıl kalmış iki tahvil düşünelim.
Bunlardan bir tanesi sıfır kuponlu iken, diğerinin yılda %15 oranında kupon ödemesi yaptığını
ve piyasa faiz oranın %20 olduğunu kabul ederek bu tahvillerin değerini hesaplayalım. İlk
tahvilin fiyatını daha önce 694 bin TL olarak hesaplamıştık. Diğer tahvil yılda %15, yani 150
bin TL kupon ödemesi yaptığı ve vadesine iki yıl kaldığı için fiyatı,

olarak hesaplanır. Tablo 8. 2’de özetlenen hesaplamalara göre, faiz oranı %25’e çıktığı
zaman, sıfır kuponlu tahvili elinde tutan kişi %8, yıllık %15 kupon ödemeli tahvili elinde tutan
kişi %7’lik sermaye kaybına uğramaktadır. Görüldüğü gibi, iki tahvilin vadesine de aynı süre
(iki yıl) kalmasına karşın, kupon ödemeleri sıklaştıkça faiz oranı riski azalmaktadır.
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8.1.2. Finansal Araçların Efektif Vadesi
Faiz oranı riskini etkileyen iki faktör söz konusudur: Vadeye kalan süre ve bu süre içinde
yapılacak ödeme miktarı. Tahvil veya bono alıp satanlar faiz oranı riskini değerlendirebilmek
için bu faktörleri birlikte ölçmek durumundadırlar. Bu iki büyüklüğün bir arada ölçümü efektif
vade veya durasyon adı verilen bir kavram aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Efektif vade veya
durasyon, bir tahvilin anapara ve faiz ödemelerinin tamamını elde etmek için gerekli olan
ortalama süreye ilişkin bir ölçüttür.
Tahvil alım satımı ile uğraşanlar efektif vadeyi hesaplayabilmek için bir finansal aracın
vadesi boyunca yapacağı ödemelerin şimdiki değerini bularak, bunların ağırlıklı ortalamasını
hesaplamaktadırlar. Bunu yapabilmek için de, kupon ödemeli bir tahvili sanki sıfır kuponlu bir
tahvilmiş gibi değerlendirirler. Örneğin, 1 milyon TL nominal değerli yıllık %15 kupon ödemeli
5 yıl vadeli bir tahvil, 6 adet sıfır kuponlu tahvilden oluşan bir portföyle eşdeğerdir. Bu
portföyde yer alan sıfır kuponlu tahviller şu şekilde sıralanabilir: 150 bin TL’lik bir yıl vadeli,
150 bin TL’lik iki yıl vadeli, 150 bin TL’lik üç yıl vadeli, 150 bin TL’lik dört yıl vadeli, 150
bin TL’lik beş yıl vadeli ve 1 milyon TL’lik beş yıl vadeli sıfır kuponlu tahviller. Buna göre,
%15 kupon ödemeli 1 milyon TL’lik 5 yıl vadeli tahvilin efektif vadesi, sıralanan bu sıfır
kuponlu tahvillerin vadelerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Burada sözü edilen ağırlıklar, her bir sıfır
kuponlu tahvilin toplam ödeme akımlarının değeri içindeki payına eşit olacaktır.
Örnek tahvil için efektif vadenin (durasyonun) nasıl hesaplanacağını görelim.
Örneğimiz göre 5 yıl vadeli, yıllık %15 kupon ödemeli 1 milyon TL nominal değerli bir tahvil
için efektif vade hesaplayacağız. Bu süre içinde, elimizde sanki sıfır kuponlu bir tahvil varmış
gibi düşündüğümüz için, bunların bugünkü değerini bulurken cari faiz oranına ihtiyacımız
vardır. Başlangıçta piyasa faiz oranının kupon ödemesine eşit olduğunu düşünelim ve faiz
oranının %15 olması durumunda efektif vadeyi hesaplayalım. Tablo 8. 3 bu hesaplamayı
özetlemektedir.
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Tablonun ilk sütununda, varsaydığımız her bir sıfır kuponlu tahvilin vadesine kalan yıl
sayısı yer alırken, ikinci sütunda ise vade dolduğunda elde edilecek nakit ödemelerinin miktarı
yer almaktadır. Dikkat ederseniz son yıl iki ödeme söz konusu olacaktır: Kupon ödemesi ve
anapara geri ödemesi. Tablonun üçüncü sütununda ise piyasa faiz oranının %15 olması
durumunda, söz konusu sıfır kuponlu tahvillerin bugünkü değerleri yer almaktadır. Örneğin,
vadesine 1 yıl kalan sıfır kuponlu tahvilin nakit ödemesi olan 150 bin TL’nin bugünkü değeri,

olarak, vadesine 5 yıl kalan iki adet sıfır kuponlu tahvilin nakit ödemeleri olan 150 bin
TL ve 1 milyon TL’nin bugünkü değerleri ise

olarak hesaplanmaktadır. Öte yandan, üçüncü sütunun toplamı alınarak bugünkü
değerlerin toplamı bulunmaktadır. Üçüncü sütunun altında yer alan toplam bu değeri ifade
etmektedir. Hemen belirtelim ki, bu sütunun toplamı, her zaman tahvilin üzerinde yazılı olan
değere eşit olmak zorunda değildir. Örneğimizde, piyasa faiz oranı, kupon ödeme oranına eşit
olduğu için bu sonuca ulaşılmıştır, eğer piyasa faiz oranı kupon ödeme oranı olan %15’ten farklı
olursa elde edeceğimiz bugünkü değerler toplamı, tahvilin üzerinde yazılı değerden farklı
olacaktır. Dördüncü sütunda ise her bir bugünkü değer büyüklüğünün toplam bugünkü değer
içindeki payları hesaplanmaktadır. Bunun için, üçüncü sütunun her satırı üçüncü sütun
toplamına bölünmektedir. Son sütunda ise vadeye kalan her yıl için ağırlıklı vade
hesaplanmakta, bunun için 1’inci sütundaki her değer 4’üncü sütundaki ağırlıklarla
çarpılmaktadır. Elde edilen son sütundaki değerler toplamı, bize bu tahvilin efektif vadesini
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(durasyonunu) verir. Yaptığımız hesaplamaya göre, örneğimizde ele aldığımız yıllık %15
kupon ödemeli, 5 yıl vadeli, üzerinde yazılı değeri 1 milyon TL olan bir tahvilin efektif vadesi,
piyasa faiz oranının %15 olması durumunda, yaklaşık 3. 86 yıldır.
Aynı özelliklere sahip tahvilin kupon ödemesi %20 olsaydı, piyasa faiz oranının %15
olması durumunda, efektif vadenin hesaplanması Tablo 8. 4’de özetlenmektedir. Tablodan elde
edilen sonuca göre, söz konusu tahvilin efektif vadesi 3,69 yıl olarak hesaplanmaktadır. Buna
göre, diğer koşullar sabitken, bir tahvilin kupon ödeme oranının yükselmesi, efektif vadesinin
kısalmasına neden olmaktadır.

Benzer bir mantıkla, tahvilin diğer tüm koşulları aynı iken piyasa faiz oranının
yükselmesi durumunda efektif vadenin nasıl değişeceği ise Tablo 8. 5’te özetlenmektedir. Buna
göre, piyasa faiz oranının %15’ten %20’ye çıkması durumunda, söz konusu tahvilin efektif
vadesi 3,76 yıla düşmektedir. Buna göre, diğer koşullar sabitken, piyasa faiz oranının
yükselmesi efektif vadenin kısalmasına neden olmaktadır.
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Efektif vade, faiz oranı riskini ölçmek için kullanılan en önemli gösterge niteliğindedir.
Zira bir finansal varlığın efektif vadesini bildikten sonra, faiz oranında meydana gelecek
değişikliklerin, bu varlığın değerinde yaratacağı değişikliği hesaplamak oldukça kolaydır. Bu
amaçla,

formülünü kullanarak, elde edilecek sermaye kazancı oranını veya uğranılacak sermaye
kaybı oranını kolayca hesaplayabiliriz. Örneğin, daha önce piyasa faiz oranı %15 iken efektif
vadesini 3,857 yıl olarak hesapladığımız tahvil için piyasa faiz oranının %20’ye çıkması
durumunda, fiyat değişim oranı

olarak hesaplanır. Bu tahvili elinde bulunduran kişi, yaklaşık %17’lik bir sermaye
kaybına uğrar. Tersine, piyasa faiz oranı %15’den %11’e düşmüş olsaydı, tahvilin değerinde
meydana gelecek değişme,

olarak hesaplanacak, yani bu tahvili elinde bulunduran kişi, yaklaşık %13’lük bir
sermaye kazancı elde edecektir. Dikkat ederseniz, efektif vade uzadıkça veri bir faiz oranı
değişikliği için fiyattaki değişim oranı artacaktır. Örneğin faiz oranının %15’ten %20’ye çıktığı
bir ortamda, efektif vadesi 2,5 yıl olan bir tahvilde uğranılacak sermaye kaybı oranı yaklaşık
%11, efektif vadesi 4,5 yıl olan bir tahvilde uğranılacak sermaye kaybı oranı yaklaşık %20 olur.
Örneklerin faiz oranı riski açısından bize gösterdiği en önemli sonuç, efektif vade
sayesinde faiz oranı değişikliklerinin yaratacağı değer değişikliklerini minimize etmenin
yolunu görebilmemizdir. Örneğin, faiz oranlarında artış bekleyen bir yatırımcı, portföyündeki
tahvillerin efektif vadesini bildiği sürece, bunların efektif vadesini azaltacak önlemlerle
katlanacağı sermaye kaybını minimize etme olanağına sahiptir. Doğal olarak, bunun tersi bir
ortamda, yani faiz oranlarında düşüş beklenen bir ortamda, yatırımcı portföyüne daha uzun
efektif vadeye sahip finansal varlıkları dahil ederek elde edeceği sermaye kazancını maksimize
etme olanağına sahip olur.

8.1.3. Faiz Oranı Riskini Sınırlayıcı Stratejiler
Faiz oranı riskini sınırlandırabilmek için çeşitli stratejiler uygulanabilir. Eğer yukarıda
yaptığımız açıklamaları göz önüne alırsak, faiz oranı riskini sınırlandırabilmek için
kullanılabilecek ilk yöntem portföyünüzde kısa vadeli finansal varlıkların ağırlık taşımasıdır.
Yukarıda yaptığımız açıklamalarda, kısa vadeli veya vadesine kısa süre kalan menkul
kıymetlerin faiz oranı değişmeleri karşısında daha düşük sermaye kaybı riskine konu
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olduklarını görmüştük. Bu konuda uygulanabilecek bir diğer strateji de, daha kısalı süreli efektif
vadeye sahip menkul kıymetleri elde tutmaktır. Eğer riski sınırlamak amacıyla efektif vade
kavramı esas alınıyorsa, sadece vadeye kalan süre değil, bu sürede elde edilecek nakit akımları
da göz önüne alınmış olmaktadır.
Riski sınırlandırabilmek için kısa vadeli veya düşük efektif vadeli finansal varlıkları
tercih etmenin yol açtığı üç sorundan söz etmek mümkündür. Öncelikle, eğer piyasada geçerli
olan getiri eğrisi artan eğimli ise uzun vadeli menkul kıymetlerin getirisi de yüksek olacaktır.
Daha önceki açıklamalarımızdan hatırlayacağınız gibi, çizilen getiri eğrileri genellikle artan
eğimli olduğuna göre, kısa vadeli veya kısa efektif vadeli finansal varlıkları elde tutmak aynı
zamanda daha düşük getiriye razı olmak anlamına gelmektedir. Sözü edilen ikinci sakınca,
sürekli kısa vadeli menkul kıymetlerin elde tutulması, bunların satışını ve yeniden kısa vadeli
menkul kıymet alınmasını gündeme getirdiği için, kısa vadeli menkul kıymetlerin döndürme
maliyeti (satıp yeniden alım maliyeti) yüksek olabilir. Son olarak, sadece kısa vadeli menkul
kıymetlerin elde tutulması, çeşitlendirmenin getireceği olanaklardan da vazgeçilmesi anlamına
gelmektedir. Zira hatırlayacağınız gibi, faiz oranı riskini azaltmanın bir diğer yolu portföyün
çeşitlendirilmesidir.

8.1.4. Riskten Korunma ve Türev Ürünler
Faiz oranı riskini sınırlandırabilmek amacıyla kısa vadeli, vadesine kısa süre kalan veya
düşük efektif vadeli finansal varlıkları elde tutmanın taşıdığı sakıncalar, faiz oranı riskini
yönetebilmek için, alternatif stratejilerin geliştirilmesine neden olmuştur. Bu yöntem, riske
karşı korunma veya kısaca korunma (hedging) olarak adlandırılmaktadır. Korunma, faiz oranı
ve kur risklerinden kaynaklanan sermaye kaybına uğrama olasılığını azaltan finansal stratejiler
biçiminde tanımlanabilir. Korunma işlemlerinde başvurulan araçlar ise türev ürünler olarak
bilinir.
Bir portföyün taşıdığı faiz oranı riskini düşürebilmek için korunma amacıyla diğer
finansal araçlar kullanılabilir veya esas portföyün taşıdığı faiz oranı riskini düşüren dengeleyici
finansal işlemlere başvurulabilir. Tam korunma, sözü edilen risklerin tamamını ortadan kaldırır.
Hemen belirtelim ki, korunma stratejileri sadece faiz oranı riskini değil, aşağıda ele alacağımız
döviz kuru riskini de azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla kullanılabilmektedir.
Türev menkul kıymet veya kısaca türev ürün, getirisi diğer finansal araçların getirisine
bağlı olarak belirlenen finansal araçtır. Söz konusu türev ürünlere ilişkin işlem hacmi tüm
dünyada 90’lı yıllarda büyük artış göstermiş ve 1986 yılında ABD’de 1. 5 trilyon dolarlık türev
ürün elde bulundurulurken 2002 yılı sonu itibarı ile bu miktar 44 trilyon dolara yükselmiştir.
Sözü edilen türev ürünler arasında son yıllarda en çok kullanılanlar forward sözleşmeler, futures
sözleşmeler, opsiyon sözleşmeleri ve swap sözleşmeleridir. Oldukça karmaşık bir mantık
zincirine dayandırılan bu işlemleri, döviz riski kavramını ele aldıktan sonra, ana hatları ile
inceleyeceğiz.
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8.2. Döviz Riski ve Yönetimi
Döviz riski, bir finansal kuruluşun mevcut kâr marjının, işleme konu olan yabancı
paraların fiyatlarında meydana gelen değişmeler sonucu azalması olasılığıdır. Yabancı
paraların fiyatlarında ortaya çıkan değişim, bu anlamda, döviz riskinin kaynağını
oluşturmaktadır. Yabancı paraların fiyatlarında meydana gelen değişmeler, yapılan işlemlerin
vadeli piyasalarda veya spot piyasalarda gerçekleştirilmesine göre farklı döviz riskleri
yaratabilir. Biz bunlar içerisinde en çok karşılaşılan iki tür riski, kur riskini ve parite riskini ele
alacağız. Örneklerimizi verirken, bir finansal kurumun bilançosundan yola çıkacağız; ancak,
unutulmamalıdır ki döviz cinsinden alacağı veya borcu olan ya da her ikisine birden sahip olan
her kurum ve kişi bu risklerle karşı karşıyadır.

8.2.1. Kur Riski
Kur riski, bir işletmenin bilançosunun aktifinde ve pasifinde aynı tutarda ve cinste
yabancı para bulunmamasından kaynaklanan zarara uğrama olasılığıdır. Bildiğiniz gibi, ulusal
para yabancı paralara karşı değer kaybedilmekte veya değer kazanabilmektedir. İşte ulusal
paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin değişmesi olasılığı, kur riskinin doğmasına
neden olmaktadır. Ulusal paranın yabancı paralar karşısında değer kazanması durumunda
(örneğin, 1 € = 1,7 milyon TL iken 1 € = 1,6 milyon TL olması gibi), aktifte fazlası olan,
örneğin, bir banka aynı döviz cinsi için daha az ulusal para elde edeceği için zarar; pasifte fazlası
olan bir banka ise aynı döviz borcunu daha az ulusal para ödeyerek kapatacağı için kâr elde
edecektir. Örneğin A ve B bankalarının bilançolarından elde edilen verilerle döviz varlıklarının
ve döviz yükümlülüklerinin aşağıda yer alan Tablo 8. 6’daki gibi olduğunu kabul edelim.
Tablonun ilk sütununda bilanço kalemleri, ikinci sütununda söz konusu bilanço büyüklüklerinin
yabancı para cinsinden tutarı ve üçüncü sütununda ise mevcut kurdan (1 $ = 1,7 milyon TL)
söz konusu yabancı para büyüklüklerin TL cinsinden değeri yer almaktadır.

A ve B bankalarının taşıdığı döviz pozisyonları veri iken, TL’nin € karşısında değer
kazanması durumunda, örneğin 1 € = 1,6 milyon TL olması hâlinde, her iki banka da yeniden
değerleme yapmak durumundadırlar. Yabancı paranın değerinin değişmesi nedeniyle ortaya
çıkacak kâr veya zarar evalüasyon kârı veya zararı olarak adlandırılır. Ulusal paranın €
karşısında değer kazandığı bir ortamda söz konusu iki bankanın yabancı para cinsinden varlık
ve yükümlülüklerinde bir değişiklik olmamasına karşın, bunların TL cinsinden değerleri
değişecek ve Tablo 8. 7’de görüldüğü gibi olacaktır:
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TL’nin € karşısında değer kazanması durumunda döviz varlıkları döviz
yükümlülüklerinden fazla olan, yani net anlamda döviz cinsinden alacaklı olan A bankası 2,5
milyar TL evalüasyon zararı ile karşı karşıya kalırken, döviz yükümlülükleri döviz
varlıklarından fazla olan, yani net anlamda döviz borçlusu olan B bankası 2,5 milyar TL
evalüasyon kârı elde etmektedir.
Ulusal paranın değer yitirmesi (yani kurların yükselmesi) durumunda bunun tam tersi
bir sonuç ortaya çıkacaktır. Döviz varlıkları döviz yükümlülüklerinden fazla olan bir banka,
aynı miktarda yabancı para için daha fazla ulusal para tahsil ederken pasifteki yabancı para
borçları için de daha fazla ödeyecek, ancak bu değişiklikten kârlı çıkacaktır. Tersine pasif
fazlası olan banka ise net anlamdaki döviz borçları nedeniyle daha fazla ulusal para ödeyeceği
için bu değişiklikten zarara uğrayacaktır. Daha önce Tablo 8. 6’da verilen iki bankanın
durumunu bu kez ulusal paranın değer kaybederek 1 € = 1,7 milyon TL’den 1 € = 1,8 milyon
TL olması durumunda ele alarak bu değişikliğin etkilerini sayısal olarak görelim. Tablo 8. 6’dan
hatırlayacağınız gibi, A bankası net anlamda döviz alacaklısı, B bankası ise net anlamda döviz
borçlusu idi. Buna göre, € / TL kurunda meydana gelen yukarıda sözü edilen değişiklik
durumunda bankaların döviz varlıkları ve döviz yükümlülüklerinin değeri Tablo 8. 8’de
gösterildiği gibi olacaktır.

Genelde bankacılık jargonunda, aktifteki döviz varlıkları pasifteki döviz borçlarını
geçiyorsa pozisyon fazlası, tersine pasifteki döviz borçları aktifteki döviz varlıklarını geçiyorsa
pozisyon açığından veya açık pozisyondan söz edilir. Açık pozisyon ve pozisyon fazlası
deyimlerini kullanarak, yukarıda örneklerle ortaya koyduğumuz kur değişikliklerinin yarattığı
riskleri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi özetleyebiliriz.
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8.2.2. Parite Riski
Döviz portföyünde mevcut olan yabancı paraların çapraz kurlarında (paritelerinde)
meydana gelen değişmeden kaynaklanabilecek alternatif zarar olasılığı parite riski olarak
adlandırılır. Tıpkı kur riskinde olduğu gibi, parite riskinde de açık pozisyon veya pozisyon
fazlası olması durumunda parite riski doğabilir. Örneğin, A bankasının bilançosundan
yararlanılarak elde edilen ve Tablo 8. 10’da özetlenen verilere göre, banka hem dolarda hem de
euro’da pozisyon fazlasına sahiptir. 1 $ = 1,5 milyon TL ve 1 € = 1,7 milyon TL olduğu için,
bankanın her iki dövizde de sahip olduğu pozisyon fazlasının toplam değeri 490 milyar TL’dir.
Öte yandan mevcut kurlara göre dolar ve euro arasındaki çapraz kur veya aynı anlama gelmek
üzere $ / € paritesi 1 $ = 0,88 € olmaktadır.

Banka her iki döviz cinsinde de pozisyon fazlasına sahipken uluslararası piyasa
koşullarında meydana gelen gelişmeler sonucu (örneğin, ABD’de Federal Reserve’in faizleri
düşürmesi gibi) euro’nun dolar karşısında değer kazandığını ve çapraz kurun 1 $ = 0,75 €
olduğunu kabul edelim. Buna göre, doların 1 $ = 1,5 milyon TL’de kaldığını kabul edersek, söz
konusu 0,75’lik $ / € paritesi 1 = 2 milyon TL olmasını gerektirecektir. Oluşan bu yeni kurlara
göre tabloyu yeniden düzenlersek aşağıdaki sonuçları elde ederiz:

Görüldüğü gibi bankanın pozisyon fazlasının değeri 550 milyar TL’ye yükselmiş; yani,
$ / € paritesinin 0,88’den 0,75’e düşmesi, bir diğer deyişle euro’nun dolar karşısında değer
kazanması sonucu banka 60 milyar TL kâr elde etmiştir. Ancak, banka bu durumu, yani
euro’nun değer kazanacağını öngörerek dolardaki pozisyon fazlasını euro’ya çevirebilse idi
kârını daha da arttırabilirdi. Banka $ / € paritesindeki gelişmeyi öngörebilseydi, mevcut kurdan
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elindeki 100 bin dolarlık pozisyon fazlasını euro’ya çevirerek 100 bin $ x 0,88 = 88 bin € elde
edecekti. Bu durumda banka euroda 288 bin € ‘luk bir pozisyon fazlasına sahip olacak ve bu
pozisyon fazlasının değeri çapraz kur değişikliğinden sonra 288 bin € x 2 milyon /TL = 576
milyar TL olacaktı. Buna göre bankanın taşıdığı pozisyon fazlası nedeni ile elde edeceği kâr 60
milyar TL değil, 86 milyar TL olacaktı. Görüldüğü gibi, banka, paritelerdeki gelişmeyi iyi
tahmin edememesinden dolayı gerekli pozisyonu alamamış ve alternatif bir gelirden mahrum
kalmıştır. Bu durum da parite riski olarak değerlendirilmelidir.
Parite riski sadece pozisyon fazlasında değil taşınan açık pozisyonda da gündeme
gelebilir. Şimdi, yukarıda verdiğimiz örneğin benzerini bu kez açık pozisyondaki B bankası
için değerlendirelim. B bankasının döviz cinslerine ve ulusal paraya göre açık pozisyon
değerleri Tablo 8. 12’de yer aldığı gibi olsun.

Görüldüğü gibi B bankası, her iki dövizde de açık pozisyona sahiptir ve 1 $ = 1,5 milyon
TL ve 1 € = 1,7 milyon TL’lik kurlar düzeyinde açık pozisyonun ulusal para cinsinden toplam
değeri 490 milyar TL olarak belirlenmektedir. Şimdi, daha önce olduğu gibi, $ / € paritesinin,
yaşanan gelişmeler sonucu 0,88’den 0,75’e gerilediğini kabul edelim. Hatırlarsanız bu
gelişmeler sonucu, 1 $ = 1,5 milyon TL’de kalırken 1 € = 2 milyon TL olmaktaydı. Oluşan bu
yeni durumda, bankanın döviz cinsinden net borcunun ulusal para bazında değeri, Tablo 8.
13’de görüleceği gibi, 490 milyar TL’den 550 milyar TL’ye yükselmektedir.

Oluşan bu yeni tabloya göre, çapraz kurun 0,88’den 0,75’e gerilemesi, bir diğer deyişle
euro’nun dolar karşısında değer kazanması sonucu net anlamdaki döviz borçlarını öderken 60
milyar TL daha fazla ödeme yapmak durumundadır. Kısaca, banka 60 milyar TL zarara
uğramıştır. Oysa banka piyasalarda ortaya çıkan bu değişmeyi öngörebilseydi, euro’daki
pozisyon açığını dolara çevirerek uğradığı zarardan kurtulabilirdi. Buna göre, şayet banka
paritedeki bu değişikliği önceden tahmin edebilseydi, mevcut kurdan euro’daki pozisyon
açığını dolara çevirerek, 200 bin € / 0,88 = 227,2 bin $ borçlanacak ve dolardaki pozisyon açığı
327,2 bin $’a çıkacaktır. Euro’da pozisyon açığını sıfırlayan banka, paritede gözlenen
değişmeden etkilenmeyecek ve mevcut pozisyon açığının değeri 327,2 bin $ x 1,5 milyon $/TL
= 490 milyar TL’de sabit kalacaktır. Buna göre, banka eğer gerekli pozisyonu alabilmiş olsaydı
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60 milyar TL’lik zarardan kurtulacaktı. İşte bu durum da parite riskinin bir diğer yönünü
göstermektedir.

8.2.3. Kur Riskinin Ölçümü ve Sınırlandırılması
Kur riskinin ölçülmesinde, özellikle finansal kurumlar açısından, oldukça farklı
göstergelerden söz etmek mümkündür. Bunlar içinde en teknik olanı “net genel
pozisyon/sermaye tabanı” oranıdır. Zira sermaye tabanı denilen kavramın hesaplanması son
derece ayrıntılı muhasebe verilerini gerektirmektedir. Ülkemizde bankaların, %30 olarak
belirlenen bu orana uymaları gerekmektedir. Biz bu konuda sözü edilen karmaşık teknikleri
incelemek yerine, oldukça basit bir şekilde hesaplanan ve ülkemizde de uzun yıllar bankacılık
sisteminin kur riskini takip etmek ve sınırlamak amacıyla kullanılan kur riski oranı kavramını
ele alacağız. Döviz varlıkları ve döviz yükümlülükleri arasında bir denge kurmayı hedefleyen
ve mevcut riskin büyüklüğünü gösteren kur riski oranı ile döviz pozisyon açığının belirli bir
ölçüyü geçmesine engel olunabilir. Kur riski oranı

formülü aracılığı ile hesaplanır. Kur riski oranının hesaplanmasında, farklı para
birimlerindeki pozisyonlar ABD dolarının kullanılması ile ortak bir para birimine indirgenir ve
dolayısıyla aktif ve pasif pozisyonları bir bütün olarak ele alınır. Örneğin, ülkemizde bankacılık
sistemi için bu oran en düşük 0,8 ve en büyük 1,1 olabilir. Bir diğer deyişle, döviz varlıkları
döviz yükümlülüklerinden en fazla %20 oranında düşük ve %10 oranında fazla olabilir.
Tanımlanan kur riski oranı aktifteki döviz varlıklarını ve pasifteki döviz
yükümlülüklerini, dövizin cinsine bakmaksızın hesapladığı için eleştirilebilir. Bu nedenle, kur
riski oranı her bir döviz cinsi için ayrı ayrı da hesaplanabilir ve her bir döviz cinsi için ayrı
pozisyon limitleri getirilebilir. Yani, her döviz için ayrı bir kur riski oranı belirlenebilir. Nitekim
ülkemizde bankaların kur riski oranının her bir döviz cinsi için en az 0,75, en çok 1,15 olacağı
belirlenmiştir. Bankalar genel kur riski oranını gerçekleştirmek zorunda oldukları gibi, her bir
döviz için de belirlenen kur riski oranlarına da uymak zorundadırlar.

8.3. Türev Ürünler ve Risk Yönetimi
Türev ürünler, birkaç kategoride incelenebilir. Bu kategorilerin her birinin paylaştığı
ortak özellik, getirilerinin diğer finansal varlıkların getirilerine göre belirleniyor olmasıdır.
Forward, futures, opsiyon ve swap sözleşmeleri şeklinde ayrıştıracağımız türev ürünlerin
riskten korunmak amacıyla nasıl kullanılacağını aşağıda ele alacağız.

8.3.1. Forward Sözleşmeler
Türev ürünlere verilebilecek ilk örnek forward sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler
gelecekteki bir tarihte teslim edilecek bir malın veya finansal aracın (döviz dâhil) fiyatının ve
işlem miktarının bugünden belirlendiği sözleşmelerdir. Biz reel varlıklara (buğday, altın,
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alüminyum gibi) ilişkin sözleşmelerle değil, finansal araçlara ilişkin sözleşmelerle
ilgileneceğimiz, için örneklerimizi bunlara dönük olarak vereceğiz.
Faiz oranı riskinden korunmak amacıyla kullanılan forward sözleşmeleri, forward faiz
sözleşmeleri olarak adlandırılır. Forward faiz sözleşmelerinde, gelecekte belirlenen bir tarihte,
belirlenen bir faiz oranından, finansal aracın satışı garanti altına alınmaktadır. Forward faiz
sözleşmelerinin, sözleşmenin her iki tarafına da faiz oranı riskinden tam koruma olanağını nasıl
sağladığını görebilmek için bir örnek çerçevesinde açıklamalarımızı sürdürelim. Bir ABD
bankasının daha önce verilen bir kredinin gelecek yıl yapılacak faiz ve anapara ödemesi sonucu
10 milyon dolarlık bir kaynak beklediğini kabul edelim. Banka, izlediği politika gereği, gelecek
yıl içinde açılması planlanan kredilerde yarı yarıya bir azaltmaya gitme kararı vermiştir. Bu
nedenle, banka, önümüzdeki yıl 5 milyon dolarlık bir atıl fona sahip olacaktır. Banka yöneticisi
bu atıl fonu, riskten bağımsız 5 yıl vadeli ABD tahvillerinde değerlendirme kararı vermiştir.
Banka yöneticisi bugün piyasada geçerli olan %7’lik faizin gelecek yıl düşeceğini düşünmekte
ve bugünden yüksek faizi garanti altına alarak gelecek yıl elinde olacak 5 milyon dolarlık atıl
fonu bugünkü yüksek faizden değerlendirmek istemektedir. Aynı anda, bir Türk bankasının
portföyünde vadesine 3 yıl kalan 5 yıl vadeli ABD devlet tahvilleri bulunmaktadır. Türk
bankasının yöneticisi, önümüzdeki yıl ABD’deki piyasa faizlerinin artarak %7’nin üzerine
çıkacağını beklemekte ve dolayısıyla ABD doları cinsinden olan bu tahvillerden sermaye
kaybına uğrayacağını düşünmektedir. Gördüğünüz gibi, bankaların her ikisi de faiz riski ile
karşı karşıyadır. Bankalar bu faiz riskinden korunmak için forward faiz sözleşmesi
yapacaklardır. ABD bankası bir yıl sonrası için belirlenen bir tarihte 5 milyon dolarlık beş yıl
vadeli ABD devlet tahvillerini satın almayı taahhüt eder. Doğal olarak belirlenen fiyat bu
menkul kıymet için bugün geçerli olan %7’lik faiz gelirini ABD bankasına garanti edecek
düzeyde olmalıdır.
Böylece, ABD bankası gelecek yıl düşmesini beklediği %7’lik faizi, gelecek yıl için de
garanti altına almaktadır. Öte yandan, Türk bankası gelecek yıl için belirlenen tarihte ve
belirlenen fiyattan söz konusu tahvilleri satma taahhüdüne girmektedir. Gelecek yıl faiz
oranlarının yükselmesini ve tahvillerin değerinin düşmesini bekleyen Türk bankası, bu sayede
bugünkü düşük faizden, önümüzdeki yıl uğrayacağı sermaye kaybı olasılığını ortadan
kaldırmaktadır.
Amerikan ve Türk bankaları arasında yapılan forward sözleşmesinde, ABD bankası
gelecek yıl için belirlenen tarih ve fiyattan söz konusu tahvilleri satın alma taahhüdüne
girmektedir. Piyasa terminolojisinde ABD bankasının bu şeklide pozisyon alması long
pozisyon olarak adlandırılmaktadır. Öte yandan, Türk bankası da belirlenen tarihte ve
belirlenen fiyattan sözü edilen ABD devlet tahvillerini satma taahhüdüne girmektedir. Türk
bankasının aldığı pozisyon ise short pozisyon olarak adlandırılır. Buna göre, gelecekteki
belirlenmiş tarih ve fiyattan bir finansal aracı (döviz dâhil) satın alma yükümlülüğü long
pozisyon, satma yükümlülüğü ise short pozisyon olarak tanımlanabilir.
Basitleştirerek ortaya koymaya çalıştığımız forward sözleşmeler kur riskinden
korunmak amacıyla da kullanılabilir. Gelecekte belirlenen bir tarihte ve belirlenen kurdan
yabancı paranın veya yabancı para cinsinden düzenlenmiş bir menkul kıymetin teslimini içeren
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sözleşmeler forward döviz sözleşmeleri olarak adlandırılır. Şimdi bu sözleşmenin kur riskinden
korunmak amacıyla nasıl kullanılabileceğini, bir örnekle ortaya koymaya çalışalım.
Türkiye’de faaliyet gösteren bir tekstil firması kurmakta olduğu üretim tesisinde
kullanacağı dokuma tezgâhlarını bir Amerikan firmasından 1 milyon dolara satın almıştır.
Yapılan anlaşmaya göre makineler 3 ay sonra teslim edilecek ve teslimle birlikte bedel peşin
olarak ödenecektir. Firma yöneticileri bu üç aylık sürede ABD dolarının TL karşısında değer
kazanacağını bekledikleri için, üç ay sonra yapılacak ödeme nedeniyle maliyetin artacağını
düşünmektedirler. Öte yandan, bir başka Türk firması ABD’deki bir firma ile yaptığı ihracat
anlaşması ile 3 ay içinde ABD’ye TV tüpü ihraç edecek ve teslimatın tamamlanması ile birlikte
1 milyon dolar alacaktır. Bu firma ise 3 ay sonra doların TL karşısında değer kaybedeceğini
beklemekte ve bu nedenle 3 ay sonra elde edeceği ABD dolarından zarara uğrayacağını
düşünmektedir. Bu iki Türk firmasının yapacağı iş, bir forward döviz sözleşmesi imzalamaktır.
Bu sözleşmede, tekstil firması bugünden belirlenecek kurdan 3 ay sonrası için 1 milyon dolar
satın alma taahhüdüne girmekte, TV tüpü üreten firma ise bugün belirlenen kurdan 3 ay sonrası
için 1 milyon dolar satma taahhüdüne girmektedir. Böylece dolar cinsinden ödemesi olan ve
doların değer kazanacağını bekleyen firma bugünkü ucuz kurdan sözleşme yaparak long
pozisyon almakta ve riski azaltmaktadır. Benzer şekilde, dolar cinsinden alacağı olan ve doların
değer kaybedeceğini bekleyen firma bugünkü pahalı kurdan sözleşme yaparak short pozisyon
almakta ve zarar etme riskini azaltmaktadır.
Forward sözleşmelerin en önemli dezavantajı, long ve short pozisyon alırken miktarların
ve vadelerin tam olarak eşleşememesidir. Örneklerimizde tarafların yapmak istedikleri
işlemlerin miktarları ve vadeleri tam olarak karşılıklı eşleşmektedir. Oysa piyasalarda bu
olanağı yakalamak her zaman mümkün olmayabilir. Bir diğer sakınca ise tarafların
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri hâlinde herhangi bir güvencenin bulunmamasıdır.

8.3.2. Futures Sözleşmeler
Forward işlemlerin yukarıda değinilen sakıncaları futures sözleşmelerle giderilmiştir.
Futures sözleşme, belli nitelikteki ve miktardaki bir malın veya finansal varlığın (döviz dâhil)
sözleşme tarihinde belirlenmiş bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte teslimini, yani alım
satımını hükme bağlayan standartlaştırılmış bir anlaşmadır. Kavram olarak forward
sözleşmelerle büyük benzerlik göstermesine karşın, futures sözleşmeler forward
sözleşmelerden önemli ölçüde farklıdır. Bu karşılaştırmayı sözel olarak yapmak yerine bir tablo
ile özetleyerek, farklılıkların anlaşılmasını kolaylaştırabiliriz.
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Futures sözleşmelerinde amaç, çeşitli finansal varlıklara ait fiyat dalgalanmalarının
getirdiği belirsizliği ortadan kaldırmak ve belli bir vade için ilgili finansal varlığın fiyatını
sabitlemektir. Finansal varlıklara ilişkin futures sözleşmeler döviz, faiz ve borsa indeksi üzerine
yapılan futures sözleşmeler olarak üç grupta toplanabilir. Futures sözleşmesi satın almak veya
satmak için işlemlerin yürütülmesinden sorumlu olan ve borsada faaliyet gösteren takas
birimine teminat yatırılması gerekir. Öte yandan, futures sözleşmeler standart miktarlar için
yapılabilir. Örneğin, futures faiz sözleşmelerinde, bir sözleşme ABD’de 100000 $ üzerinden
yapılır. Yine futures döviz sözleşmeleri de ancak belirli para birimleri üzerine yapılabilir ve
örneğin, bir sözleşme tutarı, euro için 100000 €, sterlin için 62500 £’dir.
Şimdi, futures sözleşmelerini kullanarak riske karşı nasıl bir korunma sağlanacağını bir
örnekle açıklamaya çalışalım. Burada sadece döviz üzerine bir örnek vereceğiz, ancak futures
sözleşmelerinin çalışma mantığı diğer (faiz ve borsa indeksi) futures sözleşme türleri için de
geçerlidir. Futures döviz sözleşmesi, hak sahibine gelecekteki belirli bir tarihte önceden
belirlenmiş bir kur üzerinden belirli bir miktarda dövizi alma ya da satma yükümlülüğü doğuran
anlaşmadır. Her bir futures döviz sözleşmesi standart bir döviz miktarının alımını veya satımını
içerir. Futures işlemlere konu olan para birimleri ve bunlara ilişkin sözleşme tutarları Tablo 8.
15’de görülebilir.
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Örneğin, bir Amerikan firması bir Fransız firmasından 300000 € tutarında ithalat yapmış
ve ödemenin euro cinsinden 6 ay sonra yapılması kararlaştırılmıştır. Ödemenin 6 ay sonraya
planlanmış olması nedeniyle Amerikan firması kur riski ile karşı karşıyadır. Amerikan
firmasının yöneticisi yaptığı incelemede bugünkü (spot) kurun 1 € = 1,1767 $, 6 ay vadeli
futures kurun ise 1 € = 1,1834 $ olduğunu belirlemiştir. Kendini kur riskinden korumak isteyen
firma, her biri 100000 € olmak üzere 3 adet euro futures sözleşmesini her biri 1,1834 € / $’den
satın alır. Böylece 6 ay sonra yapacağı ödemeyi 300000 € x 1,1834 € / $ = 355020 $ olarak
yapacağını bilir. Başka bir deyişle, 6 ay sonra ödeme günü geldiğinde piyasadaki spot kur ne
olursa olsun, Amerikan firması borcunu bugünden bilinen 355020 $ karşılığı euro ile
ödeyecektir. Ödeme günü geldiğinde piyasada oluşan kurun 1 € = 1,2167 $ olduğunu kabul
edelim. Bu durumda, Amerikan firması futures piyasada kendini korumamış olsaydı, ödeme
günü piyasada gerçekleşen kur üzerinden borcunu 300000 € x 1,2167 € / $ = 365010 $ olarak
ödemek zorunda kalacaktır. Firma futures piyasayı kullanarak kendini kur riskine karşı
korumuş ve spot piyasaya göre borç 365010 $ – 355020 $ = 9990 $ daha ucuza mal olmuştur.
Futures sözleşmeler kullanılarak tam korunma sağlanabilmesi için futures sözleşmenin vadesi,
içeriği ve tutarı korumanın yapılacağı finansal aracın bu özellikleri ile birebir uymalıdır. Doğal
olarak bu her zaman mümkün olmayabilir.

8.3.3. Opsiyon Sözleşmeler
Riskten korunma amacıyla kullanılabilecek bir başka türev ürün opsiyon sözleşmelerdir.
Opsiyon, elinde bulunduran kişiye belli bir kıymeti belirli bir tarihte ve belirli bir fiyattan satın
alma veya satma hakkı veren bir finansal sözleşmedir. Bu hakkı elinde bulunduran kişi, söz
konusu kıymeti satın almak veya satmak zorunda değildir; fakat alma veya satma hakkına
sahiptir. Opsiyonu elinde bulunduran kişinin bir finansal varlığı alma veya satma hakkına sahip
olduğu fiyat işleme koyma fiyatı olarak adlandırılır. Opsiyonun piyasa fiyatına ise prim adı
verilmektedir.
Opsiyon sözleşmeleri genel olarak iki farklı biçimde yapılır: Satın alma (call) opsiyonu
ve satma (put) opsiyonu. Satın alma veya daha yaygın kullanılan adıyla call opsiyonu, sahibine
belli bir kıymeti belirli bir tarihte ve belirli bir fiyattan satın alma hakkı verir. Satma veya daha
yaygın kullanılan adıyla put opsiyonu ise, sahibine belli bir kıymeti belirli bir tarihte ve belirli
bir fiyattan satma hakkı verir. Satın alma opsiyonlarında alıcının satın alma hakkı vardır; ancak,
201

satın alma yükümlülüğü yoktur. Opsiyonu elinde bulunduran kişi ancak avantajlı pozisyonda
ise opsiyonu işleme koyar. Opsiyon işleme konulduğunda üzerine opsiyon yazılan menkul
değer işlem fiyatından alınır veya satılır. İşlem fiyatı ile söz konusu menkul değerin piyasa
fiyatı arasındaki fark opsiyon sahibinin kârıdır. Opsiyonu yazan taraf ise opsiyon işleme
konduğunda sözleşme ile üstlendiği yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır.
Opsiyonlar, Amerikan veya Avrupa opsiyonları türünde olabilir. Avrupa opsiyonları
sadece vade tarihinde kullanılabilirken, Amerikan opsiyonları vade tarihine kadar herhangi bir
zamanda işleme konulabilir. Amerikan tipi opsiyonlar daha esnek olduğundan, bu opsiyonlara
ödenen prim Avrupa tipi opsiyonlara göre daha yüksektir. Opsiyon işlemleri döviz, hisse
senedi, borsa indeksi ve futures sözleşmeler üzerine gerçekleştirilebilmektedir. Günümüzde
opsiyon sözleşmelerinin yarıdan fazlasının indeks üzerine yazılan opsiyon işlemlerinden
oluştuğunu söylemek mümkündür.
Daha kolay anlaşılır olması nedeniyle, opsiyon işlemlerini döviz üzerine yazılan bir
opsiyon sözleşmesi bağlamında örneklemeye çalışalım. Opsiyon sözleşmelerinin tanımından
hareket ettiğimizde, bir döviz satın alma (call) opsiyonu, sahibine belirli bir miktardaki dövizi
belirli bir kur üzerinden belirli bir tarihe kadar satın alma hakkı verir. Bir döviz satma (put)
opsiyonu ise sahibine belirli bir miktardaki dövizi belirli bir kur üzerinden belirli bir tarihe
kadar satma hakkı verir. Şimdi bir örnekle opsiyon sözleşmelerinin yürütülme mekanizmasını
ortaya koymaya çalışalım.
Bir Amerikan firması, İngiltere’ye gerçekleştirdiği ihracat nedeniyle 3 ay sonra 1
milyon sterlin elde edecektir. Ancak, firma bu 3 ay içerisinde sterlinin dolar karşısında değer
kaybetmesinden endişe etmektedir. Cari koşullarda 1 $ = 0,5655 £ olan döviz kurundan firma
bir kur riski ile karşı karşıyadır. Amerikan firması bu riski aynı vade tarihini taşıyan bir sterlin
satma (put) opsiyonu satın alarak giderebilir. Döviz opsiyon piyasalarında 3 ay vadeli işlem
fiyatı 1 $ = 0,5750 £ olan bir sterlin opsiyonu 0,08 $ primle satılmaktadır. Opsiyon piyasalarında
sterlin opsiyonları 62500 £ ve katları şeklinde işlem gördüğü için, Amerikan firması bir opsiyon
sözleşmesi için 62500 x 0,008 $ = 500 $ ödemek durumundadır. Firma 1 milyon sterlinlik
alacağının tamamı için 1000000/62500 = 16 adet opsiyon sözleşmesi alacaktır. Buna göre,
Amerikan firması 16 x 500 $ = 8000 $ ödeyerek 16 adet sterlin satma opsiyonu sözleşmesi alır.
Ödenen 8000 $, bu opsiyon sözleşmesi için ilk yatırım tutarıdır. 3 ay sonra vade dolduğunda
doların sterlin karşısında değer kazandığını ve piyasadaki spot kurun 1 $ = 0,5925 £ olduğunu
düşünelim. Bu koşullarda, firma sterlin satma opsiyonunu kullandığında elde edeceği dolar
miktarı

olur.
Opsiyon maliyeti olan 8000 $ da dikkate alındığında, tahsil edilen net dolar miktarı
1739130 $ – 8000 $ = 1731130 $
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olacaktır. Amerikan firması put opsiyonu ile pozisyonunu hedge etmesiydi, cari
koşullarda 1 $ = 0,5925 £ olan kurdan

elde edecekti. Böylece, firma kur riskini tamamen ortadan kaldırarak
1731130 $ – 1687764 $ = 43366 $
kâr elde etmiştir. Doğal olarak durum bunun tersi de olabilirdi. Örneğin, opsiyonun
vadesi geldiğinde spot kur 1 $ = 0,5475 £ olsaydı, firma piyasada bu sterlinleri satarak

elde edebilirdi. Oysa yukarıda yaptığımız hesaplamalardan hatırlayacağınız gibi,
opsiyonu kullanması durumunda elde edeceği net dolar miktarı 1731130 $ idi. Bu durumda
firma, opsiyonu kullanması durumunda cari piyasa koşullarına göre
1731130 $ – 1740644 $ = – 9514 $
kayba uğramaktadır. Oysa firma opsiyon sözleşmesini kullanmazsa kaybı, opsiyon
maliyeti olan 8000 $ olacaktır. Dolayısıyla firma opsiyonu kullanmaktan (işleme koymaktan)
vazgeçecek ve eline geçen 1 milyon sterlini spot piyasadaki kurdan dolara çevirecektir. Ancak,
her iki durumda da firmanın kur riskini ortadan kaldırdığına dikkatinizi çekmek isteriz.

8.3.4. Swap Sözleşmeleri
Swap sözleşmeleri, işlemin iki tarafının karşılıklı olarak ödemeleri takas ettikleri bir
finansal sözleşmedir. Söz konusu ödemeler ise faiz ödemeleri ve döviz ödemeleri şeklinde
olabilmektedir. Yani, swap işlemleri faiz swapı ve döviz swapı olarak iki şekilde
gerçekleştirilebilir.

8.3.4.1. Faiz Swap Sözleşmeleri
Faiz swapı, farklı borçlanma kaynaklarından benzer vadeli ve aynı miktarda anapara
borçlanmış iki tarafın, faiz ödeme yükümlülüklerini, genelde bir banka arcılığı ile birbirlerine
devretmelerini içermektedir. Faiz swapı, kredi temin ettikten sonra firmalara bu kredilerin
faizlerini arzuladıkları biçimde ödeme ve kredi maliyetini düşürme olanağı sağlar. Çünkü swap
işlemleri genellikle riskleri farklı taraflar arasında yapılır. Faiz swapına girmekle yeni bir borç
sağlanmaz ve bir kaynak artışı söz konusu değildir. Sadece faiz ödemelerinin yapısı
değiştirilerek, finansman şeklinin yapısı işletmenin nakit akış yapısına uyarlanmaktadır. Faiz
swapları iki farklı şekilde yapılır: Sabit faiz-değişken faiz swapı ve değişken faiz-değişken faiz
swapı.
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Şimdi bir örnekle sabit faiz-değişken faiz swapının nasıl gerçekleştirileceğini ortaya
koymaya çalışalım. İstanbul’da faaliyet gösteren A ve B isimli firmalar aynı miktar üzerinden
(100 milyar TL) ve aynı vadeyle (5 yıl) borçlanmak istemektedirler. Bu firmalardan A, uzun
yıllardan beri piyasada faaliyet gösteren kredibilitesi yüksek bir firma iken, B firması henüz
yeni kurulan, bu nedenle piyasa tarafından fazlaca tanınmayan bir firmadır. Bir diğer deyişle,
A firması riski düşük, B firması ise riski yüksek bir firma olarak değerlendirilmektedir. Faaliyet
alanlarının özelliği gereği riski düşük olan A firması değişken faizle, buna karşılık riski yüksek
olan B firması ise sabit faizle borçlanmak istemektedirler. Bu iki firmaya bankalar tarafından
önerilen faiz oranları aşağıda verilmektedir:

Bu iki firma isteklerinin tersine borçlanarak faiz swapına gidebilirler. Buna göre riski
düşük olan A firması yıllık %18 sabit faizle borçlanır. Riski yüksek olan B firması ise yıllık
TÜFE + %2’lik değişken faizle borçlanır. İki firma sabit faiz/değişken faiz ödemelerini swap
ederler. Taraflar swap için aşağıdaki faiz ödemelerini kabul edeceklerdir:

Taraflar arasındaki swap mekanizmasını, – işaret ödenecek, + işaret tahsil edilecek faiz
ödemelerini ifade edecek şekilde aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Dikkat ederseniz, riski düşük olan A firması arzuladığı gibi değişken faizle borçlansaydı
yıllık TÜFE + %1 ödeyecekti. Oysa swap işleminden sonra ödeyeceği faiz, sadece yıllık
TÜFE’ye eşit olacaktır. Yani, A firması faiz maliyetini yıllık bazda 1 puan aşağıya çekme
olanağı elde etmektedir. Öte yandan, riski yüksek olan B firması, arzuladığı gibi sabit faizle
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borçlanmış olsaydı yıllık %21 faiz ödeyecekti. Oysa swap işleminden sonra ödeyeceği yıllık
faiz oranı %20 olacaktır. Yani, B firması, faiz maliyetini yıllık bazda 1 puan düşürmüştür.

8.3.4.2. Döviz Swapları
Döviz swapı, farklı para birimlerinden borçlanmalarla ilgili nakit akışlarının iki taraf
arasında değiştirilmesidir. Firmalar iki nedenle döviz swapı yapmak isteyebilirler. İlk olarak,
firmanın gereksinim duyduğu para cinsinden borçlanma olanağı yokken başka bir para birimi
üzerinden borçlanma şansının olması. İkinci olarak, ihtiyaç duyulan fonların en düşük maliyetle
başka bir döviz cinsinden elde edilerek istenen döviz cinsi ile swap edilmesidir.
Döviz swapları üç aşamada gerçekleşir:


Anaparalar anlaşmaya varılan kur üzerinden (genellikle spot kur) takas edilir


Taraflar anlaşılan ve aracı banka tarafından netleştirilen periyodik faizleri
karşılıklı olarak öderler


Vade sonunda anaparalar taraflarca birbirlerine iade edilir.

Şimdi bir örnekle döviz swapı mekanizmasının nasıl çalıştığını ortaya koymaya
çalışalım. Bir ABD şirketi ithal ettiği bir malzeme bedeli için 200 bin €, bir Alman firması ise
ödeyeceği bir borç için 240 bin $ krediye ihtiyaç duymaktadırlar. Firmalar ihtiyaç duydukları
bu fonları iki şekilde karşılayabilirler. Bankalarından ulusal para birimi ile borçlanıp bunu
ihtiyaç duydukları yabancı paraya çevirebilirler veya bankalarından doğrudan yabancı para
üzerinden borçlanabilirler. Aslında bu firmalar için bir üçüncü yol swap sözleşmesine
girmektir. Bunu görebilmek için, bu iki firmaya bankaları tarafından önerilen kredi faiz
oranlarının aşağıdaki gibi olduğunu kabul edelim:

Bu verilere göre ABD şirketi dolar üzerinden, Alman şirketi de euro üzerinden
borçlandıklarında avantajlı olmaktadırlar. Bu şirketler aynı vadede ve aynı miktarda krediye
ihtiyaç duyuyorlarsa, avantajlı oldukları para biriminden borçlanarak döviz swapı yoluna
gidebilirler. Spot piyasada 1 € = 1,20 $ olduğunu kabul edersek, bu şirketlerin borçlanmak
istedikleri miktarın eşit olduğunu görürüz. Hatırlarsak, ABD firması 200 bin €, Alman firması
ise 240 bin $ krediye ihtiyaç duymaktaydılar. Bu durumda, ABD firması avantajlı olduğu $
üzerinden, Alman firması da avantajlı olduğu € üzerinden borçlanıp, bir swap bankası aracılığı
ile swap sözleşmesi yapmalıdır. Yapılacak swap anlaşması ile ABD şirketi $ borcunu %10,25
yıllık faizle borcuna, Alman şirketi ise € borcunu %7,25 yıllık faizle $ borcuna dönüştürür. Bu
durumda her iki şirket de %0,75’lik bir maliyet avantajı sağlar, swap bankasının kazancı ise
%0,50 olur. Swap mekanizmasının işleyişi aşağıdaki grafiklerle özetlenebilir:
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Bu süreci özetlersek, ilk aşamada ABD firması %7 yıllık faizle 240 bin $ borçlanırken,
Alman firması da yıllık %10 faizle 200 bin € borçlanmaktadırlar. Firmalar, swap bankası
aracılığı ile bu anaparaları takas etmekte ve Alman firması %7,25 yıllık faizle dolar borcunun
faiz taksitlerini, Amerikan firması da %10,25 yıllık faizle euro borcunun faiz taksitlerini
ödemeyi üstlenmektedir. İkinci aşamada, Alman firması %7,25 yıllık faizi swap bankasına
ödemekte, banka da bunu orijinali %7 olan faizle Amerikan firmasına, o da kendi bankasına
ödemektedir. Bunun nedeni çok açıktır; zira Amerikan firması yıllık %7 faizle borç almıştır.
Benzer şekilde, Amerikan firması %10,25 yıllık faiz ödemesini swap bankasına aktarmakta,
banka da bunu orijinali %10 olan faizle Alman firmasına, o da kendi bankasına ödemektedir.
Hatırlarsanız, Alman firması borçlandığı 200 bin € için yıllık %10 ödemektedir. Gördüğünüz
gibi, her iki firma da bu süreçten faiz maliyetini %0,75 puan düşürerek kazançlı çıkmaktadırlar.
Zira Amerikan firması ihtiyacı olan euro krediyi yıllık %10,25 faiz ile elde etmektedir. Oysa
firma kendi bankasından euro kredisi alsaydı %11 yıllık faiz ödeyecekti. Öte yandan, Alman
firması ihtiyacı olan dolar kredisini yıllık %7,25 faizle elde etmektedir. Oysa firma kendi
bankasından dolar cinsi kredi kullansaydı yıllık %8 faiz ödeyecekti. Bu arada swap bankası da
%0,50 puanlık bir kazanç elde etmektedir. Swap sözleşmesinin son aşamasında ise anaparalar
yine swap bankası aracılığı ile taraflara aktarılmakta ve krediler kapatılmaktadır.
Doğal olarak, swap işlemi sonucunda kur riskinin yaratılmaması gerekir. Bu nedenle
vade sonundaki döviz kuru (swap kuru olarak bilinir) aşağıdaki formül aracılığı ile hesaplanır:

Bu formülde E spot swap sözleşmesinin yapıldığı andaki spot döviz kurunu, i b b ülkesi
faiz oranını, i a a ülkesi faiz oranını ve T gün olarak swap sözleşmesinin süresini gösterir.
Örneğimizde swap süresini 2 yıl (720 gün) olarak ifade etmiştik. Öte yandan 1 $ = 1,20 €
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biçiminde ele aldığımız için, a ülkesi Almanya, b ülkesi ise ABD olacaktır. Buna göre,
örneğimiz için swap kurunu

olarak hesaplayabiliriz. Buna göre, swap işleminin vadesi dolduğunda, esas alınacak kur
1 $ = 1,14 € olarak tespit edilecektir.
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Uygulamalar
1)
100 milyon TL nominal değere sahip, %10 kupon ödemeli, vadesine 3 yıl kalmış
bir tahvil için,
a)

Piyasa faiz oranının %15 olması durumunda efektif vadeyi hesaplayınız.

b)
Piyasa faiz oranının %25’e çıkması durumunda efektif vadeyi hesaplayınız.
Hesapladığınız bu değeri a seçeneğinde elde ettiğiniz sonuçla karşılaştırarak, faiz oranı ile
efektif vade arasındaki ilişkiyi ortaya koyunuz.
c)

Bu tahvile ait kupon ödemesi %20 olsaydı efektif vade ne olurdu

Hesapladığınız bu değeri a seçeneğinde elde ettiğiniz sonuçla karşılaştırarak, kupon
ödeme oranı ile efektif vade arasındaki ilişkiyi ortaya koyunuz.
Çözüm:
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2)
Aşağıdaki haberde, Türk bankacılık sisteminin taşıdığı açık pozisyon riskine
dikkat çekilmektedir. Haberde 2001 krizinde büyük ölçüde açık pozisyonda olan Türk
bankalarının katlanılan büyük zararlar sonrasında kur riski konusunda daha dikkatli
davranmaları gerektiği ve bu konuda denetimin hayati önemi vurgulanmaktadır. Sizce, kur
riskini sınırlaması gereken tek işletme türü bankalar mıdır? Üretim sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerin ve Merkez Bankası’nın kur riski taşıması da mümkün olabilir mi? Neden?

Çözüm:

Şüphesiz döviz riskine dikkat etmesi gereken tek ekonomik birim bankacılık sektörü
değildir. Döviz pozisyonu bulunduran her ekonomik birim (eğer döviz cinsinden bir alacağınız
veya borcunuz, hatta cüzdanınızın bir kenarında küçük de olsa bir miktar döviz
bulunduruyorsanız siz de) döviz riski ile karşı karşıyadır. Eğer iki farklı para birimi cinsinden
varlık ve/veya yükümlülük bulunduruluyorsa hem kur riski hem de parite riski söz konusu
olacaktır. Ülkemizde, özellikle son yıllarda, işletmelerin de ciddi bir açık pozisyon riski
taşıdıkları konusunda eleştiriler yayınlanmaktadır. Nitekim aşağıda özel sektör tarafından
taşınan açık pozisyon tutarı ile ilgili bir haberin alıntısı verilmektedir. Doğal olarak, Merkez
Bankası da bu riskten istisna değildir. Ülkenin resmî döviz rezervlerini elinde bulunduran ve
bunu yöneten bir kurum olarak Merkez Bankası da tıpkı diğer kişi ve kurumlar gibi döviz
pozisyonu riski taşır. Ancak, Merkez Bankası döviz pozisyonunu yönetirken amacı diğer kişi
ve kurumlardan farklıdır. Merkez Bankası, mevcut döviz pozisyonunu kâr elde etmek amacıyla
değil, döviz kurlarında istikrarın bozulmasını önlemek amacıyla kullanır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tahvil fiyatları ve faiz oranları arasındaki ters yönlü ilişkinin varlığı ve vadenin
dolmasına kalan süre uzadıkça bu riskin artması, faiz oranı riskinin yönetimini gündeme
getirmektedir.
Efektif vade veya durasyon, bir tahvilin anapara ve faiz ödemelerinin tamamını elde
etmek için gerekli olan ağırlıklı ortalama süreye ilişkin bir ölçüttür.
Diğer koşullar sabitken, bir tahvilin kupon ödeme oranının yükselmesi efektif vadesinin
kısalmasına neden olmaktadır. Yine, diğer koşullar sabitken, piyasa faiz oranının yükselmesi
efektif vadenin kısalmasına yol açmaktadır.
Korunma, faiz oranı ve kur risklerinden kaynaklanan sermaye kaybına uğrama
olasılığını azaltan finansal stratejiler biçiminde tanımlanabilir. Korunma işlemlerinde
başvurulan araçlar ise türev ürünler olarak bilinir.
Döviz riski, bir finansal kuruluşun mevcut kâr marjının, işleme konu olan yabancı
paraların fiyatlarında meydana gelen değişmeler sonucu azalması olasılığıdır. Yabancı
paraların fiyatlarında ortaya çıkan değişim bu anlamda döviz riskinin kaynağını
oluşturmaktadır.
Kur riski, bir işletmenin bilançosunun aktifinde ve pasifinde aynı tutarda ve cinste
yabancı para bulunmamasından kaynaklanan zarara uğrama olasılığıdır. Kur riskine bağlı
olarak, yerli paranın değer kaybetmesi durumunda, pozisyon fazlası taşıyan bir birim kâr,
pozisyon açığı taşıyan bir birim ise zararla karşılaşır. Ulusal paranın değer kazanması hâlinde
ise bunun tersi bir durum ortaya çıkar.
Döviz portföyünde mevcut olan yabancı paraların çapraz kurlarında (paritelerinde)
meydana gelen değişmeden kaynaklanabilecek alternatif zarar olasılığı parite riski olarak
adlandırılır. Tıpkı kur riskinde olduğu gibi, parite riskinde de açık pozisyon veya pozisyon
fazlası olması durumunda parite riski doğabilir
Döviz varlıkları ve döviz yükümlülükleri arasında bir denge kurmayı hedefleyen ve
mevcut riskin büyüklüğünü gösteren kur riski oranı ile döviz pozisyon açığının belirli bir ölçüyü
geçmesine engel olunabilir.
Kur riski oranı, toplam döviz cinsi varlıkların, toplam döviz cinsi yükümlülüklere oranı
şeklinde hesaplanan ve mevcut riskin büyüklüğünü gösteren ölçüttür.
Türev menkul kıymet veya kısaca türev ürün, getirisi diğer finansal araçların getirisine
bağlı olarak belirlenen finansal araçtır. Türev ürünler arasında forward sözleşmeler, futures
sözleşmeler, opsiyon sözleşmeleri ve swap sözleşmeleri yer alır.
Forward sözleşmeler gelecekteki bir tarihte teslim edilecek bir malın veya finansal
aracın (döviz dâhil) fiyatının ve işlem miktarının bugünden belirlendiği sözleşmelerdir.
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Futures sözleşme, belli nitelikteki ve miktardaki bir malın veya finansal varlığın (döviz
dahil) sözleşme tarihinde belirlenmiş bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte teslimini, yani alım
satımını hükme bağlayan standartlaştırılmış bir anlaşmadır.
Opsiyon, elinde bulunduran kişiye belli bir kıymeti belirli bir tarihte ve belirli bir
fiyattan satın alma veya satma hakkı veren bir finansal sözleşmedir. Bu hakkı elinde bulunduran
kişi söz konusu kıymeti satın almak veya satmak zorunda değildir; fakat alma veya satma
hakkına sahiptir.
Swap sözleşmeleri, işlemin iki tarafının karşılıklı olarak ödemeleri takas ettikleri bir
finansal sözleşmedir. Söz konusu ödemeler ise faiz ödemeleri ve döviz ödemeleri şeklinde
olabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi faiz oranı değişiklikleri karşısında bir bononun fiyatının
ne ölçüde değişeceğini belirleyen faktörler arasında yer alır?
a)

Döviz kuru

b)

Enflasyon oranı

c)

Vadeye kalan gün sayısı

d)

Faiz paritesi

e)

Hedge oranı

2)
Vadeye kalan süre ile faiz oranı riski arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a)

Vadeye kalan süre Faiz oranı riski

b)

Vadeye kalan süre Faiz oranı riski Ø

c)

Vadeye kalan süre ØŞ Faiz oranı riski

d)

Vadeye kalan süre Faiz oranı riski değişmez

e)

Vadeye kalan süre ØŞ Faiz oranı riski değişmez

3)
Kupon ödemelerinin sayısı ile faiz oranı riski arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Kupon ödemelerinin sayısı artsa da faiz oranı riski değişmez.

b)

Kupon ödemelerinin sayısı azalsa da faiz oranı riski değişmez.

c)

Kupon ödemlerinin sayısı azaldıkça faiz oranı riski de azalır.

d)

Kupon ödemelerinin sayısı arttıkça faiz oranı riski de artar.

e)

Kupon ödemelerinin sayısı arttıkça faiz oranı riski azalır.
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4)

Yukarıdaki tabloda yer alan verilere göre hesaplanacak efektif vade kaç yıldır?

a)

0,556

b)

0,956

c)

1,012

d)

1,250

e)

1,905

5)
Bir ekonomide faiz oranının %10’dan %12’ye çıkması durumunda efektif vadesi
2,25 yıl olarak hesaplanan bir tahvilin piyasa değerinde meydana gelecek değişme oranı yüzde
kaçtır?
a)

-4

b)

-2

c)

0

d)

2

e)

4

6)
Bir tahvilin kupon ödeme oranı ile efektif vadesi arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Kupon ödeme oranı arttıkça efektif vade uzar

b)

Kupon ödeme oranı arttıkça efektif vade kısalır.

c)

Kupon ödeme oranı azaldıkça efektif vade kısalır.

d)

Kupon ödeme oranı azalsa da efektif vade değişmez.

e)

Kupon ödeme oranı artsa da efektif vade değişmez.
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7)
Bir banka $ cinsinden 1 milyon dolar açık pozisyon taşımakta iken 1 $ = 100
TL’den 1 $ = 110 TL’ye yükselirse, evalüasyon kârı kaç milyon TL’dir?
a)

-200

b)

-120

c)

-10

d)

-0,1

e)

10

8)
Aşağıdaki grafikte bir ülkedeki bankacılık sisteminin taşıdığı açık pozisyon
değerinin seyri yer almaktadır. Bu ülkede gerçekleştirilecek bir devalüasyonun bankacılık
sisteminin kârı üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Artar

b)

Azalır

c)

Faiz oranı yüksekse artar

d)

Faiz oranı düşükse artar

e)

Değişmez
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9)
Belli nitelikteki ve miktardaki bir malın veya finansal varlığın sözleşme
tarihinde belirlenmiş bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte teslimini hükme bağlayan
standartlaştırılmış sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Forward

b)

Opsiyon

c)

Swap

d)

Futures

e)

Hedging

10)
Aşağıdaki türev ürünlerden hangisi satın alan tarafı yükümlülük alına
sokmayarak hak sahibi yapmaktadır?
a)

Swap

b)

Futures

c)

Forward

d)

Opsiyon

e)

Hedging

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)e, 4)e, 5)a, 6)b, 7)c, 8)b, 9)d 10)d
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9. BANKACILIK: KREDİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bankacılıkta optimal kredi miktarının belirlenmesi sorununu ele alacağız.
Nasıl ki bir işletme faaliyetleri sonucu bir çıktı elde ediyorsa, bankaların hizmet üretimlerinin
çıktısı da kredilerdir. Bu çıktı miktarının belirlenmesinde ise, tıpkı diğer firmalarda olduğu gibi,
bankanın faaliyette bulunduğu piyasanın rekabet koşulları önemlidir. Bankaya kâr
maksimizasyonu sağlayan kredi miktarının belirlenmesinde önce pür rekabet koşullarını
tanımlayacak ve bu koşullar altında optimal kredi miktarının belirlenmesi sorununu
inceleyeceğiz. Daha sonra, aksak rekabet koşullarında, yani bankaların piyasa gücüne sahip
olması durumunda optimal kredi miktarının belirlenmesi sorunu ile ilgileneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Banka kredilerine uygulanan piyasa faiz oranının %20 olması durumunda, pür
rekabet koşulları altında çalışan bir banka açacağı kredilere %21 faiz oranı uygulamak isterse
hangi miktarda kredi açacaktır? Neden?
2)
“Piyasa gücüne sahip bir banka kredilere uyguladığı faiz oranını piyasadaki
diğer bankaların uyguladıkları faiz oranının üzerinde bir düzeye yükseltirse, hiçbir müşteri bu
bankadan borç almak istemez.” Bu ifadeyi doğru, yanlış veya karar verilemez şeklinde
değerlendirerek nedenini açıklayınız.
3)
Bankalar kredi kartı hesabından kullanılan kredilere aylık %6,5 faiz oranı
uygularken, tüketici kredilerine aylık %2,5 faiz oranı uygulamaktadırlar. İki tür kredi faiz oranı
arasındaki bu büyük farkı nasıl açıklarsınız?
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Anahtar Kavramlar


Pür rekabet



Tam rekabet



Optimal kredi



Kâr maksimizasyonu



Ölçek ekonomileri



Oligopolcü piyasa



Tam bilgilenme



Ters seçim
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Giriş
Bu bölümde bankacılıkta optimal kredi miktarının belirlenmesi sorununu ele alacağız.
Nasıl ki bir işletme faaliyetleri sonucu bir çıktı elde ediyorsa, bankaların hizmet üretimlerinin
çıktısı da kredilerdir. Bu çıktı miktarının belirlenmesinde ise, tıpkı diğer firmalarda olduğu gibi,
bankanın faaliyette bulunduğu piyasanın rekabet koşulları önemlidir. Bankaya kâr
maksimizasyonu sağlayan kredi miktarının belirlenmesinde önce pür rekabet koşullarını
tanımlayacak ve bu koşullar altında optimal kredi miktarının belirlenmesi sorununu
inceleyeceğiz. Daha sonra, aksak rekabet koşullarında, yani bankaların piyasa gücüne sahip
olması durumunda optimal kredi miktarının belirlenmesi sorunu ile ilgileneceğiz. Son olarak
eksik bilgilenmenin bankanın kredi açma ve fiyatlama kararları üzerindeki etkilerini ele alarak
bölümü tamamlayacağız.
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9.1. Pür Rekabetçi Ortam ve Bankalar
Bankaların her biri piyasanın bütününe göre küçük ölçekte iseler, bu bankaların
kredilere uygulayacakları faiz oranını etkileme güçleri yoktur. Bir diğer deyişle, bu bankalar
fiyat üstlenici durumundadırlar. Eğer durum böyleyse bankalar arasında pür rekabetçi bir
modelden söz edilebilir.
–
Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda banka kredileri piyasasının pür
rekabetçi olduğundan söz etmek mümkündür:
–
Piyasada kredi açmak isteyen çok sayıda banka ve kredi almak isteyen çok
sayıda müşteri vardır ve bunların her biri piyasanın bütününe göre küçük ölçeklidir.
–
Her banka benzer nitelikte kredi sağlamaktadır; yani, ürün farklılaştırması söz
konusu değildir.
–
Banka hizmetlerini kullananlar ve bunları üretenler cari piyasa faiz oranları
hakkında tam bilgiye sahiptirler.
–
Herhangi bir işlem maliyeti söz konusu değildir (yani kredi açmak ve bunu
güvence altına almak herhangi bir maliyet getirmemektedir).
Pür rekabet koşullarının tam olarak gerçekleşmesini beklemek doğru değildir. Ancak,
ideali belirleyip bundan sapmaları incelemek gerçek yaşamı daha iyi kavramamıza olanak
sağlamaktadır. Bankalar tarafından üretilen hizmetlerin piyasada çok sayıda alıcısı ve
satıcısının olduğu bir gerçektir. Öte yandan, farklı bankalar tarafından açılan krediler, yapıları
gereği benzer özelliklere sahiptir. Çoğu zaman krediyi A bankasından veya B bankasından
almak arasında fazlaca bir fark bulunmaz. Bu kararı verirken önemli olan başta faiz oranı olmak
üzere krediye ilişkin koşullardır. Yine kredi kullanmak isteyenler de alternatif kredi kaynakları
ve bunların uyguladığı faiz oranı hakkında bilgi sahibidirler. Son olarak, işlem maliyetlerinin
sıfır olması pek karşılaşılan bir durum olmamasına karşın, işlem maliyetleri kredinin açılması
veya kredinin kullanılması kararlarında belirleyici faktör de değildir.
Tam rekabet piyasaları yukarıdaki dört özelliğe ilave olarak, “piyasaya giriş ve çıkışın
serbest olması” şeklinde ifade edilebilecek bir beşinci özelliğe daha sahiptir. Pür rekabet
piyasalarında piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması özelliği gerekli değildir. Piyasa
gücünün söz konusu olmadığı bankacılık sistemini incelemek için tam rekabet piyasasını değil
de, pür rekabet piyasasını kullanma nedenimiz, bankacılık sistemine serbestçe girişin söz
konusu olmamasıdır. Tüm ülkelerde devlet tarafından yapılan yasal düzenlemelere bağlı olarak
bankacılık sektörü serbestçe faaliyete geçilebilecek bir sektör olmaktan çıkartılmıştır. Benzer
şekilde, bankacılık sisteminde piyasadan çekilmek de kolay gerçekleşmemekte, ancak uzunca
bir süre sonra ve çok ayrıntılı incelemeler sonucu bankaların tasfiyesine gidilebilmektedir.
Pür rekabetçi bir bankacılık piyasasında hiçbir banka piyasa gücüne sahip değildir ve
piyasa tarafından belirlenen faiz oranını kabullenmek durumundadırlar. Bunun nedenini
anlamak oldukça kolaydır: Çok sayıda banka bulunduğu ve bunların her biri aynı yapıda kredi
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olanağı sunduğu için kredi kullanmak isteyenler bu bankalardan herhangi birini tercih
edebilirler. İşlem maliyetleri de söz konusu olmadığından, kredi kullanmak isteyenler en düşük
faizle kredi açmayı kabul eden bankaya yöneleceklerdir. Eğer bir banka diğerlerinden daha
yüksek bir faiz talep ederse, kredi kullanmak isteyenler rahatlıkla diğer bankalara
yöneleceklerdir.

9.1.1. Bir Banka için Kredi Talep Eğrisi ve Piyasa Kredi Talep Eğrisi
Pür rekabetçi bir piyasada faiz oranı ödünç verilebilir fon (kredi) arzı ile ödünç
verilebilir fon (kredi) talebine bağlı olarak, bu ikisinin eşitlendiği noktada belirlenir. Şekil
9.1’in A bölümünde görüldüğü gibi, bankalar ödünç verilebilir fonları arz etmekte, işletmeler,
devlet ve hane halkları da bu fonları talep etmektedirler. Şekle göre bu ikisinin eşitlendiği 0
noktasında denge faiz oranı %20, denge kredi miktarı ise 500 trilyon lira olarak
belirlenmektedir.

Bu piyasada bankalar fiyat kabullenici oldukları için, piyasada belirlenen faizi veri
olarak kabul etmek zorundadırlar. Bu durum şeklin B bölümünde, bir bankanın piyasada karşı
karşıya kalacağı bireysel kredi talep eğrisinin yatay eksene paralel olarak çizilmesi ile
gösterilmektedir. Dikkat ederseniz, piyasa bağlamında kredi talep eğrisi negatif eğimli iken, tek
bir banka bağlamında kredi talep eğrisi yatay eksene paraleldir. Eğrilerin eğiminde ortaya çıkan
bu farklılık, piyasa bazında değerlendirildiğinde kredi talep edenlerin tepkileri ile tek bir banka
bazında değerlendirildiğinde bu bankadan kredi talep edenlerin faiz oranı değişiklikleri
karşısındaki tepkilerinin farklı olacağını ifade etmektedir. Aslında, pür rekabetçi bir piyasada
bir bankanın karşılaştığı kredi talep eğrisi tam esnektir. Zira banka, kredilere uyguladığı faiz
oranını piyasa faiz oranının biraz üzerine çıkarttığında tüm kredi müşterilerini kaybeder.
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9.1.2. Pür Rekabet Koşullarında Bir Bankanın Kredi Kararı
Pür rekabet koşullarında çalışan banka piyasada belirlenen faiz oranını esas alarak ne
kadar kredi açacağına karar vermek durumundadır ve hatırlayacağınız gibi, bankanın amacı
kârını maksimize etmektir. Bankaya kârını maksimize etme olanağı veren kredi miktarını
belirleyebilmek için bankanın gelir ve maliyet yapısını bilmemiz gerekmektedir. Çünkü
bildiğiniz gibi, kâr, gelir ve maliyet arasındaki olumlu farktır. Muhasebe kârının fırsat
maliyetini içermediğini, ekonomik kârın ise fırsat maliyetini de kapsadığını düşünürseniz,
muhasebe kârı çoğu zaman ekonomik kârdan büyük olur. Bu nedenle, bazı bankalar sıfır
ekonomik kârla çalıştıkları hâlde, gelir tablolarında kâr belirtebilmektedirler.
Bir banka, L kadar kredi veriyorsa ve kredilere uygulanan faiz oranı i L ise, bankanın
kredilerden elde edeceği gelir (R),
R=iLxL
şeklinde yazılabilir (burada basitlik sağlamak açısından, açılan krediden elde
edilebilecek tek gelirin faiz geliri olduğunu kabul ediyoruz).
Şekil 9.2’nin A bölümünde, aynı faiz oranında bankanın açtığı kredi miktarı arttıkça faiz
gelirinin de artacağını ifade eden R doğrusu ile bankanın gelir eğrisi gösterilmektedir. Gelir
eğrisinin doğrusal olma nedeni kredilere uygulanan faiz oranının (i L ) açılan tüm kredilerde
aynı olmasıdır. Bunun dışında, açılan kredi miktarı arttıkça bankanın geliri de artmaktadır.
Örneğin, L A kadar kredi açıldığında gelir 150 trilyon lira iken, kredi miktarının L M düzeyine
çıkması gelirin de 500 trilyon liraya çıkmasına neden olmaktadır.

224

Kredilerin maliyeti ise C ile gösterilmekte ve iki bileşenden oluşmaktadır. Açılan
kredilere ait ilk maliyet unsuru, bankanın kredi vermek için kullandığı fonların bankaya olan
maliyetidir. Söz konusu fonların kaynağı büyük ölçüde bankaya yatırılan mevduatlar olduğu
için, mevduatlara ödenen faiz ile mevduat hacminin çarpımı mevduatların toplam maliyetini
gösterecektir. Kredilere ilişkin ikinci maliyet unsuru bankanın genel yönetim giderleridir. Bu
giderler içerisinde şubede çalışan personele, kredi başvurusunu değerlendiren uzmanlara
yapılan ödemeler, bilgisayar sistemleri ve binalar için yapılan harcamalar gibi maliyet unsurları
yer almaktadır. Şekil 9.2’nin A bölümündeki maliyet eğrisine göre, banka daha fazla kredi
açtığında maliyetler de artmaktadır. Örneğin, bankanın L A kadar kredi açması durumunda
bunun maliyeti 150 trilyon lira iken, kredi miktarı L M ‘ye çıkartıldığında maliyetler de 200
trilyon liraya yükselmektedir. Dikkat ederseniz, maliyet fonksiyonu dikey ekseni sıfırın
üzerinde bir noktada kesmektedir. Bu durum banka hiç kredi açmasa da bir miktar maliyete
katlanması gerektiğini, yani bankanın sabit maliyetlerini ifade etmektedir. Kredi miktarı
değiştikçe bununla birlikte değişen maliyetler ise bankanın değişken maliyetleridir.
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Gelir eğrisi doğrusal iken, bankanın maliyet eğrisinin eğri biçiminde çizilme nedeni,
bankanın açtığı kredi miktarını arttırması durumunda maliyetlerin önce azalan oranda (L A
noktasına kadar), daha sonra artan oranda artmasıdır. Bu durumun ortaya çıkma nedeni, İktisada
Giriş dersinde öğrendiğiniz azalan verim kanunudur.

9.1.3. Optimal Kredi Miktarının Belirlenmesi
Bir bankanın kârının gelirleri ve maliyetleri arasındaki farkla ölçüleceğini ifade
etmiştik. Şekil 9.2’nin A bölümünde, bankanın kârı gelir ve maliyet eğrileri arasındaki dikey
uzaklıkla ölçülmektedir. Bankanın L A miktarından az ve L B miktarından fazla kredi açması
durumunda maliyet eğrisi gelir eğrisinin üzerinde yer aldığı için (C > R olduğu için) zarar
etmektedir. Şeklin B bölümünde ise, A bölümündeki gelir ve maliyet eğrileri arasındaki fark
grafiğe aktarılmaktadır. Elde edilen kâr eğrisi farklı miktarlardaki krediler için elde edilecek
kârı gösteren bir eğridir. Bu eğriye göre, L A ve L B kadarlık kredi hacminde bankanın kârı
sıfırdır. Nitekim üstteki grafikten de takip edebileceğiniz gibi, bu miktarlarda kredi açıldığında
gelir ve maliyet eşitlenmektedir. Bankanın kârı E noktasında en yüksek düzeye çıkmaktadır.
Bankaya bu miktar kâr elde etme olanağı sağlayan L M kadarlık kredi ise bankaya kâr
maksimizasyonu sağlayan kredi hacmidir. Şeklin A bölümünde gelir ve maliyet eğrileri
arasındaki dikey uzaklık da bu miktar kredi açıldığında en yüksek değere ulaşmaktadır. Öte
yandan, şeklin A bölümünden görebileceğiniz gibi, bu noktada gelir eğrisinin eğimi ile maliyet
eğrisinin eğimi birbirine eşittir.
Bankaya kâr maksimizasyonu sağlayan kredi hacminde gelir ve maliyet eğrilerinin
eğimlerinin eşit olması tesadüfen gerçekleşen bir eşitlik değildir. Maliyet eğrisinin eğimi
marjinal maliyet (MC L ) olarak adlandırılmakta ve bankanın açtığı ilave 1 liralık kredinin
maliyetini ifade etmektedir. Benzer şekilde, gelir eğrisinin eğimi faiz oranına (i L ) eşittir ve
marjinal gelir olarak adlandırılmaktadır. Bu kavram da bankanın açtığı ilave 1 liralık krediden
elde ettiği geliri ifade etmektedir. Buna göre, pür rekabet koşullarında faaliyet gösteren bir
banka kârını maksimize edebilmek için kredilerin marjinal maliyetinin faiz oranına eşit olduğu
kredi hacmine ulaşmalıdır. Bu denge şartını kolaylıkla anlayabilirsiniz: Faiz oranı marjinal
maliyetten büyük olduğunda, banka kredi hacmini arttırarak kârını arttırabilir.
Çünkü verilen ilave krediden elde edilecek gelir, bu ilave kredinin maliyetinden
yüksektir. Öte yandan, ilave kredinin maliyeti faiz oranını aşıyorsa, banka kredi hacmini
arttırdığı zaman kârı azalacaktır. Bu durumda banka kredi hacmini marjinal maliyetin faiz
oranına eşitlendiği kredi miktarına kadar kısacaktır. Özetlersek, pür rekabet koşulları altında
faaliyet gösteren bir banka için kâr maksimizasyonu koşulu kredilerin marjinal maliyetinin
kredilere uygulanan faiz oranına eşitlendiği kredi hacmidir veya kısaca kâr maksimizasyonu
koşulu
MC L = i L
olarak yazılabilir. Benzer sonucu bankaya ait marjinal gelir ve marjinal maliyet
eğrilerini çizerek de elde edebiliriz. Aşağıda yer alan Şekil 9.3, pür rekabet koşullarında çalışan
bir banka için söz konusu eğrileri göstermektedir. Piyasa koşullarında belirlenen %20’lik faiz
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oranı (i L) banka tarafından açılacak kredilere olan talebi ifade eder. MC L eğrisi ise bankaya ait
marjinal maliyet eğrisidir. A noktasında marjinal maliyet faiz oranına eşittir. Bu noktaya
karşılık gelen kredi miktarı L M = 100 trilyon liradır ve bu miktar bankaya kâr maksimizasyonu
sağlayan kredi miktarıdır. Şekilde yer alan AC L eğrisi, bu bankaya ait ortalama maliyet
eğrisidir. L kadarlık kredi açmanın bankaya olan ortalama maliyeti

şeklinde hesaplanır. Örneğin, banka 100 trilyon liralık kredi açtığında, bu fonun
bankaya maliyeti 15 trilyon lira ise, ortalama maliyet

olarak bulunur. Dikkat ederseniz, bankanın açtığı kredilerin ortalama maliyeti TL
cinsinden bir değer değil, oran olarak ifade edilen bir değerdir. Tıpkı faiz oranında olduğu gibi,
kredilerin ortalama maliyeti verilen kredilerin yüzdesi olarak ölçülmektedir.

Şekil 9.3’ü kullanarak bankanın ne kadar kâr elde ettiğini de belirleyebiliriz. Bankaya
kâr maksimizasyonu sağlayan kredi hacmi L M = 100 trilyon liradır. Şekildeki A ve B noktaları
arasındaki açıklık kredilerden elde edilen faiz oranı (%20) ile bu miktar kredinin bankaya olan
ortalama maliyeti (%15) arasındaki farkı ifade eder. Buna göre söz konusu fark %5’tir. Banka
açtığı 100 trilyon liralık krediden 100 trilyon x 0,05 = 5 trilyon lira kâr elde edecektir. Bu kâr
şekilde gösterilen taralı alana eşittir.
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9.2. Bankaların Piyasa Gücüne Sahip Olması
Pür rekabet koşullarında çalışan bankaların aksine, piyasa gücüne sahip olan bankalar
kredilere uygulayacakları faiz oranı üzerinde bir ölçüde kontrol gücüne sahiptirler. Piyasa
gücüne sahip bir bankanın açacağı krediye uygulayacağı faiz oranı piyasa tarafından belirlenen
faiz oranı değil, bankanın açmayı tercih ettiği kredi miktarına bağlı olarak belirlenen faiz
oranıdır. Çünkü bu tür bir banka, Şekil 9.4’de bir örneği verilen, aşağıya doğru eğimli bir kredi
talep eğrisi ile karşı karşıyadır. Negatif eğimli kredi talep eğrisi diğer bankalara göre daha
yüksek faiz uygulasa da kredi almak isteyenlerden bazılarının yine de bu bankayı tercih
edeceğini gösterir. Örneğin, piyasa gücüne sahip banka açacağı kredilere %20 faiz uygularsa
150 trilyon liralık kredi pazarlayabilmekte, faiz oranını %25’e çıkardığında ise borçlanmak
isteyen bazı yatırımcıların çekilmesiyle 100 trilyon liralık kredi açabilme gücüne sahip
olmaktadır.

9.2.1. Piyasa Gücünün Kaynakları
Piyasa gücüne sahip bir bankanın açacağı kredilere uygulayacağı faiz oranını nasıl
belirleyeceğini incelemeye geçmeden önce, bankanın piyasa gücünü nasıl elde ettiğini
tartışmak yararlı olur. Ancak, biz burada piyasa gücü doğuran faktörlerin tamamını değil,
amaçlarımız açısından önemli olan bir kaynağı ele alacağız. Piyasa gücü doğuran bu faktör
ölçek ekonomileridir.
Tekel konumunda olan bir banka kredi piyasasının tamamını kontrol altında bulunduran
tek bir bankanın bulunması durumunda ortaya çıkar. Örneğin, küçük bir kasabada tek bir
bankanın bulunduğunu ve civardaki kasabalarda faaliyet gösteren diğer bankalardan kredi
kullanmanın yüksek işlem maliyetleri nedeniyle pratik bir yol olmadığını kabul edelim. Burada
hemen aklınıza şu soru gelecektir: Bu kasabada neden tek bir banka var? Bu sorunun cevabı,
İktisada Giriş dersinde öğrendiğiniz bir kavramı kullanarak verilebilir: Ölçek ekonomileri.
Büyük bankalar, küçük bankalarla karşılaştırıldığında, daha düşük ortalama maliyetle kredi
kullandırabilirler. Kredi miktarı arttıkça ortalama maliyet eğrisinin azalan olduğu her bölgede
ölçek ekonomileri ortaya çıkar.
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Bir banka için çizilen ve ölçek ekonomilerini ortaya koyan Şekil 9.5’te gösterilen
ortalama maliyet eğrisini göz önüne alalım. Kasabada 100 milyar liralık kredi kullanılmak
istendiğini kabul edelim. Eğer talep edilen bu fonları tek bir banka sağlarsa, bu fonların bankaya
olan ortalama maliyeti %10’dur. Bu bankanın faaliyetlerini sürdürebilmesi için vereceği
kredilerden de en az %10 faiz elde etmesi gerekir. Aksine, iki banka piyasayı paylaşır ve
bunların her biri kasabada mevcut talebin yarısını karşılayarak 50’şer milyar liralık kredi
açarlarsa, grafikteki bankanın ortalama maliyeti %20’ye yükselmektedir. Çünkü banka,
ortalama maliyet eğrisinin ifade ettiği ölçek ekonomilerinden yararlanmamaktadır. Dolayısıyla,
kasabada iki banka faaliyet gösterirse bunların ikisi de kredilere en az %20 faiz uygulamak
durumundadır. Böyle bir ortamda iki olasılık gündeme gelir. Bankalar ortalama maliyeti
düşürmek için birleşme yoluna gidebilirler. Alternatif olarak, bankalardan bir tanesi kredi
müşterilerini kendisine çekebilmek için faiz oranını düşürür ve diğer bankayı piyasa dışına iter.
Kısaca, eğer piyasada yeterli düzeyde ölçek ekonomisi mevcutsa, tek bir banka kredi
piyasasında belirleyici konuma gelebilir. Tekelci bir banka ise negatif eğimli bir talep eğrisi ile
faaliyet gösterir. Negatif eğimli talep eğrisi piyasa gücüne sahip bankanın daha fazla kredi
açabilmek için kredi faiz oranını düşürmesi gerektiğini ifade eder.

9.2.2. Piyasa Gücüne Sahip Bankanın Kâr Maksimizasyonu
Piyasa gücüne sahip bir bankanın kâr maksimizasyonu sağlayan kredi miktarını
belirlemesi, pür rekabetçi bir bankaya göre biraz daha karmaşıktır. Çünkü piyasa gücüne sahip
bankanın kredilere uygulayacağı faiz oranı bankanın açtığı kredi miktarına göre
belirlenmektedir.
Z Bankasının Şekil 9.6’nın A bölümünde gösterilen kredi talep eğrisi ile faaliyet
gösterdiğini kabul edelim. Eğer banka %30 faiz uygularsa, talep edilen kredi miktarı sıfır
olacaktır (şeklin B bölümünde X noktası). Öte yandan, banka kredi faiz oranını %0’a düşürürse
100 trilyon liralık kredi açabilmektedir. Ancak faiz oranı sıfır olduğu için bankanın geliri de
sıfırdır (şeklin B bölümünde Y noktası). Faiz oranı %0 ile %30 arasında olduğu sürece
kendisine gelir getirecek bir kredi işlemine girişebilir. Şeklin B bölümü, 0 ile 100 trilyon lira
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arasında sözü edilen farklı kredi miktarları için bankanın gelir fonksiyonunu göstermektedir.
Örneğin, banka açacağı kredilere %20 faiz uygularsa 10 trilyon liralık kredi vermekte ve bunun
%20’si olan 2 trilyon liralık gelir elde etmektedir.

Z Bankasının kârını maksimize edecek kredi miktarının ne olacağını belirleyebilmek
için, şeklin B bölümünde yer alan gelir eğrisini maliyet eğrisi ile aynı grafikte çizmemiz gerekir.
Bu durum Şekil 9.7’de gösterilmektedir. Dikkat ederseniz, şeklin A bölümünde X noktasının
solunda ve Y noktasının sağında kalan bölgelerde maliyetler geliri aştığı için banka zararla karşı
karşıya kalmaktadır. Şeklin B bölümünde ise bankanın kâr eğrisi yer almaktadır. X ve Y
noktalarında kredilerden elde edilen gelir, bankanın maliyetlerine eşit olduğu için kâr sıfırdır.
X ve Y noktaları arasındaki kredi miktarlarında gelir maliyetleri aştığı için banka kâr elde
etmektedir. Banka 40 trilyon liralık kredi açtığı zaman gelir ve maliyet eğrileri arasındaki
uzaklık en yüksek değere ulaşmaktadır. Bu noktada bankanın gelirleri 3 trilyon, maliyeti ise 1
trilyon liradır. 2 trilyon liralık bir kâra işaret eden bu durum, şeklin B bölümünde T noktası ile
ifade edilmektedir. Dikkat ederseniz, bu noktada kâr eğrisi de maksimuma ulaşmaktadır.
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Kâr eğrisinin maksimum yaptığı noktada, bankanın gelir eğrisinin eğimi (MR L ) maliyet
eğrisinin eğimine (MC L ) eşittir. Bankanın gelir eğrisinin eğimi (MR L ), bir birimlik ilave
krediden bankanın elde edeceği geliri ifade eden marjinal gelirdir. Öte yandan, daha önce
tartıştığımız gibi, maliyet eğrisinin eğimi de bankanın marjinal maliyetini (MC L ) ifade eder.
Kâr maksimizasyonu noktasında MC L = MR L olmaktadır.
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Yukarıda yer alan Şekil 9.8 piyasa gücüne sahip bir bankaya kâr maksimizasyonu
sağlayan kredi miktarının nasıl belirleneceğini alternatif bir biçimde ele almaktadır. Banka
piyasa gücüne sahip olduğu için D talep eğrisi negatif eğimlidir. Kredilerden elde edilecek
marjinal geliri gösteren MR L eğrisi ise talep eğrisinin altında yer almaktadır. MC L = MR L
eşitliği X noktasında sağlanmakta ve bu noktanın ifade ettiği kredi miktarı (L M ) bankaya kâr
maksimizasyonu sağlayan kredi miktarını ifade etmektedir. Bu bankanın kredilere
uygulayacağı faiz oranı, müşterilerin L M kadarlık krediye ödeyecekleri maksimum oranı ifade
etmektedir. Söz konusu faiz oranı talep eğrisi üzerinde yer alan Y noktasına karşılık gelen faiz
oranıdır (iLM). Dikkat ederseniz, bankanın kredilere uyguladığı faiz oranı açılan kredinin
marjinal maliyetinden yüksektir. Bu durum bankanın piyasa gücünü yansıtmaktadır. Bankanın
kârı kredilere uygulanan faiz oranı ile bu fonların ortalama maliyeti arasındaki farkı gösteren
YT aralığı ile ifade edilmektedir. Bir birim krediden elde edilen bu kârı açılan kredi miktarı ile
çarptığımız zaman, bankanın elde edeceği kârın taralı alanla gösterilen kadar olacağını
belirleyebiliriz.

9.2.3. Oligopolcü Piyasa Yapısı
Oligopolcü piyasa, bir mal ya da hizmeti sadece birkaç firmanın ürettiği bir piyasa
yapısıdır. Buna göre, oligopolcü banka sadece birkaç bankayla rekabet eder konumundadır. Biz
bu bölümde sadece iki bankanın bulunduğunu kabul ederek, bu piyasa yapısında kredi talebini
ve optimal kredi miktarının nasıl belirleneceğini inceleyeceğiz. Unutmayınız ki, burada elde
edeceğimiz sonuçlar üç, dört, beş… bankanın bulunduğu oligopolcü banka piyasası için de
geçerlidir. Oligopolcü yapıya sahip bankacılık sektörünün en önemli özelliği, piyasadaki
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bankaların karşılıklı olarak birbirlerinin kararlarına bağlı olarak karar almalarıdır. Bu
bağımlılığın derecesini ölçmenin bir yolu yoğunlaşma oranıdır. Yoğunlaşma oranı, bir
sektördeki en büyük 5 veya 10 firmanın sektörün toplam üretimindeki veya gelirindeki
paylarının toplamı şeklinde tanımlanır.
Oligopolcü bir piyasada firmaların karşılıklı olarak bağımlılıklarının yapısını
inceleyerek bazı tespitlerde bulunmak, daha sonraki açıklamalarımızın anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır. Bir şehrin aynı bölgesinde faaliyet gösteren iki bankayı ele alarak bu yapının
genel özelliklerini tartışalım. Buna göre, bankalardan birisinin aldığı bir önlem diğer bankanın
kârı üzerinde önemli ölçüde etkili olabilmektedir. Örneğin, bu bankalardan bir tanesi kredi faiz
oranını düşürürse, diğer bankanın müşterilerini kendisine çekeceği için, bu bankanın kârında
önemli bir düşüşe yol açabilir. Ortaya çıkan bu etki oligopolcü piyasada bankaların karşılıklı
olarak birbirlerine bağımlı olduklarını ortaya koymaktadır.
Oligopolcü bankaların birbirlerine bağımlı olmaları, bu bankaların aldıkları kararların
ve yaptıkları tercihlerin stratejik unsurlar içereceği anlamına gelir. İktisatçılar bu türden
stratejik kararları “oyun teorisi”ni kullanarak incelerler. Biz de iki banka arasındaki bu
bağımlılığı basit bir oyun teorisi modeli ile inceleyeceğiz. Tablo 9.1, iki oligopolcü banka
arasında karşılıklı bağımlılığın nasıl ortaya çıktığını özetlemektedir. Basitlik sağlamak
açısından A bankası ve B bankasının kredilere uygulanabilecek iki faiz oranı arasında bir tercih
yapabileceklerini kabul edelim. Buna göre, her iki banka da %25’lik yüksek bir faiz ile %15’lik
düşük bir faiz arasında tercik yapmak durumundadır. Tabloda oluşturulan kutuların her birinde
yer alan iki değerden koyu renkle gösterilen ilki A bankasının, açık renkle gösterilen ikincisi
ise B bankasının kârını göstermektedir.

Tabloyu incelediğimiz zaman her iki bankanın da %15’lik düşük kredi faiz oranını
uygulamaları durumunda sıfır kâr elde edeceklerini görmekteyiz. Eğer A bankası kredilere
%15, B bankası %25 faiz uygularsa, A bankası 40 trilyon TL kâr elde ederken B bankası 10
trilyon liralık zarara katlanmaktadır. Buna göre, A bankası düşük faiz uygulayarak diğer
bankanın müşterilerini kendine çekmektedir. Öte yandan, eğer A bankası kredilere yüksek faiz
uygularken (%25), B bankası düşük faiz (%15) uygularsa, A bankası -10 trilyon, B bankası ise
40 trilyon lira gelir elde etmektedir. Bu durumda B bankası A bankasının müşterilerinin bir
kısmını kendisine çekmektedir. Eğer her iki banka da kredilere %25’lik yüksek faiz uygularsa,
piyasayı paylaştıkları için her ikisi de 10’ar trilyon lira kâr elde etmektedir. Bu tabloya göre, A
bankasının elde edeceği kâr sadece kredilere uyguladığı faiz oranına göre değil, rakip bankanın
uygulayacağı faiz oranına göre de belirlenmektedir. Doğal olarak burada aklınıza gelen soruyu
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tahmin eder gibiyiz: Peki ne olacak şimdi? Fazla teknik ayrıntıya girmeden bu soruya cevap
arayalım. Aklımıza gelen ilk cevap her iki bankanın da %25 faiz uygulayarak 10’ar trilyon lira
kâr etmesidir.
Ancak, tabloyu dikkatlice incelerseniz, B bankası %25 faiz uygularken A bankası faiz
oranını %15’e çekerse kârını 40 trilyon liraya çıkarma olanağı elde etmektedir. Aynı durum B
bankası için de geçerlidir. İki banka da faiz oranlarını %15’e düşürdüklerinde ise her ikisinin
kârı da sıfır olduğundan piyasada kalmanın anlamı ortadan kalkmaktadır.
Peki, iki bankadan oluşan bu oligopolde (iktisat jargonunda iki firmadan oluşan
oligopoller düopol olarak adlandırılır) optimal çözüm nedir? Bunun için tabloyu A bankasının
bakış açısından değerlendirelim. Eğer B bankası %15 faiz uygularken kendisi %25 faiz
uygularsa 10 trilyon lira zarar etmektedir; bu nedenle o da %15 faiz uygulayarak zarar
etmektense sıfır kârla çalışmayı tercih etmek durumundadır. Eğer B bankası %25 faiz
uygularsa, A bankası için uygun faiz oranı yine %15’tir. Çünkü bu durumda A bankasının elde
edeceği kâr (40 trilyon lira) B bankası gibi yüksek faiz uygulayarak elde edeceği kârdan (10
trilyon lira) daha yüksektir. Kısaca, B bankası hangi oranı uygularsa uygulasın, A bankası için
optimal strateji her durumda kredilere düşük faiz olan %15’i uygulamasıdır. Tablo 9.1’de
oluşturulan matrisi dikkatlice incelerseniz simetrik olduğunu göreceksiniz. Bu da A bankası
açısından yaptığımız tüm değerlendirmelerin ve elde edilen sonucun B bankası için de geçerli
olması anlamına gelir. Dolayısıyla, bu oligopol piyasası için denge çözümü her iki bankanın da
düşük faiz uygulayarak sıfır kârla çalışmasıdır. Doğal olarak bu durumda bankaların neden
piyasada kaldıklarının ayrıca sorgulanması gerekir.
Bankaların başvurabilecekleri bir diğer yol, bir anlaşma yaparak her iki bankanın da
yüksek faiz uygulama yoluna gitmeleridir. Birçok ülkede bu tür anlaşmalar yasalara göre suç
teşkil etmektedir. Dolayısıyla, bankalar bu türden gizli bir anlaşmaya giderlerse suç işlemiş
olacaklardır. Kaldı ki, anlaşmanın yapılması durumunda da sorun tamamen çözülmemektedir.
Bankaların yönetim kurulu başkanlarının bir araya gelerek bu türden gizli bir anlaşma
yaptıklarını kabul edelim. Bu yöneticileri sözlerinden caymaya teşvik edecek çok önemli bir
faktör söz konusudur: Anlaşmanın aksine davranmakla elde edilecek kâr ve katlanılacak
maliyet. Yine A bankası açısından değerlendirelim. Eğer A bankası anlaşmada verdiği kredilere
yüksek faiz uygulama sözünden cayar ve düşük faiz uygularsa kârını 10 trilyon liradan 40
trilyon liraya çıkarmakta, üstelik rakip banka 10 trilyon lira zarar ettiğinden onu piyasa dışına
itme olanağı elde etmektedir. Bu tür bir stratejinin A bankasına olan maliyeti, sözüne
güvenilmeyecek bir yönetim kurulu başkanına sahip olduğunun B bankası yönetim kurulu
başkanı tarafından anlaşılmasıdır. Bu nedenle, A bankası diğer bankayı yüksek faiz uygulaması
yönünde ikna etmek ve daha sonra anlaşmadan caymak için çok güçlü bir gerekçeye sahiptir.
Şüphesiz, aynı durum B bankası için de geçerlidir.
Örneğimizde A bankası yönetim kurulu başkanı verdiği sözü tutmamıştır. Peki, banka
yöneticisi sözünün eri bir kişiyse? Bu durumda, söz konusu yönetici B bankası yöneticisinin
sözünden cayma olasılığını göz önünde tutmak zorundadır. Eğer A bankası sözünde durarak
yüksek faiz uygularken B bankası kredi faiz oranını düşürürse, A bankası 10 trilyon lira zarara
uğramaktadır. A bankası hissedarları banka yönetimine bu zararın nedenini sorduklarında, B
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bankası tarafından kandırıldıklarını söyleyemeyeceğine göre (çünkü bu durumda suç işlediğini
kabul ettiği için ceza alacaktır) büyük bir olasılıkla istifa etmek ya da ettirilmek durumuyla
karşı karşıya kalacaktır.

9.3. Bankalar ve Eksik Bilgilenme
Bankalardan borçlanan bazı müşteriler kredi borçlarını geri ödemede sorunlar
yaratabilirler ve bu tür sorunlu krediler bankanın kârının azalmasına neden olur. Şüphesiz, bir
banka kredi kullanmak isteyen kişinin bunu geri ödemeyeceğini biliyorsa, bu müşteriye kredi
vermez. Oysa bankalar bu konuda daha önce tanımladığımız bir sorunla karşı karşıyadırlar:
Eksik bilgilenme veya asimetrik enformasyon.

9.3.1. Tam Bilgilenme (Simetrik Enformasyon)
İlk olarak piyasada eksik bilgilenmenin söz konusu olmadığını, kredi kullananların ve
bankaların, bir kredinin geri ödenmesi konusunda aynı bilgiye (simetrik enformasyona) sahip
olduklarını düşünelim. Örneğin, düşük gelir grubuna dâhil bir kredi müşterisinin borcunu geri
ödeme olasılığının %10, yüksek gelir grubuna dâhil kredi müşterisinin ise borcunu geri ödeme
olasılığının %90 olduğunu kabul edelim. Buna göre, ortalama anlamda, düşük gelir grubundan
kredi kullanan her 10 kişiden ancak 1 tanesi, yüksek gelir grubundan kredi kullanan her 10
kişiden 9’u borçlarını geri ödeyecektir. Bu durumda tam bilgiye sahip olunması şu şekilde
açıklanabilir: Düşük gelir grubundan bir kişi kredi kullanmak için müracaat ettiğinde, hem
müşteri hem de banka bilmektedir ki, borcun geri ödenme olasılığı ancak %10’dur. Benzer
şekilde, yüksek gelir grubundan bir müşteri kredi için müracaat ettiğinde, müşteri ve banka bu
borcun %90 olasılıkla geri ödeneceğini bilirler.
Eğer simetrik enformasyon söz konusu ise, belirli bir faiz oranı için, yüksek gelirli bir
müşteriye açılan krediden beklenen getiri, düşük gelirli müşteriye açılan krediden beklenen
getiriye göre daha yüksektir. Bu nedenle, bankanın düşük gelirli müşteriye kredi açabilmesi
için, krediyle üstlenilen geri ödenmeme riskini telafi edecek ölçüde yüksek bir faiz oranının
uygulanması gerekir. Bir diğer deyişle, banka, yüksek gelirli müşterilerine uygulayacağı kredi
faiz oranı ile düşük gelirli müşterilerine uygulayacağı kredi faiz oranı arasında bir farklılaştırma
yaratma yoluna gider. Her risk grubundaki kişi, bankanın üstlendiği geri ödenmeme riskini
telafi edecek şekilde faiz uygulamasına tabi tutulur. Gördüğünüz gibi, piyasada tam bilgilenme
söz konusu olduğu zaman, yüksek geri ödenmeme riski ve düşük geri ödenmeme riski arasında
bir bağlantı kurulmamakta, bu gruplar birbirlerini sübvanse etmemektedirler.
Aşağıda yer alan Şekil 9.9, piyasa gücüne sahip bir bankanın iyi bir kredi geçmişine
sahip olanlara düşük, kötü kredi geçmişine sahip olanlara da yüksek faiz uygulamasının
gerekçelerini ortaya koymaktadır.
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Şekillerin kolay anlaşılabilirliğini sağlamak açısından kredilerin marjinal maliyetinin
sabit kaldığını kabul edeceğiz. Oysa hatırlayacağınız gibi, kredilerin marjinal maliyetini
belirleyen faktörlerden bir tanesi kredinin geri ödenmeme riskidir. Bu risk arttıkça bankanın
katlandığı marjinal maliyet de artmaktadır. Olumlu kredi geçmişine sahip bir müşteriye açılan
kredinin marjinal maliyeti şeklin A bölümünde MC G eğrisi ile olumsuz kredi geçmişine sahip
müşteriye açılan kredinin marjinal maliyeti ise B bölümünde MC B eğrisi ile gösterilmektedir.
Riskli kredilerin marjinal maliyetinin de yüksek olacağını ifade etmek üzere, şekilde MC B >
MC G olduğu görülmektedir. Olumlu kredi geçmişi olanlara ilişkin piyasada marjinal gelir
eğrisi marjinal maliyet eğrisini X noktasında kesmekte ve açılan L G kadarlık krediye uygulanan
faiz oranı %15 olarak belirlenmektedir. Olumsuz kredi geçmişi olanlara ilişkin piyasada (B
bölümü) marjinal maliyet-marjinal gelir eşitliği Y noktasında sağlanmakta ve açılan L B
kadarlık krediye %25 oranında faiz uygulanmaktadır. Buna göre, olumsuz kredi geçmişine
sahip müşteriler de bankadan kredi alabilmekte, ancak, bunlara uygulanan faiz oranı olumlu
kredi geçmişi olanlara uygulanan faiz oranından daha yüksek olmaktadır.

9.3.2. Eksik Bilgilenme ve Ters Seçim
Artık eksik bilgilenme durumunda bankaların kredi kararını incelemeye geçebiliriz.
Hatırlayacağınız gibi, eksik bilgilenme durumunda krediyi kullanan kişi, bu krediyi geri ödeme
gücü ve niyeti konusunda bankadan daha iyi bilgiye sahiptir. Örnek olması açısından, kredi
kullanmak isteyen iki tip müşterinin varlığını kabul edelim: Bay Dürüst ve Bay Dalavereci. Bu
iki müşteri kişilikleri dışında (ki bu değişken gözlemlenebilen bir değişken değildir) tüm
özellikleri (aynı gelir grubuna dâhil olmaları gibi) ile aynıdır. Basitlik sağlamak açısından Bay
Dürüst’ün borçlarını %90 olasılıkla geri ödediğini, Bay Dalavereci’de ise bu oranın ancak %10
olduğunu kabul edelim. Bu örneğimizde, kredi kullanmak isteyen iki kişi borçlarına ne kadar
sadık kaldıklarını bildikleri, ancak banka bunu bilmediği için eksik bilgilenme söz konusudur.
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Banka dürüst olan ve olmayan bu müşterileri ayırt edemeyeceği için her ikisine de aynı
faiz oranını uygulamak durumundadır. Uygulanacak faiz oranı, simetrik enformasyonun söz
konusu olması durumunda bunların her birine uygulanacak faiz oranlarının ortalaması olacaktır.
Bu durumda banka dürüst müşteriye, simetrik enformasyonun söz konusu olması durumunda
uygulanacak faiz oranından daha yüksek bir faiz, dürüst olmayan müşteriye ise simetrik
enformasyon durumunda uygulayacağından daha düşük bir faiz uygulamış olacaktır. Kısaca,
dürüst olmayan müşterilerin çoğunlukla kredileri geri ödememelerinin maliyeti, dürüst
müşterilere daha yüksek faiz uygulanarak telafi edilmektedir. Yani, simetrik enformasyonda
söz konusu olmayan, dürüst müşterilerin dürüst olmayanları sübvanse etmeleri olgusu,
asimetrik enformasyonun söz konusu olması durumunda gündeme gelmektedir.
Ancak, asimetrik enformasyonun maliyeti bu kadarla bitmez. Dürüst müşterilerin bir
kısmı simetrik enformasyon durumunda ödeyeceklerinden daha yüksek bir faiz oranı ile
karşılaştıkları için kredi kullanmama kararı verebilirler. Bu durumda dürüst müşterilerin kredi
talebinde bir düşüş söz konusu olur. Bu da, toplam kredilerden dürüst olmayanların aldığı payın
artması anlamına gelmektedir. Banka, daha fazla batık kredi sorunu ile karşılaştıkça kredilerin
artan marjinal maliyetini karşılayabilmek için kredi faizlerini daha da yükseltir. Yükselen faiz
oranı karşısında bankadan kredi kullanan dürüst müşterilerin bir kısmı daha kredi talep
etmekten vazgeçer.
Sonuçta, faiz oranını sürekli yükselten banka, kredi talep edenlerin çok büyük bir
kısmının dürüst olmayan müşterilerden oluştuğu bir talep yapısı ile karşı karşıya kalır. Bu
durumun ters seçim olarak adlandırıldığını daha önceki ünitelerimizde ifade etmiştik. Piyasada
eksik bilgilenmenin olması durumunda kredi faiz oranlarında meydana gelen artışlar geri
ödenmeyen (batık) kredilerin oranında bir artış meydana getirir.
Ters seçim sorununun, piyasa gücüne sahip bir bankanın kredilere uygulayacağı faiz
oranını nasıl etkileyeceği Şekil 9.10’da ele alınmaktadır. Banka iyi ve kötü kredi risklerini ayırt
edemeyeceği için, dürüst olan ve olmayan müşterilerin taleplerinden oluşan tek bir talep eğrisi
(D = D G + D B ) ile karşı karşıyadır. Şekilde bankanın marjinal gelir eğrisi MR L ile
gösterilmektedir. Herhangi bir batık kredi sorununun olmadığı başlangıç durumunda MC 1 olan
marjinal maliyet eğrisi ile MR L eğrisinin kesiştiği X noktasında banka 200 trilyon lira kredi
açmakta ve bu kredilere %16 faiz uygulamaktadır.
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Dürüst olmayan müşteriler borçlarını ödemedikleri zaman kredilerin marjinal maliyeti
artacağı için marjinal maliyet eğrisi yukarıya kayarak MC 2 durumuna gelir. Banka, ortaya
çıkan bu yeni durumda marjinal gelir-marjinal maliyet eşitliğini Y noktasında
gerçekleştirmektedir. Kâr maksimizasyonunu ifade eden bu noktada açılan kredi hacmi 150
trilyon lira, bu miktar krediye ödenen faiz oranı ise %26’dır. Dikkat ederseniz, kullandırılan
kredi miktarı azalırken kredi faiz oranı yükselmiştir. Bankanın kredi talebindeki bu azalma
tamamıyla dürüst müşterilerin piyasadan çekilmesinin sonucudur. Dürüst olmayan müşteriler
zaten krediyi geri ödememe niyeti taşıdıkları için uygulanan faiz oranının yüksek olması onları
bağlamamaktadır. Bu nedenle, bankanın açtığı kredilerde dürüst olmayanlara kullandırılan
kredilerin payı da artmaktadır. Bu da yeni batık kredi sorunu yaratacağı için marjinal maliyet
eğrisi daha da yukarıya kayarak MC 2 konumundan MC 3 konumuna gelir.
Bu yeni marjinal maliyet eğrisine göre, marjinal maliyet-marjinal gelir eşitliği Z
noktasında gerçekleşmekte, kredi miktarı 100 trilyon liraya gerilerken faiz oranı bir kez daha
artarak %36 düzeyine çıkmaktadır. Bu durum yukarıda açıkladığımız sürecin tekrarlanması
anlamına gelir. Sonuç olarak, eksik bilgilenmenin söz konusu olması hâlinde, kredi faiz
oranındaki artışlar piyasada sadece dürüst olmayan müşterilerin kalmasına ve bankaların kredi
hacimlerinin daralmasına yol açmaktadır. Bu da, temel fonksiyonu tasarruf sahiplerinden
yatırım yapmak isteyenlere fon transfer etmek olan bankacılık sisteminin bu fonksiyondan
uzaklaşmasına neden olur. Bu gelişme sonucu etkinlikten uzaklaşan ekonomide bir refah
kaybının ortaya çıkacağı açıktır.
Bankalar eksik bilgilenme sorunun çözümü için bazı yöntemler geliştirmişlerdir. Bu
yöntemler arasında en çok kullanılanlar müşterilere ait kredi riskini tespit etmeyi amaçlayan
müşteri kredi raporlarının oluşturulması, kredi karşılığında yüksek değere sahip teminatların
istenmesi, yapılacak yatırımın bir kısmının müşteri tarafından karşılanarak kalan kısmın banka
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kredisi ile tamamlanması gibi yöntemler yer alır. Öte yandan, bankalar alınan kredinin geri
ödenmemesi durumunda borçluya hiçbir şekilde anlayış gösterilmeyeceği şeklinde bir anlayışın
oluşması için de çaba gösterirler.
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Uygulamalar
1)
Aşağıda alıntılanan haberden Türkiye ekonomisinde son dönemlerde yaşanan
iyimser hava nedeniyle kredi talebinde ciddi bir artış olduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir ortamda,
pür rekabet koşullarında faaliyet gösteren bir bankanın açacağı kredi miktarının ve bankanın
kârının nasıl değişeceğini grafik çizerek gösterebilir misiniz?

Çözüm:
Artan kredi talebi nedeniyle bankanın açacağı kredi miktarında ve elde ettiği kârda bir
atış olacaktır. Aşağıdaki grafiğin A bölümünde başlangıçtaki piyasa dengesi 0 noktasında
kurulmakta ve piyasa faiz oranı i 0 olarak belirlenmektedir. Bu faiz oranı veri iken, şeklin B
bölümüne göre, tek bir banka L 0 kadar kredi açarak açık renk taralı alanla gösterilen kadar kâr
elde etmektedir. Kredi talebinde meydana gelen artış, A bölümünde piyasa talep eğrisinin D 0
‘dan D 1 ‘e kaymasına ve kredi faiz oranının i 1 düzeyine yükselmesine neden olur. Bu faiz oranı
veri iken, bankanın bireysel talep eğrisi de yukarıya doğru kayarak D0F konumundan D1F
konumuna gelir. Kârını maksimize etmek isteyen banka, kredi hacmini L 0 ‘dan L 1 ‘e arttırır
ve daha koyu renk taralı alanla gösterilen miktarda kâr elde eder. Görüldüğü gibi, bankanın hem
kredi miktarı hem de kârı artmaktadır.

2)
Piyasa gücüne sahip bir bankanın açtığı krediler nedeniyle katlandığı marjinal
maliyetin sabit olduğunu ve açılan her kredi düzeyinde marjinal maliyetin ortalama maliyete
eşit olduğunu kabul edelim. Bir diğer deyişle, açılan kredi miktarı artsa da, azalsa da marjinal
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maliyet ve ortalama maliyet değerlerinin değişmediğini ve birbirlerine eşit olduklarını kabul
ediyoruz.
Bu varsayım altında,
a)

Bankanın ortalama ve marjinal maliyet eğrilerini çiziniz

b)
Bu grafik üzerinde bankaya kâr maksimizasyonu olanağı veren kredi miktarını,
açılacak kredilere uygulanacak faiz oranını ve bankanın kârını belirleyiniz
Çözüm:
a)
Yapılan varsayım sonucu banka için çizilecek marjinal maliyet ve ortalama
maliyet eğrisi MC L = AC L eşitliğini ve her ikisinin de sabit olduğunu yansıtacak biçimde yatay
eksene paralel bir doğru olur.
b)
Bankaya kâr maksimizasyonu olanağı veren kredi miktarı MR L = MC L
eşitliğinin sağlandığı kredi hacmidir. Bu eşitlik L 0 kadarlık bir krediye karşılık gelmektedir.
Banka bu kredi miktarına karşılık gelen en yüksek faizi uygulayacaktır. Grafikte bu faiz oranı
i 0 düzeyine işaret etmektedir. Bankanın elde edeceği kâr düzeyi ise taralı alanla
gösterilmektedir.

3)
Bir bankanın gazetelere verdiği reklamı gösteren yandaki alıntıya göre; banka,
sıfır otomobillerle karşılaştırıldığında, ikinci el otomobiller için hem daha düşük miktarda hem
de daha yüksek faizle kredi vermektedir. Bu durum sadece ilanını örnek olarak aldığımız banka
için değil, diğer tüm bankalar için de geçerlidir. Neden bankalar böyle bir uygulamaya giderler?
Açıklayabilir misiniz?
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Çözüm:
Kullanılmış bir aracı satan kişi arabanın durumu ile ilgili olarak alıcıdan daha iyi bilgiye
sahiptir. Bu da ters seçim sorununun ortaya çıkmasına yol açar. Kendinizi bir an için oto
komisyoncusu yerine koyun ve düşünün: Hangi kullanılmış aracı önce satmak isterseniz;
sorunsuz bir aracı mı, yoksa sorunlu bir aracı mı? Bu nedenle kullanılmış araç piyasasının çok
sayıda sorunlu araçtan oluştuğu kabul edilir. Sorunlu araçlar limon olarak adlandırıldığı için
literatürde bu sorun “limon sorunu” olarak bilinir. Şüphesiz aracı satın almadan önce bir
uzmanın incelemesini sağlayarak limon olup olmadığını belirlemeye çalışırız. Ancak, çoğu
zaman kullanılmış bir aracın limon olup olmadığı sürekli kullanım sonucu ortaya çıkar.
Şüphesiz bankalar da bu durumun farkındadır ve bankadan kredi kullanarak satın alınan araç
limon çıkarsa, araç sahibinin borcunu ödememe eğilimine gireceğini bilmektedirler. Bu
nedenle, kullanılmış araç için verilen kredinin marjinal maliyeti, sıfır araç için verilen kredinin
marjinal maliyetine göre daha yüksektir.
Aşağıda yer alan şekle göre, sıfır araç için verilen kredilerin marjinal maliyetine (MC N
) göre daha yüksek olan kullanılmış araç kredilerinin marjinal maliyeti (MC U ), bu tür kredilere
uygulanan faiz oranının da (i U ) yeni araç kredisi faiz oranına (i N ) göre daha yüksek olması
sonucunu doğurmaktadır. Bankalar ikinci el araçlara verdikleri kredi miktarını daha düşük
tutarak, aracın bedelinin daha büyük bir kısmının alıcı tarafından karşılanmasını sağlarlar ve
böylece kredinin geri ödenmemesi olasılığını azaltmayı amaçlarlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pür rekabet piyasalarında piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması özelliği gerekli
değildir. Pür rekabetçi bir bankacılık piyasasında hiçbir banka piyasa gücüne sahip değildir ve
piyasa tarafından belirlenen faiz oranını kabullenmek durumundadırlar.
Pür rekabetçi bir piyasada faiz oranı ödünç verilebilir fon (kredi) arzı ile ödünç
verilebilir fon (kredi) talebine bağlı olarak, bu ikisinin eşitlendiği noktada belirlenir. Bu
piyasada bankalar fiyat kabullenici oldukları için, piyasada belirlenen faizi veri olarak kabul
etmek zorundadırlar.
Bankaya kâr maksimizasyonu sağlayan kredi hacminde gelir ve maliyet eğrilerinin
eğimlerinin, bir diğer deyişle marjinal maliyet ve marjinal gelirin eşit olması gerekir. Bu da pür
rekabet koşullarında faaliyet gösteren bir bankanın kârını maksimize edebilmek için kredilerin
marjinal maliyetini faiz oranına eşitleyen kredi hacmine ulaşması gerektiğini iade etmektedir.
Piyasa gücüne sahip olan bankalar kredilere uygulayacakları faiz oranı üzerinde bir
ölçüde kontrol gücüne sahiptirler. Büyük bankalar, küçük bankalarla karşılaştırıldığında, daha
düşük ortalama maliyetle kredi kullandırabilirler. Kredi miktarı arttıkça ortalama maliyet
eğrisinin azalan olduğu her bölgede ölçek ekonomileri ortaya çıkar. Bu da, bir bankaya açtığı
kredilerin faiz oranını etkileme gücü yaratan piyasa gücü verir.
Oligopolcü yapıya sahip bankacılık sektörünün en önemli özelliği, piyasadaki
bankaların karşılıklı olarak birbirlerinin kararlarına bağlı olarak karar almalarıdır. Bu
bağımlılığın derecesini ölçmenin bir yolu yoğunlaşma oranıdır.
Eğer simetrik enformasyon söz konusu ise her risk grubundaki kişi, bankanın üstlendiği
geri ödenmeme riskini telafi edecek şekilde faiz uygulamasına tabi tutulur. Piyasada tam
bilgilenme söz konusu olduğu zaman, yüksek geri ödenmeme riski ve düşük geri ödenmeme
riski arasında bir bağlantı kurulmamakta, bu gruplar birbirlerini sübvanse etmemektedirler.
Eksik bilgilenme durumunda krediyi kullanan kişi, bu krediyi geri ödeme gücü ve niyeti
konusunda bankadan daha iyi bilgiye sahiptir. Simetrik enformasyonda söz konusu olmayan,
dürüst müşterilerin dürüst olmayanları sübvanse etmeleri olgusu, asimetrik enformasyonun söz
konusu olması durumunda gündeme gelmektedir.
Piyasada eksik bilgilenmenin olması durumunda kredi faiz oranlarında meydana gelen
artışlar geri ödenmeyen (batık) kredilerin oranında bir artış meydana getirir.
Eksik bilgilenmenin söz konusu olması hâlinde, kredi faiz oranındaki artışlar piyasada
sadece dürüst olmayan müşterilerin kalmasına ve bankaların kredi hacimlerinin daralmasına
yol açmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir?

Pür rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran özellik aşağıdakilerden

a)

Ürün farklılaştırmasının mümkün olması

b)

Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olmaması

c)

Piyasa katılımcılarının tam bilgiye sahip olamaması

d)

İşlem maliyetlerinin önemli boyutlara ulaşması

e)

Arz ve talep edenlerin sınırlı sayıda olması

2)
Pür rekabet koşularında piyasada çok sayıda banka bulunmasının sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Bankalar piyasada belirlenen faiz oranını kabullenmek zorundadırlar.

b)

Bankalar asla zarar etme riskiyle karşı karşıya kalmazlar.

c)

Bankacılık sisteminde fon kaynakları konusunda rekabet söz konusu olmaz.

d)

Bankacılık sistemine giriş zor, ancak çıkış kolay olur.

e)

Bankalar belirledikleri faiz oranından sınırlı sayıda müşteriye kredi açabilirler.

3)
Pür rekabet koşullarında çalışan bir bankanın toplam maliyet eğrisinin önce
azalan oranda artan, daha sonra hızlanarak artan bir eğri olarak çizilme nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Artan sosyal fayda ilkesi

b)

Azalan toplam maliyet ilkesi

c)

Artan kâr marjları ilkesi

d)

Azalan verim ilkesi

e)

Azalan marjinal gelir ilkesi
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4)
Pür rekabet koşullarında çalışan bir banka için kâr maksimizasyonu sağlayan
kredi miktarında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?
a)

Kredilerden elde edilen marjinal gelir = kredi faiz oranı

b)

Kredilerin marjinal maliyeti = kredilerin toplam maliyeti

c)

Kredilerden elde edilen marjinal gelir = kredilerin toplam maliyeti

d)

Kredilerin toplam maliyeti = Kredi faiz oranı

e)

Kredilerin marjinal maliyeti = Kredi faiz oranı

5)
Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sektöründe piyasa gücü elde edilmesine
neden olan faktörlerden biridir?
a)

Faiz oranlarının kamu otoritesi tarafından belirlenmesi

b)

Bankaların açabileceği kredi miktarına sınırlama getirilmesi

c)

Bankacılık sektöründe ölçek ekonomilerinin varlığı

d)

Bankacılık sektöründe kâr marjlarının düşüklüğü

e)

Bankaların özkaynak yapılarının yetersizliği

6. ve 7. sorular, aşağıdaki şekle göre cevaplandırılacaktır.
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6)
Yukarıdaki şekle göre, bankaya kâr maksimizasyonu sağlayan L 0 kadar krediye
uygulanacak faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

i0

b)

i1

c)

i2

d)

i3

e)

i4

7)
Yukarıdaki şekle göre, bankaya kâr maksimizasyonu sağlayan L 0 kredi
hacminde marjinal maliyet (MC L ) ile faiz oranı (i L ) arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a)

MC L < i L

b)

MC L = i L

c)

MC L > i L

d)

MC L – i L = 0

e)

MC L + i L = 0

8)
Gizli anlaşmanın söz konusu olmadığı iki bankadan oluşan bir oligopolde,
yüksek ve düşük kredi faiz oranı uygulama seçeneği ile karşı karşıya olan bankalar için
aşağıdakilerden hangisi optimal çözümü verir?
a)

Her iki bankanın da yüksek faiz uygulayarak aşırı kârla çalışmaları

b)

Her iki bankanın da düşük faiz uygulayarak sıfır kârla çalışmaları

c)

Her iki bankanın da düşük faiz uygulayarak aşırı kârla çalışmaları

d)

Her iki bankanın da yüksek faiz uygulayarak sıfır kârla çalışmaları

e)

Her iki bankanın da piyasadan çekilmeleri
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9)
Eksik bilgilenme koşullarında, kredi faiz oranının tam bilgilenme koşullarına
göre yüksek olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Riski düşük olanların maliyet yüklenmemesi

b)

Riski yüksek olanların tüm maliyeti yüklenmesi

c)
üstlenilmesi

Riski yüksek olanların yol açtığı maliyetin bir kısmının riski düşük olanlarca

d)

Riski düşük olanların tüm maliyeti yüklenmesi

e)

Riski yüksek olanların maliyet yüklenmemesi

10)
Aşağıdakilerden hangisi kredi piyasasında eksik bilgilenmenin yol açacağı
sonuçlardan biridir?
a)

Faiz oranlarının minimum düzeye inmesi

b)

Batık kredi sorununun ortadan kalkması

c)

Bankacılık sektöründe zarar olasılığının ortadan kalkması

d)

Bankaların ekonomik refaha katkılarının maksimum düzeye çıkması

e)

Riski düşük müşterilerin piyasadan çekilmesi

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)d, 4)e, 5)c, 6)d, 7)a, 8)b, 9)c, 10)e
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10. BANKACILIK: MEVDUATLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde mevduat kavramını ve bankaların temel fon kaynağı olan mevduatların
kredi yaratılması sürecinin temel girdisi olarak ele alınması durumunda ortaya çıkacak
kavramları açıklayarak başlayacağız. Pür rekabet koşullarında faaliyet gösteren bir bankanın
optimum mevduat talebini ve bu kaynakların nasıl fiyatlanacağını ele alacağız. Hipotetik piyasa
olarak kabul edilen pür rekabet piyasasından sapmaların olması durumunda, yani piyasa gücüne
sahip bankaların varlığı hâlinde optimum mevduat talebinin ne olacağını ve bunların nasıl
fiyatlandırılacağını incelemek ise bu ünitede ele alacağımız bir diğer konudur. Bu ünitemizde
son olarak pasif yönetiminin önemli bir parçası olan kaynak yönetimi sorunu çerçevesinde
bankacılıkta karşılaşılan önemli bir soruna değineceğiz. Bu bağlamda, bankaların karşı karşıya
kaldıkları mevduat çıkışlarının nasıl tahmin edileceğini inceleyerek ani mevduat çıkışlarının
nedenlerini ve mevduat sigorta sisteminin yol açtığı sorunları ortaya koymaya çalışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Zorunlu rezerv oranının %15 olduğu bir ekonomik ortamda, mevduatların
marjinal ürünü %85’ten büyük olabilir mi? Neden?
2)
Aşağıdaki değişikliklerin her birinin bir bankaya ait mevduatların marjinal ürün
değeri üzerindeki etkisini belirleyiniz:
a)

Piyasa mevduat arzında ortaya çıkan bir artış

b)

Piyasa mevduat talebinde ortaya çıkan bir artış

c)

Zorunlu rezerv oranındaki düşüş

d)

Borcunu ödeyemeyen müşterilerin oranında gözlenen bir düşüş

3)
Sizce Türk bankacılık sisteminde 1994-2002 döneminde yürürlükte kalan
“mevduata %100 devlet garantisi” şeklindeki mevduat sigortası uygulaması, 2000-2001
bankacılık krizlerinde etkili olmuş mudur? Neden? (%100 devlet garantisi 2003’de yeniden
uygulamaya konmuş ve Temmuz 2004’de kaldırılmıştır.)
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Anahtar Kavramlar


Mevduat



Toplam ürün



Marjinal ürün



Pür rekabetçi banka



Kredi piyasası



Mevduat piyasası



Marjinal kaynak maliyeti



Zorunlu rezerv
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Giriş
Bu bölümde mevduat kavramını ve bankaların temel fon kaynağı olan mevduatların
kredi yaratılması sürecinin temel girdisi olarak ele alınması durumunda ortaya çıkacak
kavramları açıklayarak başlayacağız. Pür rekabet koşullarında faaliyet gösteren bir bankanın
optimum mevduat talebini ve bu kaynakların nasıl fiyatlanacağını ele alacağız. Hipotetik piyasa
olarak kabul edilen pür rekabet piyasasından sapmaların olması durumunda, yani piyasa gücüne
sahip bankaların varlığı hâlinde optimum mevduat talebinin ne olacağını ve bunların nasıl
fiyatlandırılacağını incelemek ise bu ünitede ele alacağımız bir diğer konudur. Bu ünitemizde
son olarak pasif yönetiminin önemli bir parçası olan kaynak yönetimi sorunu çerçevesinde
bankacılıkta karşılaşılan önemli bir soruna değineceğiz. Bu bağlamda, bankaların karşı karşıya
kaldıkları mevduat çıkışlarının nasıl tahmin edileceğini inceleyerek ani mevduat çıkışlarının
nedenlerini ve mevduat sigorta sisteminin yol açtığı sorunları ortaya koymaya çalışacağız.
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10.1. Kredilerin Kaynağı Olarak Mevduatlar
Verilen kredileri bankacılık sektöründe gerçekleştirilen üretimin nihai çıktısı olarak
kabul edersek, bankalar bu çıktıyı elde edebilmek için çok sayıda girdi kullanırlar. Bankalar da,
tıpkı diğer firmalar gibi, işgücü (memurlar, uzmanlar, koruma görevlileri, müdürler gibi) ve
sermayeyi (binalar, bilgisayar sistemleri gibi) bir araya getirerek elde ettikleri girdileri nihai
çıktı olan krediye dönüştürürler. Ancak bankalar, diğer firmalardan farklı olarak, para ticareti
ile uğraştıkları için, kullanılan girdiler de, nihai çıktı gibi, parasal kaynaklardır. Bu kaynaklar
içerisinde en önemlisi ve bankaların temel fon kaynağı niteliğindeki mevduatlardır. Para Teorisi
ve Politikası derslerinden hatırlayacağınız gibi, bankalar kaynak toplama-rezerv yaratma kredi
verme sürecinde kaydi para yaratan kurumlardır. Bu nedenle banklar rezerv yaratmak ve bunları
faiz geliri elde edebilecekleri kredilere dönüştürmek amacıyla mevduat toplarlar. Bir bankanın
mevduat talebi bu nedenle türev talep niteliğindedir; yani, bankanın mevduat talebi müşterilerin
kredi talebinin ve bankanın bu talebi karşılama arzusunun sonucudur. Kredi yaratılmasında
mevduatların oynadığı rolü ortaya koyabilmek için bu süreçte kullanılan diğer tüm girdilerin
sabit kaldığını kabul edeceğiz.

10.1.1. Toplam ve Marjinal Ürün
Mevduat talebi kısmen bu mevduatların verimliliğine bağlıdır. Toplam ürün, belirli bir
miktar girdi ile gerçekleştirilen toplam üretim düzeyini ifade ettiği için, bir banka açısından 100
milyar liralık mevduatla 80 milyar liralık kredi yaratılıyorsa toplam ürün 80 milyar lira
değerindeki kredidir.
Diğer girdiler sabitken, değişken girdinin kullanım miktarındaki bir birimlik artış
karşısında toplam üründe meydana gelen değişiklik marjinal ürün olarak adlandırılır. Örneğin,
mevduatlardaki 100 milyar liralık artış karşısında kredi miktarı 80 milyar lira artıyorsa,
mevduatların marjinal ürünü 0,80 liradır. İktisada Giriş derslerinden hatırlayacağınız gibi,
değişken girdi miktarı artarsa bu girdinin marjinal ürünü hızlı bir çıkıştan sonra yavaş yavaş
azalmaya başlar. İktisat literatüründe bu olgu azalan marjinal verim ilkesi olarak adlandırılır.
Azalan marjinal verim ilkesini bankacılık faaliyetlerine uyguladığımızda, kullanılan
diğer kaynaklar sabitken, mevduat miktarında gözlenen artışların mevduatların marjinal
ürününde tedrici bir düşüşe neden olacağını söyleyebiliriz. Banka daha çok mevduatı kendine
çektikçe, bu mevduatların marjinal ürünü, bir diğer deyişle bankanın açacağı yeni kredi miktarı
azalacaktır. Şekil 10. 1’in A bölümü bankanın toplam ürün (toplam kredi) eğrisini
göstermektedir.
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Şekle göre mevduatlar 0’dan 100 trilyon liraya çıkıncaya kadar bankanın kredi hacmi
hızlanan oranda artmaktadır. Örneğin, ilk 50 trilyon liralık mevduat kredilerde 40 trilyon liralık
bir artışla sonuçlanmaktadır. İkinci 50 trilyon liralık mevduatın kredilerde neden olduğu artış
miktarı ise 45 trilyon liradır. Kredilerdeki bu 5 trilyon liralık artış, şeklin B bölümündeki
marjinal ürün eğrisinin 0-100 trilyon lira arasında artan eğimli olması ile gösterilmektedir.
Şeklin A bölümündeki toplam ürün eğrisi ile karşılaştırıldığında şu ilişkiyi tespit edebiliriz:
Toplam ürün eğrisi dikleştikçe (yani eğimi arttıkça) marjinal ürün eğrisi de artan eğime sahip
olmakta (yani, MPD), toplam ürün eğrisi yatıklaştıkça (yani eğimi azaldıkça) marjinal ürün
azalmaya başlamaktadır.
Dikkat ederseniz, şeklin A bölümünde mevduat hacmi 100 trilyon liranın üzerine
çıktığında, kredi hacmi artmakta, ancak bu artış azalan oranda gerçekleşmektedir. Örneğin,
mevduatlar 100 trilyon liradan 200 triyon liraya yükseldiğinde, kredilerde meydana gelen artış
45 trilyon liradır. Bu miktar mevduatların 0’dan 100 trilyon liraya çıkması durumunda
kredilerde ortaya çıkan 85 trilyon liralık kredi hacminden düşüktür.

10.1.2. Kredi Plasmanı
Biliyorsunuz, bankalar yasalar gereği topladıkları mevduatların belirli bir oranına
karşılık gelen kısmını rezerv olarak tutmakla yükümlüdürler. Zorunlu rezerv oranı (rr) adı
verilen bu oran çerçevesinde, bankalar mevduat hacimlerine göre zorunlu rezerv tutarlar. Eğer
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mevduatları D ile gösterirsek, bankalar mevduatlarının zorunlu rezerv ayrıldıktan sonra kalan
kısmını kredi olarak verebilirler. Bu durumda açılabilecek kredi miktarı
(1 – rr) x D
olarak yazılabilir. Yukarıdaki tartışmalarımızda mevduatlar arttıkça, azalan marjinal
verim ilkesi gereği, banka bunların hepsini hemen krediye dönüştüremez. Özellikle küçük
bankalarda bu durum kendini daha çabuk gösterir. Ancak sonuçta banka yukarıdaki eşitliğe
göre belirlenecek miktarda kredi yaratma gücüne sahiptir. Örneğin, merkez bankası tarafından
belirlenen zorunlu rezerv oranı %7 ise ve banka 100 trilyon liralık mevduata sahipse, ilke olarak
93 trilyon liralık kredi hacmine ulaşabilir. Oysa banka, azalan marjinal verim ilkesi gereği bu
miktarın tamamını krediye dönüştüremeyebilir. Bu nedenle, bankalar açısından kredi
hacmindeki artış oranı mevduatlardaki artış oranının gerisinde kalabilir.

10.2. Pür Rekabetçi Bir Bankanın Mevduat Talebi
Mevduatların kredi yaratılmasında bir girdi işlevi gördüğünü belirledikten sonra,
bankaların mevduatlara ne kadar faiz ödeyeceklerini ve belirli bir miktar krediyi yaratabilmek
için ne miktarda mevduata ihtiyaç duyacaklarını inceleyebiliriz. İnceleyeceğimiz bu değerler
mevduat piyasasındaki piyasa yapısına bağlı olarak değişir. Kredi piyasasında ele aldığımız
gibi, pür rekabetçi bankalar ve piyasa gücüne sahip bankalar farklı biçimlerde
davranmaktadırlar. Önce pür rekabetçi bir bankayı ele alarak talep edilecek mevduat miktarının
ve bunlara ödenecek faiz oranının nasıl belirlendiğini ele alacağız.

10.2.1. Bir Banka için Bireysel Mevduat Arzı ve Piyasa Mevduat Arzı
Pür rekabet koşullarının geçerli olduğu mevduat piyasasında faaliyet gösteren her banka
mevduat piyasasının bütününe göre oldukça küçük kalır ve fiyat üstlenici olduğu için
mevduatlara piyasada belirlenen faiz oranını uygulamak zorundadır. Eğer bu faiz oranından
düşük bir faiz oranından mevduat toplamak isterse, hiç kimse bu bankaya mevduat yatırmayı
tercih etmez. Mevduat piyasasının pür rekabet koşulları altında çalışması hâlinde, mevduatlara
ilişkin piyasa arzı ile piyasa talebinin eşitlenmesi mevduatlara uygulanacak faiz oranını
belirlemektedir. Bankaların mevduat talep etme nedeni, mevduatların kredi yaratılmasında
kullanılabilecek temel kaynak olmasıdır. Mevduatlar ise hane halkları ve işletmeler tarafından
arz edilir. Şekil 10. 2’nin A bölümü mevduat piyasasında gerçekleşen dengeyi göstermektedir.
Mevduatlara uygulanacak faiz oranı, mevduat arzı ve mevduat talebi eğrilerinin kesişme
noktasına göre %15 olarak belirlenmektedir.
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Bankanın piyasada karşılaştığı mevduat arzı eğrisi piyasa faiz oranında yatay eksene
paraleldir. Oysa bankaların tamamı açısından düşünüldüğünde, piyasa mevduat arz eğrisi
pozitif eğimlidir. Bireysel bir banka açısından değerlendirildiğinde, mevduat sahiplerinin faiz
oranı karşısında hassas olmaları, bankanın mevduatlara piyasa faiz oranından düşük bir faiz
oranı uygulamak istemesi durumunda diğer bankalara kayması sonucunu doğurmaktadır. Bu
nedenle pür rekabet koşullarında çalışan bir banka piyasada tam esnek bir mevduat arzı ile
karşılaşır.

10.2.2. Mevduatların Marjinal Ürün Değeri
Pür rekabetçi bankalar mevduat çekebilmek için mevduatlara piyasada belirlenen faiz
oranını (iD) ödemek zorundadırlar. Önceki ünitemizde gördüğümüz gibi, pür rekabet koşullarda
çalışan bir banka kredi pazarlayabilmek için de, kredilere piyasa koşullarında belirlenen faiz
oranını (iL ) uygulamak durumundadır. Pür rekabet koşullarında çalışan bankalar kredilere
uygulanacak ve mevduatlara ödenecek faiz oranları üzerinde bir kontrol gücüne sahip değilken,
bu faiz oranında açacakları kredi miktarını kendileri belirlerler. Burada da amaç kâr
maksimizasyonudur. Burada cevabını aradığımız soru bankalara kâr maksimizasyonu olanağı
sunan kredi hacmine ulaşmak için ne kadar mevduata ihtiyaç duyulacağıdır.
Bankaların ek bir birim mevduat elde ederek yarattıkları ek krediye mevduatların
marjinal ürünü adını verilir. Mevduatların marjinal ürününü MPD ile gösterirsek, bankalar
verdikleri kredilere piyasa faiz oranı (iL) uygulamak zorunda olduklarından, söz konusu
marjinal ürünün değeri (VMPD)
VMPD = iL x MPD
şeklinde hesaplanabilir. Kârını maksimize etmeyi amaçlayan banka, mevduatların
marjinal ürün değeri mevduat elde etmenin maliyetine (i D) eşit oluncaya kadar mevduat
toplamaya devam edecektir:
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VMPD = iD
Bunun nedenini görebilmek için basit bir örnek verelim. Bir bankanın mevduatlarındaki
100 liralık artış karşısında kredilerini 80 lira arttırabildiğini kabul edelim. Buna göre
mevduatların marjinal ürünü

olarak bulunur. Eğer kredilere uygulanan faiz oranı %20 ise, marjinal ürün değeri
VMPD = iL x MPD = 0,20 x 0,80 = 0,16 TL
olarak elde edilir. Bankanın mevduatlara ödediği faiz oranı %15 ise, ilave bir liralık
mevduatın bankaya maliyeti 0,15 TL’dir. Dikkat ederseniz, ilave 1 liralık mevduat elde etmenin
maliyeti, bu mevduatın krediye dönüştürülmesi ile elde edilecek gelirden düşüktür. Bu durumda
bankanın daha fazla mevduat toplayarak bunları krediye dönüştürüp pazarlaması bankanın
kârını arttıracaktır. Banka daha çok mevduat topladıkça azalan marjinal verim ilkesi gereği
mevduatların marjinal ürünü (MPD) ve buna bağlı olarak marjinal ürün değeri (VMPD)
azalacaktır. Marjinal ürün değerindeki düşüş VMPD = iD oluncaya kadar devam eder. Bu
noktada ek bir birim mevduatın maliyeti bunun krediye dönüştürülerek satışından elde edilecek
gelire eşittir. Eğer banka daha fazla mevduat kabul ederse VMPD değeri düşmeye devam
edeceği için VMPD < iD olur ve bu durumda bankanın kârlılığı azalır.

Şekil 10. 3 pür rekabet koşullarında çalışan banka için kâr maksimizasyonu sağlayan
mevduat miktarının (D*) nasıl belirlendiğini göstermektedir. Grafikte dikey eksende mevduat
faiz oranı, yatay eksende ise mevduat miktarı ölçülmektedir. Bankanın piyasada karşılaştığı
mevduat arz eğrisi %15 faiz oranında yatay eksene paraleldir. Mevduatların marjinal ürün
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değerinin (VMPD) mevduatlara ödenen faiz oranına eşit olduğu noktada banka kâr
maksimizasyonunu sağlayan mevduat miktarına (D*) ulaşmaktadır. VMPD eğrisi, mevduatlara
ödenen çeşitli faiz düzeylerinde bankanın talep ettiği mevduat miktarını belirlemeye olanak
sağladığı için, pür rekabet koşullarında çalışan bankanın mevduat talep eğrisi olarak da
değerlendirilebilir. Talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni ise azalan verim ilkesidir.

10.3. Piyasa Gücüne Sahip Bankanın Mevduat Talebi
Yaptığımız analiz ve elde ettiğimiz sonuçlar, piyasada belirlenen faizi kabullenmek
zorunda olan küçük bankalar için geçerlidir. Oysa biliyoruz ki, piyasada faaliyet gösteren büyük
bankalar kredi faiz oranlarını yükseltme ve mevduat faiz oranlarını düşürme gücüne sahip
olabilirler. Piyasa gücüne sahip bankaların kâr maksimizasyonunu sağlayabilmek için ne kadar
mevduat talep edeceklerini incelerken iki olasılığı göz önüne almalıyız. Bu olasılıklardan ilki
bankanın kredi piyasasında güce sahipken mevduat piyasasında fiyat kabullenici olmasıdır.
İkinci olasılık ise bankanın her iki piyasada birden piyasa gücüne sahip olmasıdır.

10.3.1. Kredi Piyasasında Piyasa Gücüne Sahip Banka
İlk olarak kredi piyasasında faiz oranını etkileme gücüne sahip, ancak mevduat
piyasasında piyasa faiz oranını kabullenmek durumunda olan bir bankayı ele alalım. Önceki
ünitemizden hatırlayacağınız gibi, kredi piyasasında piyasa gücüne sahip olan banka negatif
eğimli bir kredi talebi eğrisi ile çalışır. Banka, mevduat piyasasında pür rekabet koşulları altında
çalıştığı için ancak piyasa faiz oranından mevduat toplayabilir. Dolayısıyla, piyasada
karşılaştığı mevduat arz eğrisi piyasa faiz oranında yatay eksene paraleldir. Şekil 10. 4 bu
durumu göstermektedir.

Bankanın elde ettiği her ilave mevduat banka kredilerini mevduatın marjinal ürünü
(MPD) kadar arttırır. Banka kredi cephesinde piyasa gücüne sahip olduğundan, ilave kredi
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verebilmek için kredi faiz oranını düşürmek zorundadır. Bankanın ilave kredi vererek elde ettiği
ek gelire kredilerin marjinal geliri (MRL) adını verebiliriz. Kredilerdeki artış sonucu elde edilen
ek gelirle (MRL) mevduattaki değişme sonucu ortaya çıkan kredi artışını (MPD) çarparsak,
mevduatlar için marjinal ürün gelirini (MRPD) elde ederiz:
MRPD = MRL x MPD
Bu eşitliği kullanarak kredi piyasasında piyasa gücüne sahip bir bankanın kârını
maksimize edebilmesi için ne kadar mevduat kabul edeceğini belirleyebiliriz. Mevduat
cephesinde faiz oranı piyasada belirlen faiz oranı (iD) ise, banka, kredilerin marjinal geliri ile
mevduatların marjinal ürününün çarpımı iD ‘ye eşit oluncaya kadar mevduat kabul eder. Bir
diğer deyişle,
MRL x MPD = iD
veya MRL x MPD çarpımı mevduatların marjinal ürün gelirini (MRPD) ifade ettiği için
MRPD = iD
yazabiliriz. Şimdi bu eşitliğin ne ifade ettiğini biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Banka
ilave bir miktar mevduat elde ederek yarattığı rezervlerin krediye dönüştürülmesi ile MPD kadar
ek kredi vermektedir. Kredilerdeki bu artış sonucu bankanın gelirinin ne ölçüde arttığı MRL ile
ifade edilmektedir. Marjinal ürünü marjinal gelir ile çarptığımızda ilave mevduatların yarattığı
ek geliri elde ederiz. Kâr maksimizasyonu için, söz konusu marjinal ürün değerinin ek
mevduatların maliyetine (iD) eşit olması gerekir. Bu nedenle, kârı maksimize eden mevduat
hacmine ulaşıldığında, ilave mevduatlar aracılığı ile elde edilen gelir, söz konusu ilave
mevduatı elde etmenin maliyetine eşit olacaktır.
Sözel olarak ifade ettiğimiz kâr maksimizasyonu sürecini bir örnekle daha anlaşılır hâle
getirelim. Aşağıda yer alan Tablo 10. 1 bu amaçla hazırlanmıştır. Tabloya göre mevduatlar 0
ile 200 trilyon lira arasında ve buna bağlı olarak belirlenen kredi miktarı 0 ile 130 trilyon lira
arasında değişmektedir. Mevduatların marjinal ürünü kredilerdeki değişme miktarının (ΔL)
mevduatlardaki değişme miktarına (ΔD) bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Örneğin, mevduatlar
0’dan 50 trilyon liraya çıktığında krediler 0’dan 40 trilyon liraya çıkmaktadır. Buna göre,
mevduatların marjinal ürünü 40/50 = 0,80 olarak tabloda yer almaktadır. Mevduatlar 50 trilyon
liradan 100 trilyon liraya yükseldiğinde krediler de 40 trilyon liradan 85 trilyon liraya artmakta
ve mevduatın marjinal ürünü 45/50 = 0,90 olarak bulunmaktadır.
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Tablonun 2 ve 4’üncü sütunları, bu bankanın karşılaştığı kredi talebini ifade eden
göstergelerdir. 4 nolu sütunda gösterilen faiz oranı yüksek olduğu zaman (örneğin, %15) 2 nolu
sütunda yer alan kredi talep miktarı sıfır olmaktadır. Faiz oranı %11’e düştüğü zaman talep
edilen kredi miktarı 40 trilyon liraya yükselmektedir. 2’nci sütundaki her satırı 4’ncü sütundaki
ilgili satırla çarparsak 5 nolu sütunda gösterilen, bankanın çeşitli miktarlarda kredi vererek elde
ettiği faiz gelirini buluruz. Söz konusu geliri R ile gösterirsek,
R= iL x L
yazabiliriz. Örneğin, banka kredi faiz oranını %11 olarak belirlerse 40 trilyon liralık
kredi satabilmekte ve 0,11 x 40 = 4,4 trilyon lira faiz geliri elde etmektedir. Banka faiz oranını
%6,5’a düşürürse açacağı kredi miktarı 85 trilyon liraya yükselmekte ve geliri de 5,525 trilyon
liraya çıkmaktadır.
Tabloda yer alan 6 nolu sütün bankanın kredi vererek elde ettiği marjinal geliri
göstermekte ve marjinal gelir, gelirdeki değişme miktarının kredilerdeki değişme miktarına
oranlanması ile hesaplanmaktadır:

Örneğin, banka kredileri 0’dan 40 trilyon liraya çıkardığı zaman marjinal gelir 4. 4/40
= 0,11 olarak hesaplanmaktadır. Krediler 85 trilyon liraya çıktığı zaman, bankanın marjinal
gelirini

olarak hesaplayabiliriz. Gördüğünüz gibi, kredi miktarı 40 trilyon liradan 85 trilyon
liraya çıktığı zaman marjinal gelir %11’den %2,5’a düşmektedir. Banka, kredilerini 115 trilyon
liraya çıkarttığında marjinal gelir negatife dönüşmektedir. Buna göre, belirli bir noktadan sonra
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banka kredileri arttırmaya devam ederse marjinal gelir negatif olduğu için toplam gelir
azalmaya başlayacaktır.
Son olarak, Tablonun 7’nci sütunu mevduatların marjinal ürün gelirini göstermekte ve
kredilerin marjinal geliri (6’ncı sütun) ile mevduatların marjinal ürününün (3’ncü sütun)
çarpımı ile hesaplanmaktadır. Banka, mevduatların marjinal ürün geliri mevduat faiz oranına
eşit oluncaya kadar mevduat toplamaya devam ederek kâr maksimizasyonunu gerçekleştirir.
Örneğin, faiz oranı %2,25 iken arzuladığı tüm mevduatları elde edebiliyorsa, kârını maksimize
edebilmek için 100 trilyon liralık mevduatı yeterli görecektir. Bankanın mevduat hacmi 100
trilyon lira olduğu zaman, mevduatlara ödenen %2,25 faiz oranı mevduatların marjinal ürün
gelirine eşit olmaktadır. Bu durumda banka, %6,5’luk faiz oranından 85 trilyon liralık kredi
açmakta ve bu kredilerden 5,525 trilyon lira (0,065 x 85) gelir elde etmektedir. Dikkat
ederseniz, 100 trilyon liralık fonun bankaya yüklediği faiz maliyeti 0,025 x 100 = 2,225 trilyon
liradır ve banka yaklaşık 3,3 trilyon lira kâr elde etmektedir.

Şekil 10. 5, tabloda elde edilen bu sonucu grafik olarak özetlemektedir. Şekildeki MRPD
eğrisi sadece kredi piyasasında piyasa gücüne sahip bu bankanın mevduat talep eğrisidir. Dikey
eksende pür rekabet koşullarında belirlenen mevduat faiz oranı, yatay eksende ise mevduat
miktarı yer almaktadır. Mevduatlara ödenen piyasa faiz oranı %2,25 iken, bankaya kârını
maksimize etme olanağı veren mevduat miktarı 100 trilyon liradır ve bu noktada MRP D = iD
olmaktadır.

10.3.2. Kredi ve Mevduat Piyasalarında Piyasa Gücüne Sahip Banka
Büyük bankalar çoğu zaman hem kredi piyasasında hem de mevduat piyasasında piyasa
gücüne sahiptirler ve bu durum mevduata ödenen faiz oranında düşme eğilimi yaratır. Kârını
maksimize etme gayreti içinde olan banka, ilave mevduat elde etmenin yararları ile bunlara ait
maliyeti karşılaştırır. Banka, kredi piyasasında piyasa gücüne sahip olduğu zaman ilave
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mevduat elde etmenin yararlarına ilişkin ölçüt mevduatlara ilişkin marjinal ürün geliridir
(MRPD) ve bu kavram
MRPD = MRL x MPD
şeklinde hesaplanır. Ancak, söz konusu ilave mevduatları elde etmenin maliyeti, banka
mevduat piyasasında piyasa gücüne sahipse farklılık gösterir. Çünkü bu durumda bireysel
olarak bir bankanın piyasada karşılaşacağı bireysel mevduat arz eğrisi pozitif eğimli olur.
Aşağıda yer alan Şekil 10. 6’da bu eğri S ile ifade edilmektedir. Örneğin, banka D0 kadar
mevduata sahipse ve mevduat hacmini D1 ‘e çıkartmak istiyorsa, faiz oranını iD0 ‘dan iD1 ‘e
çıkartmak durumundadır. Bu durumda bankanın ilave mevduatları elde etmesinin maliyeti cari
piyasa faiz oranı değil, mevduatların marjinal kaynak maliyetidir (MRCD). Mevduatların
marjinal kaynak maliyeti, mevduatlarda meydana gelen değişikliğin bu mevduatların
maliyetinde neden olduğu değişikliktir.

Aşağıda yer alan Tablo 10. 2 marjinal kaynak maliyetinin nasıl hesaplanacağını
göstermektedir. Tablonun ilk iki sütunu bu bankanın karşılaştığı mevduat arzını özetlemektedir.
Mevduat faiz oranı arttığı zaman arz miktarı da buna bağlı olarak artmaktadır. Örneğin, banka
mevduatlara %0,5 faiz uyguluyorsa 25 trilyon liralık mevduat hacmine sahip olmakta ve bu
miktar mevduatın bankaya maliyeti 0,005 x 25 = 0,125 trilyon lira olmaktadır. Banka
mevduatlarını 50 trilyon liraya çıkartmak istiyorsa, mevduatlara ödediği faiz oranını arttırmak
ve örneğin %1’e yükseltmek durumundadır. Bu durum gerçekleşirse, bankanın maliyetleri 0,5
trilyon liraya yükselmektedir.
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Maliyetlerdeki değişmenin mevduat hacmindeki değişmeye oranı marjinal kaynak
maliyetini ifade eder. Yukarıdaki örneğimize göre, marjinal kaynak maliyeti

olarak hesaplanmaktadır. Dikkat ederseniz, bankanın marjinal kaynak maliyeti (%1,5)
mevduatlara ödenen faiz oranından (%1) yüksektir. Çünkü banka faiz oranını %0,5’den %1’e
yükselttiği zaman, bu faiz oranını sadece mevduatın artan kısmı olan 25 trilyon liraya değil,
tüm mevduatlara (yani 50 trilyon lira) uygulamak durumundadır. Bankanın böyle bir
uygulamaya gittiğini, yani eski mevduatlara %0,5, yeni açılan mevduatlara ise %1 faiz
uygulayacağı şeklinde bir açıklama yaptığını kabul edelim. Böyle bir durumda bankada hâlen
mevduatı bulunan eski müşteriler hesaplarını kapatarak, tekrar hesap açtırırlar. Buna göre,
marjinal kaynak maliyeti kavramı bu önemli olguyu göz önünde tutar. İşte bu nedenle, Şekil
10. 6’da yer alan marjinal kaynak maliyeti eğrisi (MRCD) mevduat arz eğrisinin üzerinde yer
almaktadır.
Marjinal kaynak maliyeti kavramını gördükten sonra, bankaya kâr maksimizasyonu
sağlayan mevduat miktarının nasıl belirleneceğini incelemeye geçebiliriz. Hem kredi
piyasasında hem de mevduat piyasasında piyasa gücüne sahip olan bir banka, mevduatlara
ilişkin marjinal kaynak maliyeti (MRCD), bu mevduatlardan elde edilen marjinal gelire (MRPD)
eşitleninceye kadar mevduat toplayarak kârını arttırabilir. Bir diğer deyişe kâr maksimizasyonu
şartı
MRPD = MRCD
olarak ifade edilebilir. Örneğin, Şekil 10. 7’de MRCD ve MRPD eğrilerinin kesişme
noktası A ile gösterilmekte ve bankanın kârını maksimize eden mevduat miktarı D* olarak
belirlenmektedir. Bankanın D* kadar mevduatı kendisine çekebilmek için uygulayacağı faiz
oranının ise iD* olduğu görülmektedir. Şekilde ele alınan banka mevduat piyasasında piyasa
263

gücüne sahip olduğu için, D* kadar mevduatı çekebilmek amacıyla mümkün olan en düşük
faizi uygulamak ister. Söz konusu faiz oranı mevduat arz eğrisi üzerinde yer alan B noktası
aracılığı ile iD* olarak belirlenmektedir. Bir diğer deyişle, banka mevduat sahiplerine iD* gibi
bir faiz teklif ederse arz edilen mevduat miktarı D* olacaktır ve bu miktar mevduat bankaya
kâr maksimizasyonu sağlayan mevduat miktarıdır. Şayet, banka söz konusu faiz oranından daha
düşük bir faiz oranı teklif ederse, mevduat miktarı D* düzeyinin altında kalacak ve kâr
maksimizasyonu sağlanamayacaktır.

10.4. Belirsizlik ve Banka Mevduatları
Kredi yaratılmasında temel girdi olarak kabul ettiğimiz mevduatlara ilişkin
incelemelerimizde son aşama mevduatların bankadan çekilmesi ile ilgili belirsizlik karşısında
bankaların aldığı önlemleri incelemek olacaktır. Bankacılıkla ilgili olarak şu ana kadar
yaptığımız açıklamalarda, bir bankanın kârını maksimize edebilmek için mevduatlar aracılığı
ile yaratılan rezervlerin krediye dönüştürülmesi gerektiğini tartıştık. Oysa bankalar bu işlemi
yaparken likiditesi yüksek olan varlıkları (rezervler) likiditesi daha düşük olan varlıklara
(krediler) dönüştürmektedirler. Bu durum ister istemez mevduat sahiplerinin fonlarını
bankadan çekmek istemeleri hâlinde bankanın yeterli likiditeye sahip olamaması olasılığını
gündeme getirmektedir. Bu bölümde, bir bankanın sözü edilen sorunu nasıl çözebileceğini
inceleyerek, sorunun çözümünde başarısız olunması hâlinde neden banka paniklerinin ortaya
çıktığını tartışacağız.

10.4.1. Mevduat Çıkışları
Mevduat çıkışlarının yarattığı sorunları görebilmek için bir sorunun cevabını arayarak
analizimize başlayalım: Bankadaki mevduat hesabınıza para yatırdığınız zaman, yaratılan likit
rezervlerin krediye dönüştürülmesinde bankalar nasıl davranırlar? Bankaya 100 milyon liralık
bir mevduat hesabı açtırırsanız ve banka bu parayı 1 yıl boyunca bankadan çekmeyeceğinizden
eminse, sizin yatırdığınız mevduatla kazanılan rezervi kullanarak 1 yıl vadeli kredi verebilir.
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Uygulamada, bankalar mevduat sahiplerinin bankada paralarını ne kadar süre ile tutacağını tam
olarak bilemezler. Bankalar bu belirsizlik sorunun üstesinden gelmek zorundadırlar.
Bankalar bu belirsizliğin giderilmesinde büyük sayılar kanunu adı verilen bir ilkeden
yararlanırlar. Bankacılık sektörüne uyarladığımızda, büyük sayılar kanununu şu şekilde ifade
edebiliriz: Mevduat sahiplerinin sayısı büyük ise ve bankadan mevduat çekme kararları
birbirlerinden bağımsız ise; banka, mevduat sahiplerinin taleplerini karşılamaya olanak
tanıyacak ölçüde, açabileceği en yüksek kredi hacmini büyük bir doğrulukla belirleme
olanağına sahiptir. Büyük sayılar kanununun ne ifade ettiğini daha iyi anlayabilmek için bir
örnek verelim. Madeni bir parayı attığınız zaman yazı gelmesi olasılığı %50’dir. Eğer parayı
bir kez atarsanız yazı mı geleceği, yoksa tura mı geleceği konusunda çok fazla emin
olamazsınız. Ancak parayı arka arkaya atarsanız, yazı gelen atışların oranı ile tura gelen
atışların oranının birbirlerine yaklaştığını göreceksiniz. Bu da sonuçta yazı gelme olasılığı ile
tura gelme olasılığının birbirine eşit ve 1/2 olduğu sonucuna ulaşmanıza yol açar. Örneğin
parayı 10 kez attığınızda 4/10 oranında yazı geldiğini kabul edelim; eğer parayı 100 kez
atarsanız bu oranın örneğin 47/100 olduğunu göreceksiniz. Artık şundan emin olabilirsiniz:
Eğer para 1000 kez atılmış olsaydı yazı gelen atışların oranı 1/2’ye çok yakın bir değer
olacaktır. Tek bir atışın sonucu tamamen tesadüfî olarak belirlenirken, atış sayısı arttıkça
sonuçlar bir ortalama değere doğru yaklaşmakta, bu da sonucun önceden büyük bir doğruluk
yüzdesiyle belirlenebileceğine işaret etmektedir.
Örneğimize benzer şekilde, bankada hesabı bulunan mevduat sahiplerinin sayısı
arttıkça, banka belirli bir süre içinde çekilecek mevduat miktarını artan bir doğruluk yüzdesiyle
önceden belirleyebilir. Tek bir müşteri açısından düşünüldüğünde, tıpkı paranın bir kez
atılmasında olduğu gibi, çekilecek miktar konusunda bir belirsizlik mevcut olacaktır. Ancak,
banka, çok sayıda mevduat sahibinin ortalama davranışını esas aldığında bu tesadüfîlik veya
belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalkmakta ve banka mevduat çıkışlarını karşılayabilmek için
ihtiyaç duyacağı rezerv miktarını büyük bir doğruluk yüzdesiyle belirleyebilmektedir. Bu
süreçte bir diğer sorun, bazı mevduat sahiplerinin diğerlerine göre daha sık mevduat çıkışı
yaratmalarıdır. Örneğin, üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu bankadaki mevduat
hesaplarında çoğu zaman sıfır bakiye bulundurmaktadırlar. Buna karşılık, üniversite öğretim
üyelerinin büyük bir çoğunluğunun hesaplarında pozitif bakiye olduğu görülmektedir (!). Peki
bu durum bankayı nasıl etkiler? Bu durum bankanın kredi olarak vermeyip, elinde tuttuğu
rezervlerin düzeyini belirlemek açısından önemlidir. Hangi miktarda rezerv tutacaklarına karar
verirken bankaların göz önünde tuttuğu en önemli faktör mevduat çıkışlarının sıklığıdır. Banka
bu konuda karar verebilmek amacıyla gerekli enformasyona sahiptir. Örneğin, haftanın ilk iş
günü mevduat çıkışlarının hızlandığı, haftanın son iş günü ise bu sürecin tersine dönerek
mevduat girişlerinin hızlandığı bilinen bir durumdur.
Bu enformasyon banka açısından rezerv yönetimine ilişkin karar alınırken göz önünde
tutulur. Bu konuda yoğun olarak kullanılan bir diğer yöntem, mevduatların ve mevduat
sahiplerinin sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflandırmada çok sayıda kriter göz önüne alınabilir.
Örneğin, bir bankanın sahip olduğu vadesiz mevduatların bakiye miktarına göre
sınıflandırılmasında, mevcut hesapların yaklaşık yarısında bakiyenin 1 milyar liranın altında
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olduğu biliniyorsa, bu banka sık sık nakit çıkışlarına maruz kalacağı için yüksek rezerv
bulundurması gerekebilir.
Rezerv yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktör de ekonominin
içinde bulunduğu durumdur. Büyük sayılar kanununu bankacılık sektörüne uygularken
mevduat sahiplerinin bankadan mevduatlarını çekme kararının birbirlerinden bağımsız
olduğunu kabul etmiştik. Yani, Ahmet mevduatını bankadan çekme kararı verirken, aynı
bankada mevduatı bulunan Mehmet’ten bağımsız olarak hareket etmektedir. Oysa ekonominin
içinde bulunduğu koşullar değiştiği zaman çok sayıda mevduat sahibi aynı anda bankadan
mevduatlarını çekmek isteyebilirler. Örneğin, ekonominin durgunluk dönemlerinde
bankalardan mevduat çıkışlarının hızlandığı gözlemlenmektedir. Özellikle durgunluğun
şiddetli olduğu dönemlerde bankaların hızla rezerv kaybettikleri ve bazılarının ödeme güçlüğü
içine girdiği görülmektedir. Bir banka, müşterilerinin nakit taleplerini karşılayabilecek ölçüde
yeterli likit varlığa sahip değilse, bu bankanın ödeme güçlüğü içinde olduğu ifade edilir
Bankalar rezerv ihtiyaçlarını çeşitli biçimlerde karşılayabilirler. Öncelikle, banka elinde
bulunan likit varlıkların bir kısmını satarak nakde dönüştürebilir. Örneğin, banka elindeki
devlet tahvillerinin bir kısmını satabilir veya alacaklarının bir kısmını başka bir bankaya
devredebilir. Ancak, varlıkların nakde dönüştürülmesi vakit alıcı olduğu ve bu varlıkların fiyatı
piyasa koşullarına göre belirlendiği için sermaye kaybı riski söz konusudur ve bu nedenle yararı
sınırlı kalabilir. Bankalar az önce ifade edilen faktör nedeniyle çoğu zaman bankalararası para
piyasasına yönelerek kısa vadeli borç bulma yoluna gitmektedirler. Acil nakit ihtiyaçlarını
karşılamada bankaların kullanabileceği bir diğer olanak da merkez bankasının reeskont
kredileridir.

10.4.2. Banka Panikleri
Bir bankanın mevduat sahiplerinin paralarını ödeyememesi kamuoyunda diğer
bankaların da aynı durumda olduğu veya olacağı kuşkusunu yaratırsa finansal sistemde bir
banka paniği başlayabilir. Böyle bir durumda mevduat sahipleri banka iflas etmeden “paramı
kurtarayım” kaygısıyla mevduatlarını bankadan çekme girişiminde bulunurlar ve bu davranış
sistemdeki diğer sorunsuz bankaları da tehdit eder. Örneğin, bir bankanın mevduatlarını
çekmek isteyen müşterilerin bu taleplerini karşılamaya yetecek ölçüde nakde sahip olmadığını
kabul edelim. Bu bankadan parasını çekmek isteyen kişiye bankadaki görevli memurun
“Kusura bakmayın, bugün yeterli nakdimiz olmadığı için paranızı ödeyemiyoruz, haftaya bir
daha uğrayın. . . “dediğini düşünün. Bu ifadenin piyasada duyulması bir banka paniğinin
başlangıcını oluşturabilir. Müşteriler paralarını kurtarabilmek için ön sıralarda yer almak
amacıyla bu banka önünde kuyruk oluşturmaya başlarlar.
Doğal olarak, bu davranış sorunun daha da büyümesine neden olur. Her geçen saat veya
gün daha fazla sayıda mevduat sahibinin bankadan para çekmeye başlaması bankanın daha fazla
varlığını elden çıkartmasını gerektirir. Özellikle, bankanın bu varlıkları değerlerinin altında
satmaya zorunlu kalması durumunda banka iflasa sürüklenebilir. Bir banka, varlıklarının değeri
yükümlülüklerinin altına düştüğü zaman iflas etmiş kabul edilir. Zira böyle bir durumda,
bankanın tüm varlıkları nakde dönüştürüldüğünde borçlarını karşılayamamaktadır. Bu durumu
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son yıllarda ülkemizde de popüler olan bir deyimle de ifade edebiliriz: “Varlıkları ile borçlarını
karşılayamaz hâle gelmek”.
Ticari bankacılığın iki özelliği sağlıklı olan bankaların da paniklerden etkilenmesine
neden olur. Öncelikle, Para Teorisi ve Politikası derslerinizden hatırlayacağınız gibi, günümüz
bankacılığı mutlak değil, kısmi rezerv bankacılığıdır. Yani, bankalar topladıkları mevduatın
ancak bir kısmını rezerv olarak ellerinde tutarlar. Dolayısıyla, mevduat sahiplerinin aynı anda
paralarını çekmek istemeleri durumunda, kasasında bu taleplerin tamamını karşılayacak nakit
hiçbir bankada yoktur. Öte yandan, banka yükümlülüklerinin büyük bir bölümü talep
edildiğinde ödenmesi gereken mevduatlardan oluşur. Bir panik durumunda bankalar potansiyel
bir tehditle karşı karşıyadırlar: Banka, müşterisine talep ettiği anda parasını ödeme sözü
vermiştir; ancak, çok sayıda mevduat sahibi aynı anda bu sözün yerine getirilmesini istediğinde
bu ödemeleri gerçekleştirebilmek mümkün değildir. Yukarıda sözü edilen bu iki özellik banka
paniklerinin kartopuna benzetilmesine neden olmuştur. Çünkü sağlıklı bankaların müşterileri
de bu tehlikeyi bilmekte ve banka rezerv kaybetmeye başlamadan önce parasını kurtaranlar
arasında olmak için banka önündeki kuyruğa katılmaktadır.
Bankalar, şüphesiz, kasalarında bulunan nakit dışında da fon elde edebilme olanağına
sahiptirler. Örneğin, merkez bankasında bulunan serbest rezervlerini fon ihtiyaçlarını
karşılayabilmek amacıyla kullanabilirler. Ancak fon çıkışı devam ettiği müddetçe bu rezervler
de yetersiz kalacağı için portföylerinde bulunan menkul kıymetleri (devlet tahvili, hazine
bonosu gibi) satarak fon elde edebilirler. Ancak, bir banka paniği ortamında çok sayıda banka
fon ihtiyacı içinde olduğundan bir anda bono-tahvil satışları artacaktır. Bu da menkul
kıymetlerin fiyatını hızla aşağıya çekeceği için sorunların daha da büyümesine neden olabilir.
Bankacılık sisteminde yaşanan bu fon sıkışıklığı ve menkul kıymet fiyatlarındaki düşüş sağlıklı
bankaların da iflasa sürüklenmesine yol açabilir. Menkul kıymet fiyatlarındaki hızlı düşüş
sonrasında, sağlıklı bankaların müşterileri de benzer kuşkulara kapılacağı için sonuç banka
paniğinin daha da şiddetlenmesidir. İşte bu nedenle banka panikleri bir kartopuna
benzetilmektedir.
Burada sorun tek bir bankanın iflas etmesi sorunu değildir. Doğal olarak, “bir banka
kötü yönetilmişse iflas edecektir” şeklinde düşünebilirsiniz. “Her yıl, hatta her gün onlarca
şirket iflas ettikleri için kapanırken, bir bankanın başına da bu tür bir sorunun gelebileceğini
kabul etmemiz gerekir” diyebilirsiniz. Ama her gün gazetelerde okuduğunuz bu tür söylemlerin
gerçekçi olmadığını belirtelim. Çünkü burada sorun tek bir bankanın (kötü yönetildiği için de
olsa) iflası değildir; burada sorun, olayın sistemdeki diğer bankalara da sıçraması ve ortaya
çıkan fon ihtiyacının sağlıklı bankaları da “varlıkları ile borçlarını karşılayamaz” hâle getirmesi
olasılığıdır. Daha güncel bir ifade ile burada sorun, kartopunun kısa bir süre içinde çığa
dönüşmesi olasılığının yüksek olmasıdır.
Peki, banka panikleri ile mücadele etmenin yolu yok mudur? Şüphesiz bu konuda
kullanılabilecek birkaç önlemden söz etmek mümkündür. Bu tür panik ortamlarında
uygulamaya konan ilk önlem bankaların yapacakları her türlü ödemenin ertelenmesi veya daha
radikal bir önlem olarak bankalardaki mevduatın belirli bir süre için dondurulmasıdır. Her iki
önlemde de bankalar faaliyetlerine devam etmekte, ancak mevduat sahiplerine herhangi bir
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şekilde ödemede bulunulmamaktadır. Bu önlem bankacılık sisteminin içine düştüğü fon
sıkıntısını giderecek bir önlemdir ve doğal olarak geçici niteliktedir.
Banka panikleri ile mücadele etmenin bir diğer yolu, merkez bankasının üstlendiği
“likiditenin son kaynağı olma” fonksiyonunu yerine getirmesidir. Bu fonksiyon, panik
ortamlarında, merkez bankasının bankacılık sisteminde ihtiyacı olan bankalara ek rezerv
yaratması ile yerine getirilir. Burada temel felsefeyi anlamınızı isteriz: Amaç bankalara para
vererek onları kurtarmak değildir. Asıl amaç, merkez bankasının fona ihtiyaç duyan bankaların
arkasında olduğunu kamuoyuna hissettirmesi ve böylece sağlıklı bankaların fon ihtiyacı içine
düşmesine engel olunmasıdır. Yaşanan tecrübeler, merkez bankasının piyasaya “ben
buradayım” mesajını vermesinin panikleri önemli ölçüde söndürdüğünü göstermektedir.

10.4.3. Mevduat Sigortası ve Kötü Niyet Sorunu
Günümüzde birçok ülkede uygulanmakta olan mevduat sigortası sistemi bir banka
paniği yaşanması olasılığını büyük ölçüde düşürmektedir. Her ülkede uygulama esasları
farklılık göstermesine karşın, mevduat sigortasında amaç, iflas eden bir bankadaki mevduatın
belirli oranlarda güvence altına alınmasıdır. Örneğin, ülkemizde mevduatların 50 milyar TL’lik
kısmı devlet garantisi altındadır. Yani, bir banka iflas ettiğinde bu bankada bulunan her
miktardaki mevduatın 50 milyar liralık kısmının sahiplerine ödenmesi devlet tarafından garanti
edilmektedir. Yakın bir geçmişe kadar, ülkemizde bankalardaki mevduatın tamamı devlet
garantisi altında idi. Doğal olarak, bu tür bir garanti altında bankanın iflasına karar verilmesinin
de bir anlamı kalmamaktadır. Oysa örneğin, dünyada en gelişmiş finansal sisteme sahip ülke
olarak değerlendirilen ABD’de 100 bin $’a kadar olan mevduatın tamamı mevduat sigorta
sistemi (FDIC) tarafından garanti altına alınmaktadır.
Uygulama biçimi ne olursa olsun, mevduat sigorta sisteminin yaşanması muhtemel
banka paniklerine engel olmada önemli bir fonksiyon üstlendiği kabul edilmelidir. Daha genel
bir ifadeyle, özellikle son 30 yıldır çeşitli ülkelerde yaşanan finansal krizlerde mevduat sigortası
uygulamalarının mevduat sahiplerini sakinleştirmede başarı sağladığını ifade etmek gerekir.
Mevduat sahiplerini sakinleştirerek banka iflaslarının banka paniklerine dönüşmesine
engel olmasına karşın, günümüzde birçok iktisatçı mevduat sigortası uygulamalarını
sorgulamaya başlamıştır. Çünkü mevduat sigortasının olmadığı bir ortamda, mevduat sahipleri
durumunu tehlikeli buldukları bankalardan daha sağlıklı olduğuna inandıkları bankalara
kayacaklardır. Bankaların müşteri kaybına uğramak tehlikesinden uzak kalabilmek amacıyla
riskli işlerden kaçınacakları söylenebilir. Oysa mevduat sigortasının varlığı hâlinde, mevduat
sahipleri bu tür bankalardan uzaklaşmamakta ve böylece tehlikeli bankaların sistemde
faaliyetlerine devam etmesi olanağı yaratılmaktadır. Hatta bunlardan bazıları her yıl artan
zararlarına karşın bankacılık faaliyetlerini sürdürerek mevduat toplamaya devam edebilirler.
Dolayısıyla, bunların bir şekilde kapatılmasına karar verildiğinde maliyet çok daha büyük
olmaktadır. Zira sonuçta bu maliyetlerin vergi ödeyenlere aktarıldığını unutmayınız.
Mevduat sigortasının varlığı banka paniği olasılığını azaltmakta ve banka yöneticilerini
büyük miktarlı mevduat çıkışı sorunuyla karşı karşıya kalma riskinden korumaktadır. Ancak bu
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durum, kitabımızın ilk ünitesinde sözünü ettiğimiz bir başka sorunu daha gündeme
getirmektedir: Kötü niyet (moral hazard – bazı kitaplarda bu sorun “ahlaki riziko”, “ahlaki
tehlike” olarak da adlandırılmaktadır). Kötü niyet, bir finansal işlemin gerçekleşmesinden sonra
ortaya çıkan bir asimetrik enformasyon (eksik bilgilenme) sorunudur. Finansal işlemlerde
taraflardan bir tanesi riskle karşı karşıya iken, diğer tarafın arzulanmayan sonuçlar doğuracak
kararlar alması ve uygulaması hâlinde kötü niyet sorunu ortaya çıkar. Örneğin, bir sigorta şirketi
size herhangi bir konuda poliçe sattığı zaman (evinizi yangına karşı sigortalamak gibi) bir kötü
niyet sorunu ile karşı karşıya kalır. Zira yapacağınız işlemlerle (örneğin, balkonda mangal
yapmaya kalkarak yangın tehlikesi yaratmak veya evinizde doğal gaz kullanılmasına karşın
bozulan kaçak gaz alarm cihazını tamir ettirmeyi ihmal etmek gibi) sigorta şirketi açısından
arzulanmayan sonuçların doğmasına neden olabilirsiniz.
Mevduat sigortasının uygulandığı bir ortamda mevduat sahipleri, bankanın iflas
etmesine karşı sigortalandıkları için, bir bankada mevduat hesabı açtırmadan önce bu bankanın
sağlığı hakkında inceleme yapmayacaklardır. Bu sayede, aşırı riskli krediler açan ve risk
yönetimi ilkelerine özen göstermeyen bankalar istedikleri kadar mevduatı bankaya çekebilirler.
Sonuçta, mevduat sigortasının varlığı, mevduat sahiplerinin riski yüksek olan bankaya
yönelmesi tehlikesi yaratmaktadır. Bu da sistemde haksız rekabete ve fiilen iflas eden banka
sayısının artmasına neden olur. Günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan
tecrübelere göre, bazı bankaların fiilen iflas ettikleri hâlde bunların faaliyetlerine devam
etmelerine olanak tanındığı görülmektedir. Bu türden bankaların kapatılmamasının ardında ise
genellikle iki tür nedenin bulunduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, söz konusu banka sahiplerinin
ülkedeki iktidar tarafından politik gerekçelerle korunuyor olmasıdır. Oysa mevduat sigorta
sisteminin olmaması durumunda, mevduat sahipleri bu tür bankalardan uzaklaşacakları için, bu
bankalar zaman içerisinde sistemden ayıklanırlar. Fiilen iflas eden bankaların faaliyetlerini
sürdürmelerine olanak tanınmasının bir diğer nedeni de, zaten iflas etmiş durumda olan bu
bankaların riskli işlemlere girişerek kendilerini kurtarma olanağı yaratabilecekleri düşüncesidir.
Zira banka bu riskli işlemden zarar etse bile, sonuç sadece bankanın “daha çok iflas etmesi”
olacaktır. Görüldüğü gibi, her iki durumda da ortada bir kötü niyet sorunu mevcuttur. Çünkü
bu türden işlemlerin maliyeti mevduat sigortası kurumuna, bu kurumdan devlete ve devletten
de vergi ödeyenlere yansıtılmaktadır.
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Uygulamalar
1)

Bir bankanın aşağıdaki eşitliğe göre kredi yarattığını kabul edelim:

L = (1 – rr) x D
Bu eşitlikte L kredi miktarını, rr zorunlu rezerv oranını ve D mevduat miktarını ifade
etmektedir.
Buna göre,
a)
Zorunlu rezerv oranının %10 olması durumunda mevduatların fonksiyonu olarak
bankanın toplam ürün eğrisini çiziniz
b)
Zorunlu rezerv oranının %20 olması durumunda mevduatların fonksiyonu olarak
bankanın toplam ürün eğrisini çiziniz. Zorunlu rezerv oranındaki artışın kredi yaratılması
üzerindeki etkisi hakkında nasıl bir sonuca ulaştınız?
c)
Zorunlu rezerv oranının %10 ve %20 olması durumlarında bankanın marjinal
ürün eğrisini çiziniz. Zorunlu rezerv oranının artması marjinal ürün eğrisini nasıl
etkilemektedir?
d)

Bu bankanın mevduat yaratımı azalan marjinal verim ilkesine uygun mudur?

Çözüm:
a)
Zorunlu rezerv oranının %10 olması durumunda, toplam ürün eğrisine ilişkin
eşitlik L = 0,9 x D olacaktır. Bu eşitliğe göre çizilecek doğru aşağıdaki grafikte görülmektedir.
Dikkat ederseniz, 100 trilyon liralık mevduat 90 trilyon liralık, 200 trilyon liralık mevduat ise
180 trilyon liralık kredi yaratılmasına olanak tanımaktadır.

b)
Zorunlu rezerv oranı %20 olduğunda bankanın toplam ürün fonksiyonu L = 0,8
x D olmakta ve yukarıda verilen grafikte gösterilmektedir. Zorunlu rezerv oranının yükselmesi
durumunda 100 trilyon liralık mevduat ile 80, 200 trilyon liralık mevduat ile 160 trilyon liralık
kredi yaratılmaktadır. Buna göre, zorunlu rezerv oranındaki artışın toplam ürün eğrisinin
eğimini azaltarak düşmesine neden olduğu sonucuna ulaşabiliriz.
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c)
Zorunlu rezerv oranı %10 olduğu zaman, mevduatlardaki her bir liralık artış
kredileri 0,90 lira arttıracaktır. Bu nedenle, mevduatların marjinal ürünü 0,90’dır. Bu değere
göre çizilecek eğri, aşağıdaki grafikte MPD = 0,9 doğrusu ile gösterilmektedir. Zorunlu rezerv
oranı %20’ye yükseldiği zaman, mevduatlardaki her bir liralık artış kredileri 0. 80 lira arttıracak
ve mevduatların marjinal ürünü MPD = 0,8 olacaktır. Bu durum aşağıdaki grafikte MPD = 0,8
olarak işaretlenen yatay doğru ile gösterilmektedir. Grafiğe göre, zorunlu rezerv oranının
yükselmesi mevduatların marjinal ürününü azaltmaktadır.

d)
Marjinal ürün eğrisi yatay eksene paralel olduğu için bu bankanın kredi yaratımı
süreci azalan marjinal verim özelliğini yansıtmamaktadır. Bu örneğimizde bankanın
mevduatlarının iki katına çıkması kredilerin de iki kat artmasına neden olacaktır. Çünkü banka
mevduat hacmi ne olursa olsun elinde serbest rezerv bulundurmamaktadır.
2)
Aşağıdaki değişikliklerin gerçekleşmesi durumunda, pür rekabetçi bir bankanın
mevduat talebinin ne şekilde değişeceğini grafik aracılığı ile belirleyiniz:
a)

Kredi faiz oranlarının artması

b)

Zorunlu rezerv oranının artması

Çözüm:
a)
Kredi faiz oranında (iL) gerçekleşecek artış mevduatların marjinal ürün değerini
arttıracaktır. Çünkü hatırlayacağınız gibi, mevduatların marjinal ürün değeri VMPD = iL x MPD
olarak hesaplanmaktadır. Eğer başlangıçtaki faiz oranı i0 ise, başlangıçtaki marjinal ürün değeri
eğrisi (VMPD)0 olacaktır. Mevduatlara uygulanan faiz oranında bir değişiklik söz konusu
değilken, banka D0 kadar mevduat elde etmektedir. Kredi faiz oranının i1 düzeyine yükselmesi
durumunda mevduatların marjinal ürün değeri artacak ve (VMPD )1 olacaktır. Bu durum
mevduat talep eğrisinin sağa doğru kayması sonucunu doğurur. Sonuçta, bankanın arzuladığı
denge mevduat miktarı D1 düzeyine yükselmektedir.
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b)
Zorunlu rezerv oranındaki artış mevduatların marjinal ürün değerinin (MPD)0
‘dan (MPD)1 ‘e düşmesine neden olur. Zira başlangıçtaki duruma göre banka, mevduatların daha
büyük bir kısmını rezerv olarak tutmaktadır. Bu durum mevduat talep eğrisinin sola doğru
kaymasına ve mevduat miktarının D0 ‘dan D1 ‘e düşmesine neden olur.

3)
Bir bankanın mevduat piyasasında pür rekabet koşullarında çalıştığını, buna
karşılık kredi piyasasında piyasa gücüne sahip olduğunu kabul edelim. Böyle bir ortamda,
mevduatlara ilişkin piyasa arzında meydana gelen artışın kâr maksimizasyonu sağlayan
mevduat miktarı üzerindeki etkisi ne olur? Grafik çizerek açıklamaya çalışınız.
Çözüm:
Aşağıda yer alan grafiğin A bölümünde mevduat piyasasındaki başlangıç dengesi 0
noktasında sağlanmakta ve denge faiz oranı i0 olarak belirlenmektedir. Bu faiz oranı veri iken,
banka D0 kadar mevduat toplamakta ve bu noktada mevduatların marjinal ürün geliri mevduat
faiz oranına eşitlenmektedir. Piyasa mevduat arzındaki artış A bölümündeki arz eğrisinin sağa
kayarak S1 konumuna gelmesine neden olur ve mevduat faiz oranı i1 ‘e düşer. Buna göre,
kârının maksimize edebilmek için bankanın mevduat hacminin de D1 ‘e yükselmesi
gerekmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bankalar, diğer firmalardan farklı olarak, para ticareti ile uğraştıkları için, kullanılan
girdiler de, nihai çıktı gibi, parasal kaynaklardır. Bu kaynaklar içerisinde en önemlisi ve
bankaların temel fon kaynağı niteliğindeki mevduatlardır. Bankanın mevduat talebi
müşterilerin kredi talebinin ve bankanın bu talebi karşılama arzusunun sonucudur.
Azalan marjinal verim ilkesini bankacılık faaliyetlerine uyguladığımızda, kullanılan
diğer kaynaklar sabitken, mevduat miktarında gözlenen artışların mevduatların marjinal
ürününde tedrici bir düşüşe neden olacağını söyleyebiliriz.
Mevduat piyasasının pür rekabet koşulları altında çalışması hâlinde, mevduatlara ilişkin
piyasa arzı ile piyasa talebinin eşitlenmesi mevduatlara uygulanacak faiz oranını
belirlemektedir.
Pür rekabetçi bankalar mevduat çekebilmek için mevduatlara piyasada belirlenen faiz
oranını ödemek zorundadırlar. Kârını maksimize etmeyi amaçlayan banka, mevduatların
marjinal ürün değeri mevduat elde etmenin maliyetine eşit oluncaya kadar mevduat toplamaya
devam edecektir.
Kredi piyasasında faiz oranını etkileme gücüne sahip, ancak mevduat piyasasında piyasa
faiz oranını kabullenmek durumunda olan bir banka, kâr maksimizasyonu için, marjinal ürün
değeri ek mevduatların maliyetine eşit oluncaya kadar mevduat toplamaya devam eder. Bu
nedenle, kârı maksimize eden mevduat hacmine ulaşıldığında, ilave mevduatlar aracılığı ile
elde edilen gelir, söz konusu ilave mevduatı elde etmenin maliyetine eşit olacaktır.
Hem kredi piyasasında hem de mevduat piyasasında piyasa gücüne sahip olan bir banka,
mevduatlara ilişkin marjinal kaynak maliyeti, bu mevduatlardan elde edilen marjinal gelire
eşitleninceye kadar mevduat toplayarak kârını arttırabilir.
Bankada hesabı bulunan mevduat sahiplerinin sayısı arttıkça, banka belirli bir süre
içinde çekilecek mevduat miktarını artan bir doğruluk yüzdesiyle önceden belirleyebilir.
Bir bankanın mevduat sahiplerinin paralarını ödeyememesi kamuoyunda diğer
bankaların da aynı durumda olduğu veya olacağı kuşkusunu yaratırsa finansal sistemde bir
banka paniği başlayabilir.
Günümüzde birçok ülkede uygulanmakta olan mevduat sigortası sistemi bir banka
paniği yaşanması olasılığını büyük ölçüde düşürmektedir. Her ülkede uygulama esasları
farklılık göstermesine karşın, mevduat sigortasında amaç, iflas eden bir bankadaki mevduatın
belirli oranlarda güvence altına alınmasıdır.
Mevduat sigortasının varlığı kötü niyet sorununu da gündeme getirmektedir. Kötü niyet,
bir finansal işlemin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan bir asimetrik enformasyon (eksik
bilgilenme) sorunudur.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın mevduat talebinin türev talep olarak
değerlendirilmesinin nedenidir?
a)

Ekonomik konjonktürün durumu

b)

Müşterilerin kredi talepleri

c)

Merkez bankasının aldığı kararlarla sürece müdahale etmesi

d)
olmaları
e)

Ekonomik birimlerin bankacılık sektörüne dışarıdan katılan konumunda
Bankacılık sektöründe sermaye yapısının özel sektör ağırlıklı olması

2)
Bir bankanın gün başlangıcında mevduat miktarı 600 trilyon lira, kredi miktarı
350 trilyon lira iken gün sonu mevduat değeri 610 trilyon lira ve kredi miktarı 357 trilyon lira
ise, söz konusu gün için bankanın marjinal ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

0,07

b)

0,70

c)

1,07

d)

1,70

e)

7,00

3)
Aşağıdakilerden hangisi pür rekabetçi bir bankanın piyasada karşılaştığı
mevduat arzını göstermek amacıyla kullanılır?
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4)
Aşağıdakilerden hangisi mevduatların marjinal ürün değerini hesaplamak
amacıyla kullanılır?
a)

Mevduat faiz oranı x Kredi miktarı

b)

Kredi faiz oranı x Mevduat miktarı

c)

Kredi faiz oranı x Kredi miktarı

d)

Kredi faiz oranı x Mevduatların marjinal ürünü

e)

Mevduat faiz oranı x Mevduat miktarı
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5)
Mevduatlar için çizilen aşağıdaki eğrilerden hangisi aynı zamanda bankanın
mevduat talep eğrisidir?
a)

Marjinal ürün değeri eğrisi

b)

Marjinal ürün eğrisi

c)

Kredi arz eğrisi

d)

Kredi talep eğrisi

e)

Ortalama ürün eğrisi

6)
Kredi piyasasında piyasa gücüne sahip, mevduat piyasasında ise fiyat
kabullenici olan bir bankanın mevduatları için hesaplanacak marjinal ürün geliri
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
a)

Mevduatların marjinal geliri x Mevduatların marjinal ürünü

b)

Kredilerin marjinal ürünü x Mevduatların marjinal geliri

c)

Kredilerin marjinal geliri x Mevduatların marjinal ürünü

d)

Kredilerin marjinal geliri x Kredilerin marjinal ürünü

e)

Kredilerin marjinal geliri x Kredi hacmi

7)
Kredi ve mevduat piyasasında piyasa gücüne sahip bir banka açısından,
mevduatların miktarında meydana gelen değişikliğin mevduatların maliyetinde neden olduğu
değişiklik aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
a)

Mevduatların marjinal ürünü

b)

Mevduatların marjinal ürün geliri

c)

Mevduatların marjinal ürün değeri

d)

Mevduatların marjinal geliri

e)

Mevduatların marjinal kaynak maliyeti
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8)
Kredi ve mevduat piyasasında piyasa gücüne sahip bir banka, mevduatlarını
arttırmak isterse aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek zorundadır?
a)

Kredilere uygulanan faiz oranını düşürmek

b)

Kredilere uygulanan faiz oranını yükseltmek

c)

Mevduatlara ödenen faiz oranını düşürmek

d)

Mevduatlara ödenen faiz oranını yükseltmek

e)

Sermayesini arttırmak

9)
Aşağıdakilerden hangisi yaşanacak bir paniğin, bankacılık sistemi üzerinde
etkili olmasına yol açan ticari banka özellikleri arasında yer alır?
a)

Banka sermayesinin özel sektöre ait olması

b)

Bankacılık sektörünün kaynaklarının sınırlı olması

c)

Kısmi rezerv bankacılığı yapılması

d)

Merkez bankasının ticari bankalarla ilişki içinde olması

e)

Kredilerin geri dönüş oranının düşük olması

10)
Mevduat sigorta sisteminin varlığı aşağıdaki asimetrik enformasyon (eksik
bilgilenme) sorunlarından hangisinin doğmasına neden olur?
a)

Yüksek işlem maliyeti sorunu

b)

Ters seçim sorunu

c)

Marjinal sosyal maliyet sorunu

d)

Ortalama sermaye kaybı sorunu

e)

Kötü niyet sorunu

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)a, 4)d, 5)a, 6)c, 7)e, 8)d, 9)c, 10)e
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11. BANKACILIK: YÖNETİM VE PERFORMANS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde mali tabloların ve bu tabloları oluşturan temel kalemlerin, bu kalemlerin
büyüklüğünde meydana gelen değişikliklerin anlamını Türk bankacılık sistemi açısından ele
alacağız. Bunun ardından, doğal alarak, söz konusu mali tablolardan en önemlisi olan
bilançonun şekillendirilme sürecini ifade eden aktif-pasif yönetimi kavramlarının temel
ilkelerini ve bu amaçla kullanılabilecek teknikleri inceleyeceğiz. Bu ünitemizde son olarak bir
bankanın faaliyetleri sonucu gösterdiği performansın nasıl değerlendirilebileceğini ve bu
amaçla kullanılabilecek temel ölçütlerin neler olduğunu açıklayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bir bankada yöneticilik görevi yürüttüğünüzü ve bilanço üzerinde yaptığınız
incelemede, bankanızın 150 trilyon liralık sabit faizli, 350 trilyon liralık değişken faizli varlığa,
buna karşılık 250 trilyon liralık sabit faiz ve 200 trilyon liralık değişken faizli yükümlülüğe
sahip olduğunu belirlediğinizi kabul edelim. Görev yaptığınız bu banka için gelir açığı analizini
gerçekleştirerek,
a)

Faiz oranlarında meydana gelecek 5 puanlık artışın,

b)
Faiz oranlarında meydana gelecek 5 puanlık bir düşüşün bankanızın kârı
üzerinde yaratacağı etkiyi belirleyiniz.
2)
Son yıllara ilişkin Türk bankacılık sektöründe gerçekleşen veriler
incelendiğinde, aktif kârlılık oranının yaklaşık %2, öz kaynak kârlılık oranının ise yaklaşık %16
düzeyinde olduğu belirlenmektedir. Öz kaynak kârlılık oranının aktif kârlık oranından yüksek
olmasının nedenleri neler olabilir?
3)
Son yıllara ilişkin Türk bankacılık sektöründe gerçekleşen veriler
incelendiğinde, toplam faaliyet gelirleri içerisinde faiz dışı gelirlerin payında hızlı bir artış
olduğu belirlenmektedir. Bu durumda, net faiz marjı ölçütünün bankalarda etkinlik ve kârlılık
kriteri olarak kullanılmasının yararını tartışınız.
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Anahtar Kavramlar


Bilanço



Gelir tablosu



Aktifler



Pasifler



Sermaye



Menkul kıymetler



Krediler



Likdite yönetimi



Aktif yönetimi



Pasif yönetimi



Net faiz marjı



Özkaynak çarpanı
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Giriş
Bölümün başlangıcında bir bankanın faaliyetlerinin özetini açıklayan mali tabloların ve
bu tabloları oluşturan temel kalemlerin, bu kalemlerin büyüklüğünde meydana gelen
değişikliklerin anlamını Türk bankacılık sistemi açısından ele alacağız. Bunun ardından, doğal
alarak, söz konusu mali tablolardan en önemlisi olan bilançonun şekillendirilme sürecini ifade
eden aktif-pasif yönetimi kavramlarının temel ilkelerini ve bu amaçla kullanılabilecek
teknikleri inceleyeceğiz. Bu ünitemizde son olarak bir bankanın faaliyetleri sonucu gösterdiği
performansın nasıl değerlendirilebileceğini ve bu amaçla kullanılabilecek temel ölçütlerin neler
olduğunu açıklayacağız.
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11.1. Banka Bilançosunun Özellikleri
Bir ekonominin bir dönemde nasıl performans gösterdiğini o döneme ilişkin ekonomik
tabloyu özetleyen GSMH hesaplarından anlarız. GSMH, ekonominin o dönem içerisindeki
faaliyetleri ve bunların sonuçları hakkında bilgi verir; biz de bu bilgilerden yararlanarak
ekonominin performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunabiliriz. Ekonominin bir parçası
olan bir ticari işletmenin bir dönemdeki faaliyetlerinin özetini ise bu şirkete ait finansal
tablolardan görebiliriz. Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl
çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini
değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal tabloları incelemektir. Bildiğiniz gibi, bu
finansal tablolar içerisinde en önemli ikisi bilanço ve gelir tablosudur.
Bir bankanın nasıl çalıştığını anlamanın en iyi yolu bankanın varlıkları ile
yükümlülüklerini özetleyen bilançosunu incelemektir. Muhasebe derslerinizden
hatırlayacağınız gibi, çift taraflı kayıt sisteminin bir gereği olarak, bilanço bilinen bir temel
özdeşliğe dayanır:

Temel özdeşlik bir diğer açıdan değerlendirildiğinde, bilançonun pasifi bu işletme için
fon kaynaklarını (yani, bu işletmenin hangi kaynaklardan fon elde ettiğini) gösterirken,
bilançonun aktifi, çeşitli kaynaklardan toplanan fonların nasıl kullanıldığını ifade eder. Fon
kaynakları temelde iki grupta toplanmaktadır: Öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar. Bir banka,
para ticareti yapan bir kurum olarak öz kaynaklarını değil, yabancı kaynakları temel fon kaynağı
olarak kullanan bir kuruluştur. Bu bağlamda bankalar mevduat satarak (ihraç ederek) ve
borçlanarak fon toplarlar. Toplanan bu fonlar varlık elde edilerek kullanılır. Toplanan fonlarla
elde edilen varlıklar arasında en önemlileri krediler ve menkul kıymetlerdir. Bankalar, söz
konusu kaynakların maliyetine oranla varlıklar aracılığı ile daha fazla gelir yaratarak kâr elde
ederler. Tablo 11. 1, 2003 yılı sonu itibarı ile Türk bankacılık sistemine ait toplulaştırılmış özet
bilançoyu göstermektedir. Şimdi bu bilançodaki aktif ve pasif kalemleri kısaca inceleyelim.
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11.1.1. Yükümlülükler
Bir banka yükümlülük ihraç ederek (satarak) fon elde eder ve bu nedenle banka
bilançosunun pasifi bize fon kaynaklarını gösterir. Pasif yaratarak veya yükümlülük satarak
elde edilen bu fonlar gelir getirici varlıkların (kredi ve menkul kıymet gibi) satın alınmasında
kullanılır.

11.1.2. Mevduatlar
Mevduat, istendiği zaman veya belirli bir vade sonunda geri alınmak üzere bankaya
yatırılan fonlardır. Banka açısından değerlendirildiğinde, mevduat, bankanın mevduat
sahiplerinden aldığı borcu ifade eder. Mevduat sahipleri açısından değerlendirildiğinde ise
mevduat, mevduat sahibinin bankaya vermiş olduğu kredi gibi düşünülebilir. Ülkedeki yasal
düzenlemeler mevduatın farklı biçimlerde sınıflandırılmasına neden olabilir. Örneğin,
ülkemizde bu sınıflandırmada mevduatlar dörde ayrılmaktadır: Tasarruf mevduatı, ticari
mevduat, resmî mevduat ve bankalar mevduatı. Genel anlamda tasarruf mevduatı gerçek
kişilere ait mevduatları, ticari mevduat gerçek kişilerin ticari işletmelerine ait mevduatları,
resmî mevduat kamu kurumlarına ve kamusal hizmet sunan tüzel kişiliklere ait mevduatları,
bankalar mevduatı ise bankaların birbirlerine yatırdıkları mevduatları ifade eder.
Mevduatları vadeleri açısından vadesiz ve vadeli mevduat şeklinde sınıflandırmak da
mümkündür. Bankalara istendiği zaman çekilmek üzere yatırılan mevduatlara vadesiz mevduat,
belirli bir vade sonunda geri alınmak üzere belli bir faiz karşılığında yatırılan mevduatlara ise
vadeli mevduat denilmektedir. Bu tanımlamalar esas alındığında, vadesiz mevduatlar genellikle
işlem amacıyla bankacılık sisteminde bulundurulan mevduatlardır. Kaldı ki bu mevduatlar
üzerine çek yazılabilmesi bunların likiditesini nakde yaklaştırmaktadır. Bu nedenle, bankalar
açısından vadesiz mevduatlar akışkan ve ucuz maliyetli bir kaynaktır. Son yıllarda, ticari
bankalar, mevduat sahiplerine sundukları hizmetleri çeşitlendirerek (otomatik fatura ödeme,
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kredi kartları, ATM ağının yaygınlaştırılması gibi) daha çok vadesiz mevduatı bankalarına
çekmeye çalışmaktadırlar. Dikkat ederseniz burada amaç kaynak maliyetini düşürebilmektir.
Zira vadeli mevduat yapısı gereği, faiz oranının vadesiz mevduata göre daha yüksek olması
nedeniyle, bankalar açısından pahalı bir kaynağı ifade eder.
Genel olarak, vadeli mevduatların bankacılık sisteminde bulundurulma nedeni
tasarruftur. Belirli bir süre sonunda (1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve daha uzun süreler gibi) geri
alınabilecek olması nedeni ile vadeli mevduatlar likiditeden vazgeçmenin bedelini yansıtacak
biçimde daha yüksek faiz ödemesine konu olurlar.
Son yıllarda vadesiz mevduatlar içerisinde değerlendirilebilecek bir başka fon
kaynağından ayrıca söz etmek gerekir. Yüzen fonlar olarak adlandırılan bu kaynak, bankaların
kasalarına giren ve birkaç gün bekleyen fonlardır. Bu şekilde bankalar çok düşük maliyetle
önemli miktarda fon toplamış olurlar. Örneğin, çalışanların maaş ve ücretlerinin banka
hesaplarına yatırılması, bankaların elektrik, telefon doğalgaz gibi periyodik fatura ödemelerini
tahsil etmeleri gibi hizmetler aslında bankalara önemli miktarda yüzen fon sağlamakta ve
ortalama kaynak maliyetini azaltıcı yönde etki yaratmaktadır.

11.1.3. Mevduat Dışı Kaynaklar
Bankaların kullanabileceği bir diğer yabancı kaynak, bankaların borçlanarak fon elde
etmeleridir. Bankalar bunu dört farklı biçimde yapabilmektedir. Öncelikle, tahvil ve bono ihracı
yoluyla banka borçlanabilir. Bankalar açısından borçlanarak kaynak sağlamanın bir diğer yolu,
merkez bankasından borçlanmaktır. Reeskont kredisi olarak adlandırılan bu fon kaynağının
Türk bankacılık sisteminin toplam kaynakları içindeki payı oldukça düşüktür.
Bankaların kaynak sağlamada kullanabilecekleri bir diğer yol, sistemdeki diğer
bankalardan borçlanmaktır. Bankalararası (interbank) piyasalar aracılığı ile sağlanan bu
kaynaklar genellikle kısa vadeli kaynaklardır. Aslında, bu kaynaktan sağlanan fonları, açılacak
krediler için kaynak oluşturmaktan çok, bankaların rezerv açıklarını ve acil nakit ihtiyaçlarını
karşılamada kullanılan kaynaklar olarak değerlendirmek gerekir.
Bankalar açısından son yıllarda ön plana çıkan mevduat dışı en önemli kaynak
uluslararası piyasalardan sağlanan kredilerdir. Alınan bu kredilerin çok büyük bir bölümü
sendikasyon kredilerinden meydana gelmektedir. Sendikasyon kredisi, uluslararası piyasalarda
çeşitli büyüklükteki bankaların, bir konsorsiyum lideri banka öncülüğünde bir araya gelmesi ile
oluşturulan bankalar grubunun bir bankaya verdiği kredidir. Türk bankacılığında dışa açılma
eğiliminin güçlenmesi, sermaye hareketleri önündeki engellerin kaldırılması ve nihayet tüm
dünyada yaşanan globalleşme eğilimi bu sonucun ortaya çıkmasındaki en önemli faktörlerdir.
Ancak, bu durumun Türk bankacılık sistemi üzerindeki kur riskinin de artmasına yol açtığını
göz ardı etmemek gerekir.
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11.1.4. Sermaye
Bilançonun pasif tarafında yer alan son kalem sermaye başlığı altında toplanan ve
bankaların öz kaynaklarından oluşan kaynaklarını ifade eden kalemdir. Bunlar arasında
bankanın ödenmiş sermayesi, yedek akçeleri, yeniden değerleme fonları ve nihayet dönem kârı
yer almaktadır. Bu şekilde değerlendirildiğinde, sermaye, bankanın varlıkları ile borçları
arasındaki farkı ifade eden net değer olarak ele alınmaktadır. Bankanın sermayesi veya daha
doğru bir deyimle net değeri, varlıkların değerinde yaşanacak bir düşme karşısında bir güvence
olma özelliği taşımaktadır. Zira bankanın varlıklarının değerindeki düşüş, eğer yeterli
sermayeye sahip değilse, bankanın iflasına neden olabilir. Özellikle, yaşanan finansal krizlerde
ve batık kredi sorunuyla karşılaşıldığında bu kalem son derece önemli bir kaynak hâline
gelmektedir.

11.1.5. Varlıklar
Kaynaklardan elde edilen fonlar, banka tarafından gelir getirici varlıkların satın
alınmasında kullanılır. Bu nedenle banka bilançolarının aktif kısmı bankanın fon kullanım
yapısını gösterir. Söz konusu varlıklardan elde edilen gelir ile pasifler nedeniyle katlanılan fon
maliyetleri arasındaki olumlu fark bankanın kârını oluşturmaktadır. Bankacılık sisteminin fon
kullanım yapısının şekillenmesinde ülkedeki bankacılık sistemini düzenleyen yasaların büyük
etkisi vardır. Örneğin, ülkemizde söz konusu fon kullanım alanları arasında rezervler, krediler,
menkul kıymetler ve diğer varlıklar şeklinde bir genelleme yapmak mümkündür.

11.1.6. Rezervler
Tüm bankalar çeşitli kaynaklardan elde ettikleri fonların bir kısmını nakit veya nakde
kolayca çevrilebilen varlıklarda tutarlar. Bankaların bu şekilde davranmalarının iki nedeni
vardır. Öncelikle, yasa gereği bankalar topladıkları mevduatın belirli bir oranına karşılık gelen
kısmı merkez bankasındaki bir hesapta tutmakla yükümlüdürler. Zorunlu rezervler adı verilen
bu tür rezervlerin hesaplanmasında esas olan zorunlu rezerv oranı ise merkez bankası tarafından
belirlenmektedir. İkinci olarak, bankalar serbest rezervler adı altında ek rezerv
bulundurmaktadırlar. Bankalar, acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve piyasada
karşılaşabilecekleri kârlı fırsatları değerlendirebilmek için, topladıkları fonların bir kısmını
nakit veya nakde kolayca dönüştürülebilen varlıklarda kullanmayı tercih ederler. Para Teorisi
ve Politikası derslerinizden hatırlayacağınız gibi, serbest rezervlerin toplam kaynaklara
oranının ne olacağına banka kendisi karar vermektedir.

11.1.7. Krediler
Bankalar, finansal sistemde üstlendikleri temel fonksiyon olan fon transferi
fonksiyonunu, fon fazlası olanlardan topladıkları fonları, fon açığı olan ekonomik birimlere
aktararak yerine getirirler. Bu aktarma mekanizmalarından bir tanesi, fon ihtiyacı olan
birimlerin çıkarttıkları menkul kıymetleri satın almak, diğeri de bunlara kredi açmaktır.
Dolayısıyla kredi, kullanan kişi veya kurum açısından bir borç niteliğinde iken, banka açısından
bir alacak veya varlık niteliğindedir. Krediler, tüm varlıklar içerisinde likiditesi en düşük olan
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varlık niteliğindedir. Öte yandan, krediler, tüm varlıklar içerisinde geri ödenmeme riski en
yüksek varlık olma özelliğine de sahiptir.

11.1.8. Menkul Kıymetler
Bankanın gelir getirici varlıkları arasında yer alan kredilerden sonraki ikinci tür varlık,
bankanın portföyünde yer alan menkul kıymetlerdir. Burada sözü edilen menkul kıymetlerin
tamamı borç ifade eden tahvil ve bono türü menkul kıymetlerdir. Birçok ülkedeki
düzenlemelerle, bankaların hisse senedi portföyü oluşturmaları yasaklanmış veya önemli
ölçüde sınırlandırılmıştır. Kaldı ki, hisse senetleri mülkiyet ifade eden menkul kıymet
kategorisinde oldukları için, bankanın menkul kıymetleri içerisinde değil, bankanın iştirakleri
arasında değerlendirilmektedir.
Bankaların varlıkları arasında yer alan borç ifade eden menkul kıymetleri iki grupta
incelemek mümkündür: Kamu kesimine ve özel kesime ait tahvil ve bonolar.

11.1.9. Diğer Varlıklar
Bankalar sadece kredi ve menkul kıymet şeklinde varlıklara sahip değildirler. Bu
sınıflandırmaya dâhil edilemeyen sabit varlıklar (binalar, bilgisayar sistemleri gibi) ve iştirakler
başta olmak üzere sahip olunan diğer varlıklar bu kalem içerisinde yer almaktadır.

11.2. Banka Yönetimi: Genel İlkeler
Bir bankanın bilançosunu ve bu bilançodan yararlanarak temel faaliyetlerini gördükten
sonra bu bilançonun nasıl şekilleneceğine karar verme sürecini inceleyebiliriz. Bankacılıkta bu
süreç genel yönetim ilkeleri olarak adlandırılmaktadır. Bir banka yöneticisi bilançonun aktifinin
ve pasifinin nasıl şekilleneceğine karar verirken dört temel faktörü göz önünde tutar. İlk olarak,
mevduat çıkışı ile karşılaşıldığında müşterilerin taleplerini karşılayabilmek için bankanın elinde
ne kadar serbest rezerv tutması gerektiğine karar verilmesi gerekir. Bir bankanın mevduat
şeklindeki yükümlülüğü karşılığında elinde ne kadar nakit veya nakde kolayca
dönüştürülebilecek varlık tutacağına karar verilmesi süreci likidite yöntemi olarak
adlandırılmaktadır. İkinci olarak, banka yönetimi varlıkları en düşük risk yaratacak şekilde
çeşitlendirmelidir. Bankanın varlıkları nedeniyle ne miktarda risk üstleneceğine karar verilmesi
süreci aktif yönetimi olarak bilinir. Üçüncü olarak, banka yönetimi kaynakların en düşük
maliyetle nasıl elde edilebileceğine karar vermek durumundadır ve bu süreç pasif yönetimi
olarak adlandırılır. Son olarak, banka yönetimi bankanın sürdürmesi gereken sermaye
miktarının ne olacağına ve bu sermayenin nasıl elde edileceğine karar vermelidir. Bu süreç ise
sermaye yönetimi olarak adlandırılmaktadır.

11.2.1. Likidite Yönetimi
Likidite yönetimi, bankaların mevduat şeklindeki yükümlülükleri karşılığında ellerinde
ne kadar serbest rezerv bulunduracaklarına karar verme süreci olarak tanımlanır. Mevduat
çıkışları karşısında elinde yetersiz serbest rezerv bulunduran bir banka, söz konusu net rezerv
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açığını (mevduat çıkışı sonrası zorunlu rezerv miktarındaki değişmeye göre yapılan düzeltme
sonucu hesaplana rezerv açığı) finanse etmek zorundadır. Bu net rezerv açığının finansmanı
için bankanın kullanabileceği dört tür finansman şekli söz konusudur: Banka merkez bankası
reeskont penceresinden veya bankalararası piyasadan borçlanma yoluna gidebilir.
Öte yandan, banka, elindeki menkul kıymetlerin bir kısmını piyasa koşullarında satabilir
veya kredileri çağırabilir (vadesinden önce ödenmesini isteyebilir). Bu finansman
yöntemlerinin her biri bankaya bir maliyet getireceği için, banka rezerv açığı sorunu ile karşı
karşıya kalmayacak ölçüde yüksek bir serbest rezervle çalışmalıdır. Ancak, önceki
ünitelerimizden hatırlayacağınız gibi, banka elinde serbest rezerv tutarak kredi olarak
verebileceği veya menkul kıymet satın alabileceği, yani faiz geliri elde edebileceği bir
miktardan vazgeçiyor demektir.
Bir diğer deyişle, elde serbest rezerv bulundurmanın bir fırsat maliyeti vardır ve bu
maliyet vazgeçilen faizle ölçülebilir. Dolayısıyla, banka elinde ne kadar çok serbest rezerv
bulundurursa katlanacağı fırsat maliyeti o derece yüksek olacak ve kârlılığı düşük kalacaktır.
İşte banka yönetimi, bankanın ne kadar serbest rezerv bulunduracağına karar verirken bu iki
hususu göz önünde tutmak zorundadır: Kârlılığı azaltmayacak ve acil bir durumda ek kaynak
maliyeti yaratmayacak düzeyde serbest rezerv bulundurulmalıdır.

11.2.2. Aktif Yönetimi
Bir bankanın sahip olduğu kaynakların, en yüksek getiriyi en düşük riskle elde edecek
şekilde nasıl kullanabileceğine karar verilmesi süreci olarak tanımlanan aktif yönetimi, fon
kullanım yapısının nasıl şekilleneceğine karar verilmesidir. Zira banka kârını maksimize
edebilmek için, sahip olduğu kaynakları en yüksek getiriyi en düşük riskle sağlayacak kullanım
alanları arasında dağıtmalı ve bu süreçte ihtiyaç duyacağı likiditeyi elde bulundurma olanağına
sahip olmalıdır.
–

Bankalar bu amaçlarına dört adet yönetim ilkesi ile ulaşırlar.

–
Açılacak kredilerde mümkün olan en yüksek faizi ödeyecek ve geri ödememe
riski en düşük olan müşterilerin bulunması.
–
Satın alınacak menkul kıymetlerde en yüksek getiriye ve en düşük riske sahip
menkul kıymetlerin tercih edilmesi.
–
yapılması.
–

Varlıklar arasında riski en düşük düzeye indirecek biçimde çeşitlendirme
Bankanın kârlılığını azaltmayacak miktarda serbest rezervle çalışılması.

Bankalar, yukarıdaki açıklamalar göre karmaşık gibi görünen bu süreci daha önce
gördüğümüz bir kavramı, efektif vade (durasyon) kavramını kullanarak kolaylaştırabilirler.
Benzer ama tersi yönde ilkeler pasifler için de geçerli olacağından, bankaların efektif vade
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kavramını bu amaçla nasıl kullanabileceklerini pasif yönetimi ilkelerini gördükten sonra ele
alacağız.

11.2.3. Pasif Yönetimi
Bankaların fon elde edebilecekleri kaynakların çeşitlenmesi, bir bankanın hangi
kaynaktan ne kadar fon toplaması gerektiği sorununu da beraberinde getirmiş ve pasif yönetimi
politikalarının önem kazanmasına yol açmıştır. Özellikle teknolojideki hızlı gelişme sonucu
hızla büyüyen bankalararası piyasalar ve uluslararası sermaye hareketlerine getirilen
sınırlamaların gevşetilmesi sonucu uluslararası piyasaların daha yoğun kullanımı bu gelişmenin
temel nedenleri arasında sayılabilir. Bir bankanın en düşük maliyetle söz konusu alternatif
kaynaklardan ne ölçüde yararlanacağına, yani bankanın fon kaynak yapısının nasıl
şekilleneceğine karar vermesi, pasiflerde de risk yönetimini gündeme getirmektedir.
Bankanın aktifi ve pasifi nedeniyle faiz oranı değişikliklerinden ne ölçüde
etkileneceğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen analiz açık analizi veya gap analizi olarak
adlandırılır. Açık analizi gelir açığı ve efektif vade açığı (durasyon açığı) olmak üzere iki
boyutta gerçekleştirilmektedir.
Faiz oranı değişiklikleri karşısında bankanın net gelirinin ne kadar etkileneceği gelir
açığı kavramı ile ölçülmektedir. Gelir açığı, faize duyarlı aktifler ile faize duyarlı pasifler
arasındaki farktır. Faize duyarlı aktifleri RSA, faize duyarlı pasifleri RSL ile gösterirsek, gelir
açığı (GAP I)
GAP I = RSA – RSL
şeklinde hesaplanabilir. Örneğin, bankanın faize duyarlı aktifleri toplamı 378 trilyon,
faize duyarlı pasifleri toplamı 472 trilyon lira ise gelir açığı,
GAP I = 378 – 472 = – 94 trilyon TL
olarak bulunur. Açık değeri bilindikten sonra, faiz oranı değişikliklerinin bankanın net
faiz gelirini nasıl etkileyeceğini
ΔI = GAP I x Δi
eşitliği ile kolayca hesaplayabiliriz. Bu eşitlikte DI bankanın faiz gelirindeki değişimi,
Di ise faiz oranındaki değişimi ifade etmektedir. Örneğin, ekonomide faiz oranı %20’den
%17’ye düştüğünde, bankanın net faiz gelirindeki değişim,
ΔI = (- 94) x (- 0,03) ≈ 2,82 trilyon TL.
olarak hesaplanır. Dolayısıyla, faiz oranının düşmesi, bankanın gelir açığı değeri negatif
olduğu için, net faiz gelirinin artmasına yol açmaktadır. Tersine, faiz oranı örneğin %20’den
%22’ye çıkmış olsaydı, bu banka
ΔI = (- 94) x (0,02) ≈ – 1,88 trilyon TL.
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net faiz geliri kaybına uğrayacaktır. Bu da bankanın kârlılığının azalması anlamına gelir.
Faiz oranında değişiklik bekleyen banka yönetimi, açık değerini biliyorsa, aktif ve pasifteki
faize duyarlı büyüklükleri değiştirerek net faiz gelirini arttırma veya uğrayacağı kaybı
minimuma indirme olanağına sahip olur.
Yukarıdaki açık analizinde faiz oranı değişikliklerinin bankanın net faiz geliri üzerinde
ne kadarlık bir etki yaratacağı belirlenmektedir. . Ancak, faiz oranı değişiklikleri bir bankanın
net değerini de etkileyecektir. Faiz oranı değişikliklerinin bir bankanın net değeri üzerinde ne
kadar etkili olacağını belirlemeye olanak sağlayan açık kavramı efektif vade açığı veya
durasyon açığı olarak adlandırılmaktadır. Hatırlarsanız, efektif vadeyi bir menkul kıymetin
ağırlıklı ortalama vadesi şeklinde tanımlamıştık ve faiz oranı değişikliklerinin bir tahvilin
fiyatında yaratacağı değişikliği (%ΔP),

şeklinde hesaplamıştık. Bir banka yöneticisi, bankanın bilançosunda yer alan aktiflerin
efektif vadesini (DUR A ) ve borçların efektif vadesini (DUR L ) kullanarak, efektif vade açığını
(GAP DUR )

formülü yardımıyla hesaplayabilir. Daha önce tanımlananlara ilave olarak, yukarıdaki
formülde yer alan L borçlar toplamını (yani, “Varlıklar – Sermaye” değerini) ve A varlıklar
(aktif) toplamını ifade etmektedir. Örneğin, bir bankaya ait varlıkların efektif vadesi 1,80 yıl,
borçların efektif vadesi ise 1,15 yıl olarak hesaplanmış, bankanın borçlarının değeri 210 trilyon
lira, varlıklarının toplamı ise 250 trilyon lira olarak belirlenmiştir. Verilenleri özetleyerek, bu
banka için efektif vade açığını şu şekilde hesaplayabiliriz:

Efektif vade açığı bilindikten sonra, faiz oranlarında meydana gelecek değişmelerin
bankanın net değeri üzerinde yaratacağı etki kolayca belirlenebilir. Banka yöneticisinin bu
amaçla kullanabileceği eşitliği şu şekilde yazabiliriz:
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Bu eşitlikte %DN: bankanın net değerindeki değişim oranını
GAP DUR: efektif vade açığını
Di: faiz oranı değişikliğini
i: başlangıç faiz oranını
ifade etmektedir. Yukarıdaki banka yöneticisine dönersek, efektif vade açığını 0,834 yıl
olarak hesaplamıştık. Faiz oranının %20’den %17’ye düşmesinin beklendiği bir ortamda
bankanın net değerinde meydana gelecek değişim oranını

olarak hesaplayabiliriz. Faiz oranında meydan gelecek düşüş bankanın net değerinde
yaklaşık %2’lik bir artışa neden olmaktadır. Hatırlarsanız, bankanın varlıkları 250 trilyon,
borçları ise 210 trilyon lira idi. Buna göre başlangıçta bankanın net değeri
Varlıklar = Borçlar + Sermaye
özdeşliğinin gereği olarak 40 trilyon liradır. Faiz oranındaki 3 puanlık düşüş bankanın
net değerini %2 oranında arttıracağına göre, bankanın net değeri 0,8 trilyon lira (40 x 0,02)
artarak yaklaşık 40,8 trilyon liraya yükselecektir (40 + 0,8). Görüldüğü gibi, gerek efektif vade
açığı, gerekse gelir açığı kavramları bankanın aktif ve pasifinin şekillenmesinde, yani aktif ve
pasif yönetiminde banka yöneticileri için önemli bir teknik araç niteliğindedir.

11.2.4. Sermaye Yönetimi
Bankalar üç nedenle ne kadar sermayeye sahip olacaklarına karar vermek
durumundadırlar. İlk olarak, bankanın sermayesi bankanın varlıkları ile borçları arasında
gündeme gelebilecek dengesizlikleri giderir. Bu açıdan bakıldığında, bir bankanın sermayesi
iflasa engel olan bir emniyet sübabıdır. Hatırlarsanız, bankanın varlıkları ile borçlarını
karşılayamaması durumunda iflas etmiş olacağını ifade etmiştik. Bu durum bankanın net
değerinin negatife dönüşmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle, bankanın sermayesi ne kadar
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yüksek olursa, net değerin negatife dönüşme şansı da o ölçüde düşük olacaktır. İkinci olarak,
bankanın sermaye miktarı, banka sahiplerinin, yani bankanın hisse senetlerini elinde
bulunduranların elde edeceği getiriyi yakından etkilemektedir. Son olarak, yasalar ve
yönetmeliklerle getirilen minimum sermaye bulundurma zorunluluğuna uyulması
gerekmektedir. Şimdi bu üç gerekçenin ne anlama geldiğini ve bankacılıkta sermaye
yönetiminin neden önemli olduğunu ortaya koymaya çalışalım.
Öncelikle, banka sermayesinin bankanın iflasına nasıl engel olabileceğini basit bir
örnekle gösterelim. Aktif yapıları aynı olan, ancak, pasif yapılarında sermayelerinin farklı
olması nedeniyle farklılık gösteren A ve B bankalarını ele alalım. Bu bankalardan A bankası
toplam varlıklarının %10’u kadar sermayeyle, B bankası ise toplam varlıklarının %5’i kadarlık
bir sermayeyle faaliyet göstermektedir. Basitlik sağlamak açısından, bu iki bankanın
bilançolarının aşağıdaki gibi olduğunu kabul edelim:

Yaşanan bir ekonomik kriz sonrasında, ekonomide yaşanan iflaslara bağlı olarak her iki
bankanın da 6 trilyon liralık batık kredi sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını kabul edelim. Böyle
bir durumda, söz konusu alacaklar değersiz hâle geldiği için bu miktarın varlıklardan silinmesi
gerekir. Bu nedenle, diğer koşullar sabitken her iki bankanın varlıklarının değeri ve dolayısıyla
net değerleri 6’şar trilyon lira azalacaktır. Ortaya çıkan bu yeni duruma göre bilançoların yeni
yapılanması aşağıdaki gibi olacaktır:

A Bankası yüksek sermayeyle çalıştığı için bu batık kredi sorunu karşısında zarara
uğramasına karşın hâlâ pozitif bir net değere (4 trilyon TL) sahiptir. Bu bankada uğranılan
zararı tamamen hissedarlar üstlenmektedir. Oysa B bankası düşük bir sermayeye sahip olduğu
için, A bankası ile aynı miktarda batık kredi sorunu ile karşılaşmasına karşın net değeri negatife
dönüşmüştür. Yani, B bankası iflas etmiştir. Görüldüğü gibi, B bankası yetersiz sermayeyle
çalışmasının sonucu olarak batık kredi sorunu nedeniyle iflasa sürüklenmiştir. Bu nedenle
bankalar, iflasa sürüklenme olasılığını azaltacak miktarda yüksek sermayeye sahip olmalıdırlar.
Banka sermayesinin banka ortaklarının (sahiplerinin) bankaya yaptıkları yatırımın
getirisini nasıl etkilediğini kavrayabilmek için, Muhasebe derslerinizde gördüğünüz oran
analizini kullanabiliriz. Bankanın ortakları, sahip oldukları bankanın iyi yönetilip
yönetilmediğini görebilmek için kârlılığa ilişkin bir ölçüt niteliğindeki aktif kârlılık oranını
(ROA) kullanabilirler. Bu oran bir liralık varlık için ne kadar vergi sonrası net kâr elde
edildiğini gösterir ve
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şeklinde hesaplanır. Aktif kârlılık oranı (ROA) bir bankanın hangi etkinlikte
faaliyetlerini yürüttüğüne ilişkin bir ölçüttür. Bu tanıma göre, aktif kârlılık oranının mümkün
olduğunca yüksek olması arzulanır.
Banka sahiplerinin esas ilgilendikleri konu, bu bankaya yaptıkları yatırımın getirisidir.
Bu bilgi bir diğer kârlılık ölçütü olan özkaynak kârlılık oranı (ROE) aracılığı ile elde edilebilir:

Tanımından da görülebileceği gibi, bir liralık öz kaynak için elde edilen kârı gösteren
bu oranın yüksek çıkması bankanın ortaklarını mutlu edecektir. Yukarıda tanımlanan bu iki
oran birbirlerinden bağımsız gibi görünmelerine karşın, aslında direkt olarak birbirleriyle
ilişkilidirler. Aktif kârlılık oranı (ROA) ile öz kaynak kârlılık oranı (ROE) arasındaki bu
bağlantı öz kaynak çarpanı adı verilen bir büyüklük aracılığı ile kurulmaktadır. Öz kaynak
çarpanı (EM),

şeklinde hesaplanmaktadır. Öz kaynak çarpanının ne anlama geldiğini görebilmek için
öz kaynak kârlılık oranı tekrar yazalım:

Bu eşitliğin payını ve paydasını aktif toplamı ile çarparsak sonuç değişmeyecektir:

Bu eşitliği tekrar düzenlersek,

yazabiliriz. Dikkat ederseniz, yukarıdaki eşitliğin sağ tarafında yer alan ilk terim aktif
kârlılık oranını, ikinci terim ise öz kaynak çarpanını ifade etmektedir. Buna göre, öz kaynak
kârlılık oranı
ROE = ROA x EM
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biçiminde de ifade edilebilir. Şimdi daha önce verdiğimiz A ve B bankalarına ilişkin
örneğe geri dönelim. Bu bankaların aynı etkinlikte yönetildiklerini kabul ederek her iki
bankanın da vergi sonrası net kârlarının 1 trilyon lira olduğunu varsayalım. Buna göre, söz
konusu bankalar için hesaplanacak aktif kârlılık oranları ve öz kaynak kârlılık oranları ve öz
kaynak çarpanları aşağıdaki gibi olabilir:

Her iki banka da aynı etkinlikte yönetildikleri hâlde, B bankası daha düşük bir
sermayeyle faaliyetlerini sürdürdüğü için öz kaynak çarpanı ve buna bağlı olarak öz kaynak
kârlılığı daha yüksek çıkmaktadır. Görüldüğü gibi, düşük sermayeye sahip bankanın ortakları
daha mutludur. Çünkü B bankasının ortakları bankaya koydukları bir birim sermaye başına
daha yüksek kâr elde etmişlerdir. Özetlersek, belirli bir aktif kârlılığı düzeyinde, bankanın
sermayesi ne kadar düşük olursa kârlılığı o ölçüde yüksek olacaktır.

11.3. Banka Performansının Ölçümü
11.3.1. Faaliyet Gelirleri
Bir bankanın toplam gelirlerini ifade eden faaliyet gelirleri iki ana kalemden
oluşmaktadır. Bankanın faaliyetleri sonucu yaratılan faiz geliri ve faiz dışı gelirler. Toplam
gelirlerin oldukça büyük bir bölümü (yaklaşık %75) faiz gelirinden oluşurken, elde edilen faiz
geliri kredilerden, menkul kıymet portföyünden ve bankalararası işlemlerden elde edilen faiz
gelirleri şeklinde alt ayırıma tabi tutulmaktadır. Bilanço yapısını incelerken gördüğümüz gibi,
Türk bankacılık sisteminde faiz gelirlerinin temel kaynağını kamu kesimine ait tahvil ve
bonolardan elde edilen faiz geliri oluşturmaktadır.
Faiz dışı gelirler ise toplam gelirlerin yaklaşık 25’ini oluşturmaktadır. Faiz dışı gelirler
arasında yer alan gelir kalemleri komisyon gelirleri, kambiyo gelirleri, sermaye piyasası
işlemlerinden doğan gelirler, iştiraklerden elde edilen gelirler gibi alt ayırımlara sahiptir.
Hemen tahmin edebileceğiniz gibi, faiz dışı gelirler içerisinde en önemli pay döviz kuru
değişiklikleri nedeniyle elde edilen gelir veya katlanılan kaybı yansıtan kambiyo gelirleri
kalemidir.

11.3.2. Faaliyet Giderleri
Toplam giderlerin önemli bölümünü oluşturan faiz dışı giderler, bankaların personele
yapmış olduğu ödemeler, vergi, kira ve amortisman giderleri gibi kalemlerden oluşmaktadır.
Bu kalemler içerisinde en önemli pay personele ait giderlerdir. Bankaların faaliyet gelirleri ile
faaliyet giderleri arasındaki fark net geliri ifade eder. Söz konusu net gelirden bankaların geri
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ödenmesi şüpheli olan kredileri (yani batık krediler) için ayırdıkları “şüpheli alacaklar karşılığı”
kalemi düşülerek vergi öncesi kâr büyüklüğü elde edilir. Ödenecek vergiler de bu değerden
düşülerek bankanın vergi sonrası net kâr büyüklüğü hesaplanmaktadır.

11.3.3. Banka Performansına İlişkin Ölçütler
Bir bankanın elde ettiği vergi sonrası net kâr değeri, bankanın performansını
değerlendirmek için başlı başına bir ölçüt olmasına rağmen, bankanın büyüklüğünü göz önüne
almadığı için diğer bankalarla karşılaştırma yapmayı engellemektedir. Bankaların aktif
büyüklüğünü de göz önüne alan en önemli performans göstergesi, daha önce gördüğümüz, aktif
kârlılık oranıdır (ROA):

Bu oran, banka varlıklarının kâr yaratabilmek amacıyla hangi etkinlikte kullanıldığını
göstermesi nedeniyle banka yönetimine ilişkin bir etkinlik kriteri olarak kabul edilir.
Hesaplanacak aktif başına kârlılık oranının yüksek çıkması veya yıldan yıla yükselmesi
arzulanır bir olaydır.
Aktif kârlılık oranı, bankanın kârlılığı konusunda yararlı bir gösterge olmasına rağmen,
bankanın ortakları daha çok bankaya koydukları sermayenin kârlılığı ile ilgilenirler. Bu da öz
kaynak kârlılık oranı (ROE) adını verdiğimiz bir kârlılık göstergesi ile ve

formülü yardımı ile hesaplanmakta idi. Bu oran, bankaya koyulan sermayenin hangi
kârlılıkla çalıştırıldığını göstermesi nedeniyle temel bir kârlılık kriteri durumundadır.
Hesaplanacak öz kaynak kârlılık oranının yüksek çıkması ortaklar açısından arzulanır bir
sonuçtur.
Bir bankanın performansını değerlendirmede yoğun olarak kullanılan bir diğer ölçüt net
faiz marjı olarak adlandırılan ve bir birim varlık için elde edilen net faiz gelirini ifade eden
orandır. Net faiz marjı,

şeklinde hesaplanmaktadır. Hesaplanacak net faiz marjının yüksek çıkması bankanın
kârlılığını pozitif yönde etkileyeceği için, banka yönetiminin aktif ve pasif yönetimi ilkelerini
uygulamadaki başarısını da ifade eder. Bu nedenle net faiz marjı hem kârlılığa hem de yönetim
etkinliğine ilişkin bir ölçüt olarak değerlendirilmelidir.
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Uygulamalar
1)
Türk bankacılık sektöründe faaliyet göstermiş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonuna devredilmiş bir ticari bankaya ait devir öncesi 30/09/2000 tarihli basitleştirilmiş
bilançoyu göz önünde tutarak istenenleri cevaplandırınız:
a)
Bankanın elindeki menkul kıymet stokunun yaklaşık %99’unu oluşturan Devlet
İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) ortalama vadesi 1 yıl, ortalama faiz oranı %30’dur.
Piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar sonucu piyasa faiz oranı yükselerek %25’lerden
%100’lere çıkarsa, bankanın elinde bulunan DİBS’nin değerini ve bankanın içine düştüğü
durumu değerlendiriniz.
b)

Bu bankanın acil olarak alabileceği önlem ne olabilir?

Çözüm:
a)
Faiz oranının %25’den %100’e çıkması durumunda, bankanın elinde bulunan ve
ortalama vadesi 1 yıl, ortalama faizi de %30 olan Devlet İç Borçlanma senetlerinin değeri hızla
düşer. Yaklaşık olarak bir hesaplama yaparsak, bankanın elindeki 4,95 trilyon liralık Devlet İç
Borçlanma Senedinin yükselen faiz oranındaki değeri

olur. Doğal olarak, faiz oranlarındaki artış bankanın sabit faizli borçlarının değerini de
düşürecektir. Bir an için bunu ihmal edersek, bankanın faiz oranı artışından önceki net değeri 1
trilyon lira iken, faiz oranındaki artışla varlıkların yaklaşık 2,5 trilyon lira değer kaybetmesi
sonucu, bankanın net değeri -1,5 trilyon liraya düşmektedir. Bu durum bankanın, genel anlamda
aktif yönetimi, daha spesifik olarak da faiz riski yönetimine özen göstermemesi sonucu ortaya
çıkmaktadır. Ekonomideki olaylar tersine bir seyir izlemiş olsaydı ve sonuçta faiz oranı düşmüş
olsaydı, bu banka, belki de Türkiye’nin en karlı bankası hâline gelebilirdi.
b)
Bankanın içine düştüğü bu durumda kısa dönemde alınabilecek önlemler fazla
değildir. Kısa vadedeki tek gerçekçi çözüm, banka sahiplerinin bankaya sermaye ilave ederek
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net değerdeki negatife dönüşü dengelemeleridir. Eğer banka sahipleri tarafından bu
yapılamıyorsa, geriye kalan seçenek bankanın iflasına karar vermek şeklinde olacaktır.
2)
Aşağıdaki haberde, yaşanan kriz sonrası, 21/04/2002 tarihi itibariyle Arjantin’de
bankaların belirsiz bir süre için kapatıldığı üzerinde durulmaktadır. Aynı haberde Arjantin
bankacılık sistemine ait yükümlülüklerin toplam değerinin 433. 3 milyar $, sistemin net
değerinin ise 15milyar $ civarında olduğu belirtilerek aşağıdaki tablo sunulmaktadır:

Arjantin ekonomisinde faiz oranının %20’den %200’e çıktığını göz önünde tutarak,
a)

Sistemin net değerinde meydana gelen değişimi hesaplayınız.

b)
Bankaların faaliyetlerini durdurmak yerine, sizce alınabilecek diğer önlemler
neler olabilirdi?
Çözüm:
a)
Mevcut verilere göre yükümlülüklerin değeri 433. 3 milyar $, net değer 15
milyar $ ise, bankacılık sisteminin varlıklarının değeri 448,3 milyar $ civarındadır. Faiz
oranlarında meydana gelen artışın sistemin net değeri üzerinde yaratacağı etkiyi
belirleyebilmek için varlıkların ve borçların ortalama efektif vadesini hesaplamamız gerekir.
Bunun için alacakların ve borçların toplam değerine göre ağırlıklandırılmış alacak ve
borçların ortalama efektif vadesini hesaplarsak net değer değişimini kolayca hesaplayabiliriz.
Verilen tabloya göre alacakların toplam değeri 200 milyar $, borçların toplam değeri ise 150
milyar $’dır. Buna göre alacaklar ve borçlar için ağırlıklı ortalama efektif vade,

olarak bulunur. Buna göre, bankacılık sisteminin efektif vade açığı (GAP DUR ),
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olur. Sistemin net değerindeki değişim ise,

olarak hesaplanır. Bu sonuca göre, bankacılık sisteminin net değeri %102 oranında
azalmakta, bir diğer deyişle negatife dönüşmektedir.
b)
Bu gelişme sonucu yapılacak şey, kısa dönemde bankaların ödeme güçlüğü
içerisine düşmelerine engel olarak yaşanacak bir banka paniğini durdurabilmektir. Örneğin,
Türkiye, 2001 yılındaki benzer nitelikteki krizde banka faaliyetlerini durdurmak yerine,
bankaların tüm pasiflerinin devlet garantisi altına alındığını açıklayarak olası bir paniği
engellemiştir. Daha sonra yapılması gereken bankacılık sistemine sermaye enjekte edilmesidir.
Bu da, büyük olasılıkla IMF ile bir anlaşma yapılarak kaynak elde edilmesi ile mümkündür.
Nitekim Arjantin’de de bu uygulamaya gidilmiştir.
3)
Aşağıdaki grafikte Türk ve Avrupa Birliği bankacılık sistemleri için hesaplanan
öz kaynak çarpanlarının yıllara göre seyri yer almaktadır. Türk ve Avrupa Birliği bankacılık
sektörleri bu anlamda karşılaştırıldığında,
a)
Avrupa Birliği bankacılık sektörüne göre Türk bankacılık sektöründe öz kaynak
çarpanının daha yüksek bir düzeyde olmasını nasıl açıklarsınız?
b)
Avrupa Birliği bankacılık sektöründe öz kaynak çarpanı oldukça istikrarlı bir
seyir izlerken (yani büyük dalgalanmalar göstermezken), Türk bankacılık sektörü için
hesaplanan öz kaynak çarpanının yıldan yıla dalgalanma göstermesinin nedenleri neler olabilir?
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Çözüm:
a)
Öz kaynak çarpanı aktiflerin sermayeye oranı biçiminde hesaplandığı için, aktif
büyüklüğüne göre düşük bir sermaye, öz kaynak çarpanının yüksek çıkmasına neden olacaktır.
Türk bankacılık sisteminde bu oranının yüksek çıkma nedeni aktif büyüklüğüne göre yetersiz
sermaye miktarının göstergesi olarak değerlendirilmelidir.
b)
Türk bankacılık sisteminde öz kaynak çarpanının sayısal değerinin istikrarsız bir
seyir izlemesinin iki nedeninden söz etmek mümkündür. İlk olarak, ekonomik yapıdaki
istikrarsızlık bankacılık sisteminin öz kaynak değerinde ciddi dalgalanmalara neden
olmaktadır. İkinci olarak, finansal yapıda son dönemde gözlenen dalgalanmalar bankacılık
sektörünün aktif büyüklüğünün de ciddi biçimde dalgalanmasına neden olmuştur. Hatırlarsanız,
bu olguyu “Yaşamın İçinden” adını verdiğimiz bölümde Türk bankacılık sisteminin piyasa
yapısını değerlendirirken ayrıntılı biçimde tartışmıştık
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir banka bilançosunun pasifi bu banka için fon kaynaklarını gösterirken, bilançonun
aktifi, çeşitli kaynaklardan toplanan fonların nasıl kullanıldığını ifade eder.
Toplanan bu fonlar varlık elde edilerek kullanılır. Toplanan fonlarla elde edilen varlıklar
arasında en önemlileri krediler ve menkul kıymetlerdir. Bankalar, söz konusu kaynakların
maliyetine oranla varlıklar aracılığı ile daha fazla gelir yaratarak kâr elde ederler.
Bankaların temel fon kaynakları mevduatlar, mevduat dışı kaynaklar, diğer kaynaklar
ve sermaye başlıkları altında, temel varlıkları ise rezervler, krediler, menkul kıymetler ve diğer
varlıklar başlıkları altında incelenebilir.
Bir banka yöneticisi bilançonun aktifinin ve pasifinin nasıl şekilleneceğine karar
verirken aktif yönetimi, likidite yönetimi, pasif yönetimi ve sermaye yönetimi olmak üzere dört
temel ilkeyi göz önünde tutar.
Bankanın aktifi ve pasifi nedeniyle faiz oranı değişikliklerinden ne ölçüde
etkileneceğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen analiz açık analizi veya gap analizi olarak
adlandırılır.
Bir bankanın toplam gelirlerini ifade eden faaliyet gelirleri iki ana kalemden
oluşmaktadır. Bankanın faaliyetleri sonucu yaratılan faiz geliri ve faiz dışı gelirler. Bankanın
bankacılık faaliyetlerini yürütürken katlandığı maliyetler ise faaliyet giderleri olarak
adlandırılır.
Aktif kârlılık oranı (ROA), banka varlıklarının kâr yaratabilmek amacıyla hangi
etkinlikte kullanıldığını göstermesi nedeniyle banka yönetimine ilişkin bir etkinlik kriteri olarak
kabul edilir. Öz kaynak kârlılık oranı (ROE) ise bankaya koyulan sermayenin hangi kârlılıkla
çalıştırıldığını göstermesi nedeniyle temel bir kârlılık kriteri durumundadır.
Bir bankanın performansını değerlendirmede yoğun olarak kullanılan bir diğer ölçüt net
faiz marjı olarak adlandırılan ve bir birim varlık için elde edilen net faiz gelirini ifade eden
orandır. Hesaplanacak net faiz marjının yüksek çıkması bankanın kârlılığını pozitif yönde
etkileyeceği için, banka yönetiminin aktif ve pasif yönetimi ilkelerini uygulamadaki başarısını
da ifade eder.
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Bölüm Soruları
1)

Bir banka bilançosunun pasifine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Pasif, fon kaynaklarının efektif vadesini gösterir.

b)

Pasif, fon harcamalarını gösterir.

c)

Pasif, fon kaynaklarını gösterir.

d)

Pasif, fon kullanımını gösterir.

e)

Pasif, fon kullanımının vade yapısını gösterir.

2)
yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi Türk bankacılık sisteminin mevduat sınıflandırmasında

a)

Türev mevduat

b)

Tasarruf mevduatı

c)

Ticari mevduat

d)

Bankalar mevduatı

e)

Resmî mevduat

3)
Vadesiz mevduatlar için yapılan tanım esas alındığında, aşağıdakilerden hangisi
bu tür mevduatın bankalarda tutulma gerekçesidir?
a)

Tasarrufta bulunma

b)

Faiz geliri elde etme

c)

Risk yönetimi ilkelerine uyma

d)

Enflasyondan korunma

e)

İşlemleri yerine getirme
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4)

Bankaların kasalarına giren ve birkaç gün bekleyen fonlara ne ad verilir?

a)

Geçici fonlar

b)

Ucuz fonlar

c)

Maliyetsiz fonlar

d)

Marjinal fonlar

e)

Yüzen fonlar

5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bankaların borçlanarak fon elde etme yollarından biri

a)

Tahvil ihracı

b)

Hazine bonosu satışı

c)

Reeskont kredisi kullanımı

d)

Bankalararası piyasa kaynaklarının kullanımı

e)

Sendikasyon kredisi kullanımı

6)
Banka varlıkları içerisinde geri ödenmeme riski en yüksek olan varlık
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hazine bonoları

b)

Döviz mevcutları

c)

Zorunlu rezervler

d)

Krediler

e)

İştirakler
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7)
Bankaların mevduat şeklindeki yükümlülükleri karşılığında ellerinde ne kadar
serbest rezerv tutacaklarına karar verme sürecine ne ad verilir?
a)

Aktif yönetimi

b)

Likidite yönetimi

c)

Pasif yönetimi

d)

Risk yönetimi

e)

Sermaye yönetimi

8)
Bir bankanın faize duyarlı aktifleri 200 trilyon, faize duyarlı pasifleri 225 trilyon
TL iken, piyasa faiz oranının %18’den %20’ye yükselmesi bankanın net faiz gelirinde kaç
trilyon liralık bir değişmeye neden olur?
a)

-5

b)

-2,5

c)

-0,5

d)

0,5

e)

5

9)
Bir bankanın aktif kârlılık oranı 0,05 ve öz kaynak çarpanı 15 ise, öz kaynak
kârlılık oranı yüzde kaçtır?
a)

7,5

b)

9,5

c)

10,5

d)

75

e)

95
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10)
Yukarıdaki tabloda yer alan verilere göre, faiz oranının %20’den %15’e düşmesi
durumunda bankanın net değeri yüzde kaç oranında değişim gösterir?
a)

6,25

b)

12,25

c)

25,25

d)

45,25

e)

62,25

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

305

12. FİNANSAL ANALİZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde finansal tablolardan faydalanarak, finansal analizin nasıl yapıldığı, finansal
analizin önemi, analizden hangi çıkar gruplarının faydalandığı, finansal analiz ile elde edilen
bilgilerin, işletmenin finansal yönetimini ne şekilde etkilediği konuları açıklanacaktır. Bu
üniteye çalışmaya başlamadan önce, genel muhasebe bilgilerini, bilanço ve gelir tablosu
kalemlerini tekrar gözden geçirmenizde fayda bulunmaktadır. Ayrıca bir işletmeye ait bilanço
ve gelir tablosu edinerek, bu ünitede anlatılan finansal analiz tekniklerini uygulamanız konunun
daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bankaların kredi talebi değerlendirme süreçlerinde finansal tabloların ve
finansal tablo analizinin önemi nedir?
2)
Kurumsal olmayan işletmelerde finansal tablolara ilişin hatalar işletmede ne tür
sıkıntılara neden olabilir?
3)
Finansal tabloların doğru analizi için işletmenin hangi bilgilerine ihtiyaç
duyulmaktadır?
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Anahtar Kavramlar


Finansal tablo



Bilanço



Gelir tablosu



Nakit varlıklar



Duran varlıklar



Alacaklar



Finansal analiz



Kârlılık



Finansal yapı



Stoklar
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Giriş
Bu ünitede finansal tablolardan faydalanarak, finansal analizin nasıl yapıldığı, finansal
analizin önemi, analizden hangi çıkar gruplarının faydalandığı, finansal analiz ile elde edilen
bilgilerin, işletmenin finansal yönetimini ne şekilde etkilediği konuları açıklanacaktır. Bu
üniteye çalışmaya başlamadan önce, genel muhasebe bilgilerini, bilanço ve gelir tablosu
kalemlerini tekrar gözden geçirmenizde fayda bulunmaktadır. Ayrıca bir işletmeye ait bilanço
ve gelir tablosu edinerek, bu ünitede anlatılan finansal analiz tekniklerini uygulamanız konunun
daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
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12.1. Finansal Analizin Önemi ve Kullanıcıları
İşletmelerde finans yöneticilerinin birincil amacının, işletmenin piyasa değerinin en
yükseğe çıkartılması olduğu belirtilmişti. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için finans
yöneticileri risk ve kârlılığı göz önüne alarak birçok karar almak ve uygulamak
durumundadırlar. Finans yöneticilerinin temel kararları; işletmenin ihtiyaç duyduğu
kaynakların sağlanması, sağlanan kaynakların dönen ve duran varlıkların yatırımlarında
kullanılması ve kâr payı dağıtımında odaklanmaktadır. Alınan bu kararların, işletmenin piyasa
değeri üzerine etkilerinin değerlendirilmesi ve sonuçlarının analiz edilmesi gerekmektedir.
Finansal analiz yapılarak finans yöneticileri aşağıdaki konularda değerli bilgilere sahip
olacaklardır:


İşletmenin faaliyet sonuçlarının yeterli olup olmadığının belirlenmesi,


İşletmenin sahip olduğu kaynaklarının faaliyetlerini etkin bir şekilde
yürütebilmek için yeterli olup olmadığının belirlenmesi,

İşletmenin öz sermayesinin düzeyinin belirlenmesi ve öz sermaye ihtiyacının
tespit edilmesi,

İşletme kaynaklarının aktif varlıklara dağılışı bakımından yeterli olup
olmadığının incelenmesi,


İşletmenin hedeflerine, amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi,


İşletmenin
incelenmesi,

maliyetlerinin,

kapasitesinin

ve

fiyatlandırma



Geleceğe yönelik planların hazırlanması,



İşletme çalışanlarının performansının ölçülmesi ve denetimi.

politikasının

12.2. Finansal Analizde Kullanılan Finansal Tablolar
Finansal analiz sonuçlarının anlamlı ve yararlı olabilmesi için finansal tablolardaki
bilgilerin işletme ile bağlantısı olmayan bağımsız bir uzmanca denetlenmesi gerekir ki buna
“bağımsız dış denetim” denir. Finansal analize konu olan birçok finansal tablo olmasına
rağmen, en çok bilanço ve gelir tablosu kullanılmaktadır.
Bilanço: Bilanço, belli bir tarihte işletmenin sahip olduğu varlıkların neler olduğunu ve
bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren bir tablodur. İşletmenin sahip olduğu
varlıklar, mal ve hizmet üretimine ayrılmış iktisadi değerlerdir. Bu iktisadi değerler, öz
kaynaklarla ve yabancı kaynaklarla sağlanmış olabilir.
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Gelir Tablosu: Gelir tablosu, işletmenin belli bir döneminde elde ettiği tüm gelirler ve
aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği
dönem net karını veya net zararını gösterir.

12.3. Finansal Analiz Türleri
12.3.1. Kapsamına Göre Finansal Analiz
Kapsamına göre finansal analiz statik ve dinamik analiz olmak üzere ikiye ayrılır. Statik
analiz; belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait finansal tablolarda yer alan
kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik analizdir. Statik analiz tek
bir dönemle ilgili olarak yapılır.
İşletmelerin birbirini takip eden dönemlere ait finansal tablolarında yer alan kalemler
arası ilişkinin ve bu kalemlerin zaman içerisinde göstermiş olduğu eğilimlerin belirlenmesi ve
yorumlanması şeklindeki analize ise dinamik analiz adı verilir. Dinamik analiz belli bir faaliyet
dönemine ait bilgilerin geçmiş dönemlerle karşılaştırılarak değişim, eğilim ve ilişkilerin
belirlenmesi, olumlu ve olumsuz gelişmelerin görülmesini sağlar. Bu da statik analize göre
dinamik analizin üstünlüğünü teşkil eder.

12.3.2. Amacına Göre Finansal Analiz
Amacına göre finansal analiz, yönetim analizi, yatırım analizi ve kredi analizi olarak
üçe ayrılır;
Yönetim analizinin amacı işletme faaliyetlerinin başarısını ölçme, hedeflere ulaşılıp
ulaşılmadığını belirleme, olumsuz sonuçların nedenlerini araştırma, geleceğe ilişkin kararlar
alma, üretim politikalarını geliştirme, sağlıklı kararlar alarak verimliliği ve kârlılığı artırma
olarak özetlenebilir.
Yatırım analizi, bir işletmenin mevcut ve potansiyel hissedarları ile işletmeye uzun
vadeli kaynak sağlayan ya da sağlamayı düşünen kişilerce yapılır. Analizin temel amacı,
işletmenin gelecek dönemlere ilişkin kazanma gücünü saptamaktır. Mevcut ve potansiyel
hissedarlar işletmenin sürekliliği, yatırım güvencesi, kârlılık, dağıtılacak temettü miktarı, hisse
senetlerinin değer artışı ve bunların izlediği eğilimle ilgilidir. Analiz sonucuna göre yatırımcılar
işletmeye ait hisse senedi ya da tahvilleri koruma, satma veya yenilerini satın alma kararını
verirler.
Kredi analizi, işletmenin likidite gücünü ortaya koymak ve kısa vadeli borçlarını ödeme
yeteneğini saptamak amacıyla, genellikle kredi veren kuruluşlar tarafından yapılan analizdir.

12.4. Finansal Analiz ve Kullanılan Teknikler
Finansal bilgi sisteminin ürettiği verilerden hareketle hazırlanan finansal tabloların
kullanıcılar açısından anlamlı, daha anlaşılabilir ve yorumlanabilir hâle getirilmesi
gerekmektedir. Finansal analiz teknikleri kullanılarak, bu tablolar kullanıcıların isteklerini
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karşılayabilir duruma getirilir. Finansal analiz sonucu ortaya çıkan rakamlar çoğu kez tek başına
bir anlam ifade etmeyebilir. Çıkan sonuçların geçen yıl veya yılların rakamlarıyla, sektör
ortalamalarıyla ya da genel kabul görmüş standart rakamlarla karşılaştırılması gerekir. Ancak,
finansal analizden beklenen faydanın sağlanabilmesi için, tek bir analiz tekniği ile
yetinilmeyerek, mümkün olduğunca tüm teknikler uygulanmalıdır.
Finansal analizde kullanılan başlıca teknikler şunlardır:


Oran analizi



Karşılaştırmalı tablolar analizi



Yüzde yöntemi ile analiz (dikey analiz)



Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz (trend analizi

12.4.1. Oran Analizi
Finansal tabloların oranlarla analizi, bilanço veya gelir tablolarındaki iki kalemin
birbirine bölümü ile yapılır. Finansal tablolardan bu şekilde birçok oran hesaplamak
mümkündür. Ancak amaç çok sayıda oran hesaplamak değildir. Bilanço ya da gelir tablosu
kalemlerinin anlamlı seçilmesi, analizcinin cevaplandırmak istediği sorulara cevap verebilecek
nitelikte oranların hesaplanması gerekmektedir. Anlamlı oranların hesaplanması da tek başına
yeterli değildir. Önemli olan bu oranların yorumlanmasıdır. Yorum yapılırken bulunan oranın
geçmiş yıl oranlarıyla, sektör ortalamalarıyla ya da belirlenmiş bir standartla karşılaştırılması
gerekir. Her oranın yorumu kendine özgü nitelikler taşır. Bu da, her oranın pay ve paydasında
yer alan kalemlerin kendi aralarındaki ilişkiye ve bu ilişkinin yarattığı TL, gün, yüzde, defa gibi
farklı sonuçlara dayanır. Her oranın yorumunda aşağıdaki aşamaların izlenmesi analiste
yardımcı olur.
i) Çıkan sonucun anlamının belirlenmesi,
ii) Çıkan sonucun, formülün pay ve paydasındaki kalemlerden hangisinin ya da her
ikisinin de etkisinde olup olmadığının belirlenmesi,
iii) Çıkan sonucun, işletmenin mali durumu veya faaliyet sonucuna etkisinin
belirlenmesi.
Oranlar, işletme faaliyet sonuçları ile mali durumunu değerlendirmedeki kullanış
amaçları dikkate alınarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya göre oranlar;
i) Likidite oranları
ii) Finansal yapı ile ilgili oranlar
iii) Faaliyet oranları
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iv) Kârlılık oranları
v) Piyasa performansını değerlendirmede kullanılan oranlar olarak beş ana başlıkta
toplanabilir.

12.4.1.1. Likidite Oranları
Likidite oranları, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek için
hesaplanır. Likidite oranları hesaplanarak, işletmenin net işletme sermayesinin yeterli olup
olmadığı tespit edilmeye çalışılır. Bir işletmenin likidite oranlarının yüksek olması, kısa vadeli
borçlarını ödemede bir sorunla karşılaşılmayacağını gösterir. İşletmelerin karşılaştığı sorunların
çoğunluğu, likidite yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle işletmelerin likidite
durumunun değerlendirilmesi işletmeler açısından önemlidir. Likidite oranlarının yetersizliği
kadar fazla olması da işletmeler açısından olumsuz bir durumdur. Oranların yüksek olması,
dönen varlıkların atıl kaldığı, kâr fırsatlarının iyi değerlendirilmediği izlenimini doğurur.
Likidite oranları üçe ayrılarak incelenir.
Cari Oran
Dönen varlıklar toplamının kısa vadeli borçlar toplamına oranlanması suretiyle bulunur.
Normal şartlar altında işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ortaya koyan bir
orandır. Üretim işletmeleri için genel kabul görmüş değeri 2 olarak alınmaktadır. Fakat bazı
durumlarda bu oranın 2’nin üzerinde olması yetersiz olarak kabul edilirken, bazı durumlarda,
2’nin altında olması yeterli olabilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde;
i) uzun vadeli kredi sağlamak güç olduğundan,
ii) sermaye piyasasından fon sağlama olanakları sınırlı olduğundan,
iii) enflasyonun daima yüksek olması nedeniyle artan işletme sermayesi ihtiyacı kısa vadeli
borçlarla finanse edilmeye çalışıldığından,
iv) işletmelerin öz sermayeleri yetersiz olduğundan cari oranın 1,5 seviyesinde olması yeterli
kabul edilebilir.
Likidite Oranı (Asit-test Oranı)
Dönen varlıklar içerisinde en düşük likiditeye sahip olan varlıklar stoklardır. Stoklar
istenildiği zaman, istenilen fiyattan paraya çevrilemezse, vadesi gelen borçların ödenmesi sorun
olabilir.Cari oran, tüm dönen varlıkları hesaplamaya dahil ettiğinden çok genel, kaba bir
ölçüdür. İşletmenin likidite durumunu biraz daha hassas şekilde ölçebilmek için likidite oranı
kullanılır.
Likidite oranı; dönen varlıklardan stoklar düşüldükten sonra, kalan değerin kısa vadeli
borçlara bölünmesiyle bulunur. Bu oranın genel kabul görmüş standardı 1’dir. Oranın 1 olarak
bulunması, işletmelerin kısa vadeli yabancı kaynaklarını, olağanüstü durumlarda hazır değerleri
ve süratle paraya çevrilebilen değerleri ile rahatlıkla karşılayabileceklerini gösterir. Ülkemizde
işletmeler genellikle kısa vadeli kredilerden yararlandıkları için bu oran 1’in altında
olabilmektedir.
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Nakit Oranı
Nakit oranı para ve benzeri varlıklarla geçici yatırımların kısa vadeli yabancı kaynaklara
bölünmesi suretiyle hesaplanır. İşletmelerin hem stoklarını elden çıkaramama hem de
alacaklarını tahsil edememe gibi çok olağanüstü bir ekonomik sıkıntı durumunda hazır değerleri
ile kısa vadeli yabancı kaynaklarının ne kadarını ödeyebileceklerini ortaya koyan bir orandır.

12.4.1.2. Finansal Yapı İle İlgili Oranlar
İşletmelerin sahip oldukları varlıklar öz kaynaklarla ve yabancı kaynaklarla finanse
edilir. İşletmelerin kaynak yapısına finansal yapı da denilmektedir. Finansal yapının ne şekilde
oluşturulduğu birçok açıdan önem taşımaktadır. Finansmanın temel ilkesi, dönen varlıkların
kısa vadeli yabancı kaynaklarla, duran varlıkların ise uzun vadeli yabancı kaynaklarla ve/veya
öz sermaye ile karşılanmasıdır. Finansal yapının bu temel ilkeye göre oluşturulması, işletmenin
risk seviyesini düşürmesi açısından önemlidir.
İkincisi; işletmelerin toplam kaynakları içinde yabancı kaynakların payı nedir? Bu
sorunun cevaplandırılması, özellikle işletmeye borç verenler açısından önemlidir. Çünkü
işletmenin borç seviyesi yükseldikçe, borç verenler kendilerini daha az emniyette
hissedeceklerdir. Bu arada toplam borçların ne kadarının kısa vadeli borçlardan, ne kadarının
uzun vadeli borçlardan oluştuğu da tespit edilmesi gereken konulardan biridir.
Üçüncüsü; yabancı kaynakların maliyeti, başka bir deyişle işletmenin katlandığı faiz
yüküdür. Faiz yükünün artması işletmenin karlılığını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle
finansal yapının bilinmesi ve bu yapının kârlılık üzerine etkisinin ölçülmesi de önemlidir.
İşletmenin toplam kaynaklarının bir kısmının yabancı kaynaklardan oluşması, işletmenin
finansal kaldıraçtan yararlanmasını sağlar. İşletmeler tamamen öz sermaye ile çalışmak
istediklerinde, eğer öz sermayelerini istedikleri kadar arttırma imkânına sahip değillerse -ki
çoğunlukla bu mümkün değildir- işlerini büyütemez, kârlı yatırım fırsatlarını
değerlendiremezler. Bu nedenle gerektiğinde yabancı kaynaklara başvururlar. İşletmenin
faaliyetlerinden sağladığı kârlılığı yabancı kaynakların maliyetinden büyükse, yabancı
kaynakları artırmak işletmeye yarar sağlayacaktır. Ancak yabancı kaynakları sürekli artırarak,
bu işlemden faydalanmanın bir sınırı vardır. İşletmenin borçlarının düzeyi belirli bir sınıra
geldiğinde, borç verenler işletmenin riskinin de arttığını düşünerek kredi maliyetlerini
yükselteceklerdir. İşte bu borç seviyesinin üzerinde borçlanmaya devam etmek, işletmeye yarar
yerine zarar getirmeye başlayacaktır. Kredi kuruluşları işletmelere yeni kredi limitleri tahsis
ederken, işletmenin borçlanma seviyesini bu nedenlerle bilmek isterler. Dolayısıyla analistin,
işletmenin finansal yapı ile ilgili oranları hesaplaması gerekmektedir. Finansal yapının
belirlenmesinde faydalanılan oranlar şunlardır:
Borçlanma Oranı
Kaldıraç oranı olarak da nitelendirilen bu oran, işletme varlıklarının yüzde kaçının
yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Orana finansal kaldıraç denilmesi, işletmelerin
ortakları ve işletmeye kredi verenlerin orana bakış açıları nedeniyledir. İşletmeye kredi verenler
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bu oranın küçük olmasını isterler. Ortaklar ise bu oranın belirli bir düzeye kadar büyük
olmasından yanadırlar. Ortaklar açısından bu düzey, sermaye maliyetinin optimum (minimum)
olduğu noktadır. Gelişmiş ülkelerde bu oranın %50’nin altında olması arzu edilir. Ancak
ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde oran, %70’lere kadar çıkmaktadır.
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Pasif Toplamına Oranı
Oran aktiflerin finansmanında yararlanılan kısa vadeli yabancı kaynakların yüzdesini
verir. Daha önce de belirttiğimiz gibi kısa vadeli yabancı kaynakların dönen varlık toplamından
fazla olmaması istenir. Ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde bu oran,
üretim işletmelerinin aynı oranına göre genellikle daha yüksektir.
Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Pasif Toplamına Oranı
Oran aktiflerin finansmanında yararlanılan uzun vadeli yabancı kaynakların yüzdesini
verir. Üretim işletmelerinde duran varlıkların toplam varlıklar içindeki payı daha yüksek
olduğundan, bu oranın daha yüksek çıkması olağan bir durumdur.
Duran Varlıkların Devamlı Sermayeye Oranı
Duran varlıkların, devamlı sermayeye (öz sermaye + uzun vadeli yabancı kaynaklara)
bölünmesiyle bulunur. Oranın 1’den küçük çıkması arzu edilir. Oranının 1’den büyük olması,
duran varlıkların bir kısmının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Bu da
işletmenin riskini yükseltir.
Maddi Duran Varlıkların Öz Sermayeye Oranı
Bu oran, maddi duran varlıkların finansmanında öz sermayeden hangi oranda
faydalandığını ortaya koyar. Oranın 1’den büyük çıkması, duran varlıkların bir kısmının borçla
finanse edildiğini gösterir. Bu durum işletmenin öz sermaye kârlılığını düşüreceğinden, arzu
edilmez.
Faizleri Karşılama Oranı
Bu oran işletmelerin ödemek zorunda oldukları faizleri kaç kez kazandıklarını ortaya
koyan bir orandır. Oranın genel kabul görmüş değeri 8’dir. Oranın bu değerden düşük çıkması
işletmenin faizleri öderken sıkıntıya düşeceği, yüksek çıkması ise faiz ödeme açısından
işletmenin sağlıklı bir finansal yapısının bulunduğunu ortaya koyar.
Finansal yapı ile ilgili hesaplanabilecek diğer oranlar şunlardır:
- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Toplam Yabancı Kaynaklar
– Öz Kaynaklar/Toplam Kaynaklar
– Toplam Yabancı Kaynaklar/Öz Kaynaklar
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– Banka Kredileri/Toplam Kaynaklar
Finansal yapı ile ilgili oranlar değerlendirilirken göz önüne alınması gereken faktörler:
i) Satışları istikrarlı, pazar payı yüksek, tekelci güce sahip, ham madde kaynaklarını
kontrol eden, likidite durumu iyi olan işletmeler daha fazla yabancı kaynak kullanabilir.
ii) Gelişmekte olan ülkelerde uzun vadeli sermaye birikimi yeterli olmadığından,
işletmelerin öz sermayeleri genellikle yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin borç
oranları ve kısa vadeli borçlarının uzun vadeli borçlara göre daha fazla olması sıklıkla
karşılaşılan bir durumdur.
iii) Enflasyonist dönemlerde işletmelerin borçlanma ihtiyacı artış gösterir. Bu nedenle
borç oranları genellikle yüksek çıkar. Ancak bir ekonomik kriz baş gösterdiğinde öz
sermayeleri güçlü işletmeler krizden daha az yara alarak çıkmalarına rağmen, borç oranı yüksek
işletmeler, özellikle kredi kurumlarının yeni kredi açmamaları, hatta mevcut kredileri geri
çağırmaları nedeniyle daha sıkıntılı günler yaşarlar.
iv) Finansal yapı ile ilgili oranlar incelenirken, işletmenin öz kaynaklarının kendi
içindeki dağılımı da ayrı bir incelemeye tâbi tutulmalıdır. Öz kaynakların ne kadarının ödenmiş
sermayeden, ne kadarının yedeklerden, değer artış fonlarından ve dağıtılmamış kârlardan
oluştuğu da önemlidir.

12.4.1.3. Faaliyet Oranları
Faaliyet oranları, işletmenin sahip olduğu ve faaliyetlerini gerçekleştirmede kullandığı
varlıkların ne ölçüde etkin kullanıldığını tespit etmede kullanılır. Bu oranlara çalışma oranları,
verimlilik oranları da denir. Hesaplamalarda bilanço ve gelir tablosunun birlikte kullanılması
gerekir. Faaliyet oranları, özellikle dönen varlıklardaki hareketlilik durumunu ortaya
koyduklarından önem kazanırlar. Genel olarak faaliyet oranlarının yüksek çıkması işletmeler
için olumlu olarak yorumlanmaktadır. Ancak faaliyet oranları ile birlikte kârlılık oranlarının da
yüksek çıkmış olması hâlinde, bu yüksekliğin iyi olarak nitelendirilmesi, oranların genel
yorumu açısından daha olumlu olmaktadır.
Stok Devir Hızı
Bir işletmedeki stokların paraya çevrilebilme hızını ortaya koyan bir orandır. Stok devir
hızı, aynı zamanda, bir işletmedeki stokların dönem içerisinde kaç defa yenilendiğini de ortaya
koymaktadır. Stok devir hızının geçmiş yıllara göre artması ve sektör ortalamasının üzerinde
olması, işletmenin olumlu bir gelişme içinde olduğunu gösterir. Stok devir hızı yüksek olan
işletme, stoklarını süratle paraya çevirdiğinden ve satış hacmini genişlettiğinden kârlılığını
artırma imkânı elde edebilecektir. Oranın düşük olması ise, işletmenin stoklarını eritmede sorun
yaşadığını, elde aşırı stok bulundurulduğunu gösterir. Böyle bir durumun varlığı hâlinde, moda
değişmeleri, fiyat değişiklikleri, talep azalmaları yaşandığında işletmenin depo ve sigorta
giderleri artar, stokların bozulma olasılığı ortaya çıkar. Stok devir hızının yüksek olması her
zaman işletmenin lehine yorumlanmayabilir. Örneğin, işletmenin stokları iş hacmine göre
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yetersiz ise ya da tedarik veya üretim güçlükleri nedeniyle stoklar yenilenemiyorsa, stok devir
hızı yüksek çıkmasına rağmen, bir takım olumsuzluklarla karşılaşılabilir.
Stok devir hızı değerlendirilirken göz önüne alınması gereken faktörler;
i) İşletme birden fazla mal üretiyor ya da satıyorsa her birinin stok devir hızı
hesaplanmalıdır.
ii) Stok devir hızı hesaplanırken, mevsimsel satış özelliği gösteren işletmelere dikkat
edilmelidir.
iii) Stok devir hızının yükselmesi ya da düşmesinin stoklardan mı yoksa satışlardan mı
kaynaklandığının tespit edilmesi gerekir.
iv) Stok devir hızının düşük olmasına rağmen, işletme lehine olabilecek uygulamalar
derinlemesine araştırılmalıdır. Stok devir hızının yüksek olmasına rağmen, işletme aleyhine
olabilecek gelişmeler tahmin edilmelidir.
İşletmenin stok devir hızı 3,15’den 4,78’e yükselmiştir. Oranın yükselmiş olması ilk
bakışta olumlu görünmesine rağmen, yükselmenin satışlardaki artıştan mı kaynaklandığının
yoksa stok yetersizliğinden mi kaynaklandığının belirlenmesi yerinde olacaktır. Ayrıca stok
devir hızı yükselmesinin kârlılık oranlarındaki yükselme tarafından desteklenip
desteklenmediği de incelenmelidir.
Alacak Devir Hızı
Alacakların yılda kaç defa tahsil edildiğini gösterir. Alacakların devir hızının yüksekliği
işletmenin alacak politikasının iyi işlediğini, şüpheli alacakların fazlaca bulunmadığını ve bu
nedenle tahsilat kayıplarının düşük olduğunu göstermektedir. Devir hızının düşüklüğü ise,
işletmenin alacak politikasının iyi işlemediğini, işletmenin tahsilat güçlüğü ve nakit sıkıntısı
içerisinde bulunduğunu göstermektedir. Alacak devir hızındaki artış daha az işletme
sermayesinin alacaklara bağlandığını gösterir ve artış işletme lehine yorumlanır. Bu durum
işletmenin aynı düzeydeki iş hacmi için daha az finansmana gereksinme duyduğunu ifade eder.
Alacak devir hızı yüksek olan işletmeler daha düşük cari oran ile çalışabilir.
Alacak devir hızı değerlendirilirken göz önüne alınması gereken faktörler şunlardır:
i)
Oran hesaplanırken kredili satışların alınması daha anlamlıdır. Ancak kredili
satışlara ulaşılamıyorsa, net satışlar da alınabilir.
ii)
Oranın paydasında yer alan alacaklar, işletmenin esas faaliyetlerinden
kaynaklanan senetli, senetsiz tüm alacaklar olmalıdır. Diğer işlemlerden kaynaklanan alacaklar
bu toplama dâhil edilmemelidir. Şüpheli veya değersiz hâle gelmiş alacaklar da hesaplamaya
dâhil edilmelidir.
iii)
Çıkan sonuçlar işletmenin geçmiş yıl sonuçlarıyla ya da sektör ortalamalarıyla
karşılaştırılmalıdır.
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iv)

Mevsimlik hareketlerin alacak devir hızını etkilediği unutulmamalıdır.

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi
Bu oran, işletmelerin ticari alacaklarının faaliyet dönemi içerisinde ortalama kaç gün
içerisinde tahsil edilebildiğini göstermektedir. Alacakların ortalama tahsil süresi, işletmenin
içinde bulunduğu endüstri kolu ortalamalarından yüksek çıktığı takdirde işletmenin verimsiz
bir alacak politikası izlediğine, alacaklarını süreleri içerisinde tahsil edemediğine, işletmenin
şüpheli alacak riski ile karşı karşıya bulunduğuna karar verilebilir. Bu sürenin düşük çıkması
durumunda ise işletmenin lehine olarak, alacak politikasının iyi uygulandığı, işletmenin
alacaklarını diğer işletmelerden daha kısa sürede tahsil edebildiği, nakit sıkıntısı içerisinde
bulunmadığına karar verilebilir.
İşletme Sermayesi Devir Hızı
İşletme sermayesinin ne ölçüde verimli kullanıldığını ölçmek için hesaplanır. Çıkan
sonucun yeterli olup, olmadığı sektördeki diğer işletmelerin oranlarıyla karşılaştırılarak
anlaşılır. Belirlenmiş standart bir oran yoktur. İşletme sermayesi devir hızını büyük oranda
alacak ve stok devir hızı belirler. Devir hızının artması işletme lehine yorumlanır.
Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı
Oran, maddi duran varlıkların verimli kullanılıp, kullanılmadığını gösterir. Oranın
yüksek olması, maddi duran varlıklara yapılmış olan yatırımların verimli kullanım sonucu
satışların artışını sağladığı şeklinde yorumlanabilir. Eğer oran düşükse bu maddi duran
varlıkların tam kapasite ile kullanılmadığını, atıl kapasite olduğunu, maddi duran varlıklara aşırı
yatırım yapıldığını ifade eder. Oran yorumlanırken, maddi duran varlıkların gerçek değerini
yansıtıp yansıtmadığının, kullanılan amortisman yönteminin ve işletmede leasing yoluyla
edinilen maddi duran varlık olup olmadığının incelenmesi gerekir.
Öz Kaynakların Devir Hızı
Bir işletmenin öz kaynaklarının ne ölçüde verimli kullanıldığını ifade eder. Bu oranın
yüksek olması, işletmede öz kaynakların verimli kullanıldığını gösterebileceği gibi, öz
kaynakların yetersiz olduğunun da bir sonucu olabilir. Oranın düşük olması, öz kaynakların iş
hacmine göre fazla olmasından, öz kaynaklar içinde yeniden değerleme değer artış fonunun
bulunmasından veya sermayenin verimli kullanılamamasından kaynaklanabilir.

12.4.1.4. Kârlılık Oranları
İşletmenin faaliyetleri sonucunda ulaşılan başarıyı ölçmek, ölçülü ve yeterli bir
kârlılığın elde edilip edilmediğini değerlendirmek için kârlılık oranlarından yararlanılır.
Kârlılık oranları, işletme ortakları ya da işletmeye ortak olmayı düşünen yatırımcılar tarafından
özellikle takip edilirler. Kârlılık oranları değerlendirilirken, aynı sektör içindeki diğer
işletmelerin kârlılık oranları, işletme bütçelerinde hedeflenen kârlılık oranları ve ekonominin
genel durumu da değerlendirme yapılırken göz önünde bulundurulmalıdır. İşletmenin kârlılığı
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değerlendirilirken, varsa enflasyon etmenini de dikkate almak gerekir. Çünkü enflasyon,
işletmelerin kârlılıklarını reel olarak artırmalarına imkân verebildiği gibi, değerleme
yöntemlerinden kaynaklanan daha yüksek hesaplamalara da yol açabilir. Kârlılık oranları, öz
kaynaklar, satışlar ve aktif toplamı üzerinden olmak üzere temel olarak üç şekilde
hesaplanmaktadır.
Net Kârın Öz Kaynaklara Oranı
Oran, işletme sahip veya ortakları tarafından işletmeye sağlanan sermayenin her
birimine düşen kâr payını gösterir. Bu oran, hem kâr marjından hem de toplam varlıkların devir
hızından etkilenir. Faaliyet kârındaki artış, fiyatların artırılması veya birim maliyetlerin
azaltılmasıyla sağlanabilir.
Diğer yönden bu oran, öz sermayenin azaltılması ile de artırılabilir. Ayrıca toplam
varlıklar sabit tutularak devir hızı artırılırsa, bu oran yükseltilebilir. Oranın yüksek çıkması
olumlu, düşük çıkması ise olumsuz olarak nitelendirilmektedir. İncelen işletmelerin net kâr/öz
kaynaklar oranının yeterli olup olmadığı, büyük oranda sermayenin alternatif kullanış
alanlarına bağlıdır. Eğer işletme, sermayesini daha kârlı bir şekilde kullanmak olanağına
sahipse, anılan oran ilk bakışta yüksek görülse dahi bunu yeterli olarak kabul etmemek daha
doğru olur.
Net Kârın Satışlara Oranı
İşletmelerin net kârı net satışlardan, satılan(üretilen) malların maliyeti, faaliyet giderleri,
faaliyet dışı giderler ile finansman giderleri çıkartılıp, faaliyet dışı gelirler eklenmek suretiyle
bulunur. Net kârın satışlara oranı tüm bu aşamaları gösterir. Ancak daha ayrıntılı bir analiz için
brüt kâr/satışlar ve faaliyet kârı/satışlar oranlarına da bakmak gerekir. Oranın geçmiş yıl
oranları ve sektör ortalamasıyla karşılaştırılması daha sağlıklı bir yorum için gereklidir.
Net Kârın Aktif Toplamına Oranı
Bu oran, aktiflerin işletmede ne ölçüde kârlı kullanıldığını tespit amacıyla kullanılır.
Oranı, hem vergiden önceki kârı hem vergiden sonraki kârı alarak iki farklı şekilde hesaplamak
mümkündür. İşletmenin finansman şekline göre farklı sonuçlar veren, pay ve paydası arasında
tutarlılık bulunmayan bu oranın, bir işletmenin kârlılık durumunun değerlendirilmesinde bir
ölçü olarak kullanılması fazla anlamlı görülmemektedir. Bunun yerine FVÖK/Aktif toplamı
oranı daha anlamlı ve tutarlıdır. Bu oranlara ilave olarak, aşağıdaki kârlılık oranları
hesaplanabilir:
- Vergi Öncesi Kâr/Öz Kaynaklar
– Faaliyet Kârı/Net Satışlar
– Brüt Satış Kârı/Net Satışlar
– Olağan Kâr/Net satışlar
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– Dönem Kârı/Net Satışlar
Piyasa Performansını Değerlendirmede Kullanılan Oranlar
Fiyat Kazanç Oranı: Hisse senedinin borsa değerinin, hisse başına gelire oranlanması
yolu ile hesaplanır. Oranın yükselme eğiliminde olması, hisse senedi fiyatının fazla değer
kazandığının, düşmesi ise satın alım için uygun bir fırsat olduğunun habercisidir.
Piyasa Değeri/Defter Değeri: İşletmenin borsa değerinin işletmenin öz kaynaklarının
kaç katı olduğunu gösterir. Sonuç büyüdükçe, hisse senedinin fazla değer kazandığı anlamı
çıkar.
Hisse Senedi Başına Kâr Oranı: Bu oran, işletmenin her bir hisse senedi başına ne
miktarda kâr elde ettiğini tespit etmek amacıyla kullanılır. Bu oran üzerinde enflasyon etkili
olabilir. Çünkü oranı oluşturan pay ve payda, enflasyondan aynı oranda etkilenmez. Dönem net
kârı enflasyondan doğrudan etkilenirken, ödenmiş sermaye tutarı enflasyonu biraz geriden takip
edebilir. Sermaye artırım yıllarında ise oran küçülebilir.

12.4.2. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
Birden fazla yıla ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin yıllar itibariyle değişimlerini
görmek amacıyla yapılan analizdir. Dinamik bir analiz olan karşılaştırmalı tablolar analizi ile
işletmenin gelişme sürecinde faaliyet sonuçlarının karşılaştırılarak, bir değerlendirmeye tâbi
tutulması hedeflenmektedir. Karşılaştırmalı tablolar analizi, işletmenin kendi içinde analizidir.
Başka bir deyişle oran analizinde olduğu gibi karşılaştırmalar diğer işletmelerin sonuçlarıyla
değil, çoğu kez işletmenin geçmiş rakamlarıyla yapılır.
Karşılaştırmalı tablolar analizi aşağıdaki aşamalar izlenerek yapılır:
i) Bilanço ve gelir tablosundaki her bir kalemin bir önceki yıla göre mutlak farkları
alınarak, artış ya da azalışlar tespit edilir. İkiden fazla yıl karşılaştırılıyorsa, değişimler
başlangıç alınan yıla göre yapılabileceği gibi, birbirini takip eden yıllar arasında da yapılabilir.
ii) İkinci aşamada hesaplanan mutlak farklar, yüzdesel ifadelere dönüştürülür.
iii) Kalemler arasındaki mutlak ve yüzde farklar belirlendikten sonra, bu değişimlere
sebep olabilecek nedenler aranır. Aktif kalemdeki bir artış, aktifteki diğer kalemlerdeki
azalışlardan ya da pasif kalemlerindeki artıştan kaynaklanabilir. Aktif kalemdeki bir azalış,
aktifteki diğer kalemlerdeki artıştan ya da pasif kalemlerindeki azalıştan ileri gelmiş olabilir.
iv) Değişimlerin nedenleri de bulunduktan sonra, değişime yol açan gelişmelerin işletme
açısından olumlu mu olumsuz mu olduğu incelenir. Analizin en önemli aşaması bu kısımdır.
Çünkü değişimlere yol açan gelişmeler iyi analiz edilmezse, yanlış yargılarda bulunularak,
hatalı kararlar verilebilir.
Karşılaştırmalı tablolar analizinde göz önüne alınması gereken faktörler:
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i) Karşılaştırmalarda baz alınan yılın normal bir faaliyet dönemine ait olması gerekir.
Faaliyetleri, çok iyi ya da çok kötü olan bir yılın alınması hatalı karşılaştırmalara yol açabilir.
ii) Yıllar arasındaki değişimler incelenirken, enflasyonun neden olduğu değişimlerin
etkisi giderilmeye çalışılmalıdır.
iii) Sonuçlar yorumlanırken, her bir kalemdeki değişimin, işletmenin mali durumuna,
karlılığına, piyasa değerine etkisinin neler olabileceği özellikle değerlendirilmelidir.
iv) Sadece karşılaştırmalı tablolar analizi ile yetinilmemeli, diğer analiz tekniklerinden
de yararlanılmalıdır.

12.4.3. Yüzde Yöntemiyle Analiz
Bu yöntemle, işletmenin bilanço ve gelir tablosu değerleri yüzde değerler ile ifade edilir.
Yüzde yöntemi ile analizde tek bir yılın finansal tabloları kullanılabileceği gibi, birden fazla
yılın finansal tabloları kullanılarak, her bir yılın yüzdeleri karşılaştırılabilir. Karşılaştırma diğer
işletmelerin yüzdeleri ile de yapılabilir. Hesaplanan yüzde değerlerin işletmenin faaliyetleri için
yeterli olup olmadığı araştırılmalıdır. Gereğinden az ya da fazla değerin işletmenin genel
durumuna etkisinin neler olabileceği tahmin edilmeli, tahminler olumsuzluk olabileceği
yönünde ise gerekli iyileştirme tedbirleri alınmalıdır.
Bilançonun yüzde yöntemi ile analizinde ya grup toplamı (dönen varlıklar, duran
varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar gibi) 100 kabul edilip, diğer kalemler
grup toplamına oranlanır ya da aktif ve pasif toplamı 100 alınarak aktif ve pasifteki diğer
kalemler aktif ve pasif toplamına oranlanır. Gelir tablosunun yüzde yöntemi ile analizinde ise,
net satışlar 100 kabul edilerek diğer kalemler net satışlara oranlanır.
Yüzde yöntemiyle bilanço analizinde varlıklarla kaynaklar arasındaki dengeye özellikle
bakılmalıdır. Daha önce de ifade edildiği gibi, dönen varlıkların kısa vadeli yabancı
kaynaklarla, duran varlıkların uzun vadeli yabancı kaynaklar + öz kaynaklarla finanse edilmesi
gerekir. Varlık ve kaynakların grup yüzdeleri alınarak, bunlar karşılaştırılmalıdır. Gelir
tablosunun yüzde yöntemi ile analizinde ise, net satışlardan başlayarak her bir kalemin yüzde
değeri hesaplanarak, net kâra ulaşıncaya kadar değişimin ne olduğu belirlenmelidir. Yetersiz
bir net kâr rakamına neden ulaşılamadığı gelir tablosunun yüzde yöntemi ile analiziyle daha
kolay tespit edilir.

12.4.4. Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi)
Daha uzun bir dönemin analizinde trend analizinden faydalanılır. Bu analiz tekniğinin
uygulanabilmesi için en az 5-6 yıllık finansal tablolara gereksinim vardır. Bir yılın verisi baz
alınarak, diğer yıllardaki rakamların baz yıla göre değişimi hesaplanarak bir eğilim çıkartılır.
Her bir aktif, pasif ya da gelir tablosunun bu şekilde eğilimlerinin belirlenmesi tek başına yeterli
değildir.
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Trend analizinde birbiri ile ilişkili iki kalemin birlikte yorumlanması gerekmektedir.
Kalemlerin eğilimlerindeki etkileşimin işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarına etkisi
belirlenmelidir. Belirlenen etkileşimin devamı hâlinde bunun gelecekteki mali durumu ve
faaliyet sonuçlarını ne yönde etkileyeceği tahmin edilmelidir. Trend analizinden elde edilecek
faydanın artırılabilmesi için aralarında ilişki bulunan kalemlerin karşılaştırılması gerekir.
Bunlardan bazıları şunlardır:
Stoklar-Net Satışlar
ii) Ticari Alacaklar-Net Satışlar
iii) Stoklar Ticari Borçlar
iv) Dönen Varlıklar-Net Satışlar
v) Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
vi) Maddi Duran Varlıklar-Net satışlar
vii) Maddi Duran Varlıklar-Öz Kaynaklar
viii) Yabancı Kaynaklar-Öz Kaynaklar
ix) Brüt Satışlar-Net Satışlar
x) Brüt Satış Kârı-Faaliyet Giderleri
xi) Ticari Borçlar-Alışlar
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Uygulamalar
1)
Bir işletmenin hisse senedini almak istediğinizde, ne tür bilgiler elde ederek
yatırım kararı vermeyi düşünürsünüz?
Çözüm:
Borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyatına etki eden birçok faktör bulunmaktadır.
Esas olarak, hisse senedine olan arz ve talebe göre fiyat belirlenir. Hisse senetlerine yatırım
yapmak isteyen yatırımcılar, çeşitli analizler yaparak kararlarını verirler. En çok kullanılan
analiz yöntemleri temel analiz ve teknik analizdir. Temel analizde; genel ekonomik durum,
sektör analizi ve işletme analizi yapılır. İşletme analizi yapılırken, işletmenin finansal
tablolarından yararlanılır. İşletmenin likidite durumu, borç-öz sermaye dengesi ve kârlılık
oranları mutlaka incelenmesi gereken göstergelerdir.
2)
Bilanço ve gelir tablosu arasındaki farklar nelerdir? Bu tabloların hazırlanmasına
temel oluşturan finansal tablolar hangisidir?
Çözüm:
Bilanço; işletmenin belirli bir andaki varlıklarını ve bu varlıkların kaynaklarını gösteren
tablodur. Gelir tablosu ise belirli bir dönemdeki işletme faaliyetlerinin sonuçlarını
göstermektedir. Bilançoyu limanda demirlemiş bir gemiye, gelir tablosunu ise geminin iki
liman arasında yapmış olduğu faaliyetlere benzetebiliriz. Bilanço ve gelir tablosu, mizanlardan
hareketle oluşturulur. Dönem sonlarında geçici mizanlar çıkartıldıktan sonra, envanter işlemleri
gerçekleştirilerek, kesin mizanlara ulaşılır. Kesin mizanlardan hareketle de bilanço ve gelir
tablosu düzenlenir.
3)
İşletmede çalışanlarlarca yapılan analiz ile işletme dışından kişilerce yapılan
analiz arasındaki temel farklılık nedir? Bu iki kesim tarafından yapılan analizden elde edilen
bilgilerden ne şekilde yararlanılır?
Çözüm:
İşletme personeli tarafından yapılan analizler, işletme faaliyetlerinin ve çalışanların
performansını ölçmek, planlama ve bütçeleme için yapılır. Ayrıca işletme yöneticileri ve sahip
ya da ortakları da finansal analizden yararlanırlar. İşletme dışından analiz yapanların ise
amaçları ve görevleri farklılık arz eder. Örneğin, maliye denetçileri; işletmenin vergilerini
doğru beyan edip etmediğini, bağımsız dış denetçiler ise; işletmenin mali kayıtlarının doğru ve
güvenilir olup olmadığını belirlemek için analiz yaparlar. İşletme personelinin yaptığı
analizlerden daha çok işletme yöneticileri ve sahipleri faydalanırken, dışarıdan yapılan
analizlerden kamu kuruluşları ve kamuoyu faydalanır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal analiz hem mikro açıdan hem de makro açıdan yapılması gerekli denetim,
kontrol ve planlama aracıdır.
İşletmelerin faaliyet sonuçları birçok kesimi ilgilendirir. İşletme yöneticileri; işletmenin
performansını ölçmek, geleceğe yönelik planlar yapabilmek için, devlet; alacağı vergiyi
belirlemek ve kamuoyunu korumak, ortaklar; koydukları sermayenin getirisini hesap
edebilmek, yatırımcılar; yatırım yapacakları işletmelerin durumunu görebilmek için
işletmelerin faaliyet sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Tüm bu kesimlerin
isteklerinin karşılanabilmesi için, işletmelerin yayınladığı finansal tablolardan hareket edilerek
finansal analiz yapma gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Finansal analiz yapılırken, işletmeyle ilgili tüm veri ve bilgilerden yararlanılmaktadır.
Ancak en çok kullanılan iki finansal tablo bilanço ve gelir tablosudur. Finansal analiz, bir takım
teknikler kullanılarak yapılır. Bunların belli başlıları oran analizi, karşılaştırmalı tablolar
analizi, yüzde yöntemi ile analiz ve trend analizidir.
Oran analizi, bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin birbirine bölünmesi ile bulunan
oranlarla yapılır. İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçen oranlara, likidite oranları;
varlıkların kaynaklarını gösteren oranlara, finansal yapı ile ilgili oranlar; varlıkların ne ölçüde
etkin kullanıldığını tespit etmeye yarayan oranlara, faaliyet oranları; satışlar, aktifler ve öz
sermaye üzerinden işletmenin kârlılığını ölçen oranlara, kârlılık oranları denir.
Karşılaştırmalı tablolar analizi dinamik bir analizdir. İşletme faaliyetlerinin, varlık ve
kaynaklarının belirli bir dönemdeki değişimlerini ve bu değişimlerin işletmenin mâli yapısına
etkisinin ölçülmesi, karşılaştırmalı tablolar analizi ile yapılır.
Yüzde yöntemi ile analiz ile finansal tablolarda bulunan bir kalemin toplam veya grup
içindeki oransal büyüklüğü incelenir. Bu yönteme göre düzenlenmiş finansal tablolar analiz
edilebileceği gibi birden fazla dönemin finansal tabloları da analiz edilebilir. Bu nedenle dikey
yüzdeler hem statik hem de dinamik bir analiz yöntemi niteliği taşır.
Finansal tabloların analizinde kullanılan tekniklerden biri de trend analizidir. Trend
analizi ile işletmenin gösterdiği gelişmeler yıllar itibariyle görülür. Bu yöntemde, birbirini
izleyen dönemlere ait kalemlerin temel alınan finansal tablo kalemlerine göre gösterdiği artış
veya azalışlar yüzde olarak hesaplanır.

325

Bölüm Soruları
1)
İşletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ölçmek ve işletme
sermayesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için kullanılan oranlara ne ad verilir?
a)

Borçluluk oranları

b)

Faaliyet oranları

c)

Likidite oranları

d)

Kârlılık oranları

e)

Kaldıraç oranları

2)

Cari oranın hesaplanabilmesi için aşağıdaki verilerden hangisine gerek yoktur?

a)

Hazır değerler

b)

Alacaklar

c)

Stoklar

d)

Uzun vadeli borçlar

e)

Kısa vadeli borçlar
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3, 4 ve 5. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplandırınız.
(X) İşletmesinin Verileri:
Hazır Değerler: 1.000
Geçici Yatırımlar: 2.000
Uzun Vadeli Borçlar: 7.000
Alacaklar: 3.000
Stoklar: 4.000
Duran Varlıklar: 8.000
Cari Oran: 1,6
3)

Bu bilgilere göre, (X) İşletmesinin kısa vadeli borçları ne kadardır?

a)

3.000

b)

4.750

c)

6.250

d)

8.000

e)

10.000

4)

Yukarıdaki bilgilere göre, (X) İşletmesinin öz sermayesi ne kadardır?

a)

3.000

b)

4.750

c)

6.250

d)

8.000

e)

10.000

327

5)

Yukarıdaki bilgilere göre, (X) İşletmesinin asit-test oranı ne kadardır?

a)

0,45

b)

0,56

c)

0,96

d)

1,25

e)

1,50

6)
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sahip oldukları varlıkların ne kadarının
yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir?
a)

Likidite oranları

b)

Borçluluk oranları

c)

Faaliyet oranları

d)

Kısa vadeli yabancı kaynaklar/Pasif toplamı

e)

Öz kaynaklar/Pasif toplamı

7)

Faaliyet oranları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Devir hızlarının yavaş olması işletmeler açısından olumlu bir gelişmedir.

b)
Devir hızlarının yüksek çıkması ile birlikte kârlılık oranlarının da yüksek çıkmış
olması işletmeler açısından olumlu bir gelişmedir.
c)

Devir hızları ile kârlılık arasında bir ilişki yoktur.

d)

Stokların satış kabiliyetinin düşmesi stok devir hızını yükseltir.

e)

Alacakların tahsil kabiliyetinin düşmesi alacak devir hızını yükseltir.

8)

Yüzde yöntemi ile analizde aşağıdakilerden hangisi 100 olarak kabul edilmez?

a)

Dönen varlıklar toplamı

b)

Duran varlıklar toplamı

c)

Aktif toplamı

d)

Brüt satışlar

e)

Net satışlar
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9)
İşletmenin satışlarını artırabilmek için yaptığı giderlerin kârlılığa etkisini en iyi
gösteren hesaplama şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Net satışlar-Satılan malın maliyeti

b)

Net satışlar-Brüt satış kârı

c)

Brüt satış kârı-Faaliyet giderleri

d)

Faaliyet dışı giderler-Olağan kâr

e)

Olağanüstü giderler-Net kâr

10)
Aşağıdaki analiz türlerinden hangisinde, en az 5-6 yıllık finansal tablo verilerine
gereksinim vardır?
a)

Oran analizi

b)

Yüzde yöntemi ile analiz

c)

Başabaş analizi

d)

Eğilim yüzdeleri analizi

e)

Karşılaştırmalı tablolar analizi

Cevaplar:1)c, 2)d, 3)c, 4)b, 5)c, 6)b, 7)b, 8)d, 9)c, 10)d
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13. BAŞABAŞ VE KALDIRAÇ ANALİZLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İşletme yönetiminin kullandığı en önemli analiz, planlama ve kontrol araçlarından birisi
de başabaş analizidir. Başabaş analizi yardımıyla işletmenin hangi üretim düzeyinde kâra
geçtiği, kâra geçtikten sonra üretimdeki artış veya azalışın kârları nasıl etkilediği ve belirli bir
kâr hedefini gerçekleştirmek için gerekli üretim miktarı konusunda önemli bilgiler elde edilir.
Başabaş analizine ilave olarak; üretimdeki sabit maliyetlerden kaynaklanan faaliyet kaldıracı
ile finansmandaki sabit maliyetlerden kaynaklanan finansal kaldıraç üzerinde durulacaktır.
Faaliyet ve finansal kaldıracın, işletme faaliyetlerindeki değişmeler karşısında kârı nasıl
etkileyeceğini analiz etmek finansal yönetim açısından önemli ipuçları verecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İşletmeler başabaş noktasında faaliyet gösterebilmeyi hangi durumlarda
düşünebilir?
2)
olabilir?

Doğrusal başabaş analizindeki varsayımlar uzun dönemde ne kadar geçerli

3)

Klasik gelir tablosuyla revize edilmiş gelir tablosu arasında ne gibi farklılık

vardır?
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Anahtar Kavramlar


Başabaş noktası



Sabit gider



Değişken gider



Faaliyet kaldıracı



Finansal kaldıraç



Birleşik kaldıraç
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Giriş
İşletme yönetiminin kullandığı en önemli analiz, planlama ve kontrol araçlarından birisi
de başabaş analizidir. Başabaş analizi yardımıyla işletmenin hangi üretim düzeyinde kâra
geçtiği, kâra geçtikten sonra üretimdeki artış veya azalışın kârları nasıl etkilediği ve belirli bir
kâr hedefini gerçekleştirmek için gerekli üretim miktarı konusunda önemli bilgiler elde edilir.
Başabaş analizine ilave olarak; üretimdeki sabit maliyetlerden kaynaklanan faaliyet kaldıracı
ile finansmandaki sabit maliyetlerden kaynaklanan finansal kaldıraç üzerinde durulacaktır.
Faaliyet ve finansal kaldıracın, işletme faaliyetlerindeki değişmeler karşısında kârı nasıl
etkileyeceğini analiz etmek finansal yönetim açısından önemli ipuçları verecektir.
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13.1. Başabaş Analizinin Yararları
Kâr planlamasının temel araçlarından birisi olan başabaş analizi; işletmenin değişik
üretim düzeylerinde beklenen gelirleri, giderleri ve kârları arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktadır. Başabaş analizinde giderler; sabit ve değişken giderler olarak iki grupta
toplanmaktadır. Kısa dönemde işletme giderlerinin sabit ve değişken olarak ayrılabilmesi bu
analizin kullanımına olanak sağlamaktadır. Satışlardan elde edilen kâr, değişik üretim
seviyelerinde, değişik şekillerde gerçekleşmekte; satış miktarındaki küçük bir değişme,
kârlarda büyük bir değişmelere yol açabilmektedir.
İşletme kârında satış miktarındaki değişiklikten daha büyük bir değişme olması, bazı
üretim giderlerinin üretimdeki değişiklikten daha az ya da daha çok gerçekleşmesinden
kaynaklanır.

13.1.1. Doğrusal Başabaş Analizinin Varsayımları
Başabaş analizi doğrusal ve doğrusal olmayan başabaş analizi olarak iki şekilde
yapılabilir. Başabaş analizlerinde en basit ve en çok kullanılanı doğrusal başabaş analizidir.
Bu analizde yapılan varsayımlar şu şekilde sayılabilir:
– İşletmelerin giderleri; sabit ve değişken giderler olarak iki grupta toplanmaktadır.
– Sabit varlıklar (maddi duran varlıklar) çeşitli üretim düzeylerinde aynı kalmaktadır.
– Birim satış fiyatları değişmemektedir.
– Genel fiyat düzeyi istikrarlıdır.
– Değişken giderler, üretim miktarları ile aynı oranda değişmekte, azalmakta veya
artmaktadır. Başka bir deyişle birim başına değişken gider bütün üretim düzeylerinde aynı
kalmaktadır.
– İşletmenin izlediği politikalarda değişiklik yoktur.
– Satışlarla üretim arasında tam bir zaman uyumu vardır; önemli değişmeler olmazken
her üretilen mal veya hizmet satılmaktadır.
– Üretim faktörlerinin verimliliği aynı kalmaktadır.
– İşletme tek çeşit mal veya hizmet üretmektedir. İşletme birden çok çeşitte mal veya
hizmet üretiyor ise üretimin bileşimi değişmemektedir.

13.2. Sabit ve Değişken Gider Kavramları
Başabaş analizinin varsayımlarından biri işletmenin tüm giderlerinin sabit ve değişken
olarak iki grupta toplanmasıdır.
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13.2.1. Sabit Giderler
İşletmelerde sabit giderler, belirli bir dönem içinde üretim hacmine bağlı olarak
değişiklik göstermezler. Bu giderler üretim çalışmaları için yapılmış olmakla birlikte üretim
düzeylerine bağlı olmaksızın, diğer bir deyişle, üretimden bağımsız olarak yapılan giderlerdir.
Üretim olsa da olmasa da, üretimin miktarı artsa da, azalsa da hep aynı kalırlar. Faiz giderleri,
amortismanlar, sigorta ve vergiler ile yönetici maaşları işletmelerin sabit giderlerine örnek
verilebilir. Bu giderler üretimin artması veya azalması ile doğrudan ilgili olmayan, yapılması
zorunlu olan giderlerdir.
Sabit giderler içinde oldukça önemli olan başka bir kalem olan amortismanlar, sabit
varlıkların aşınma ve yıpranma karşılığı olarak hesaplanan nakit çıkışı gerektirmeyen
giderlerdendir. Sabit varlıklar az kullanılsalar veya hiç kullanılmasalar bile değer kaybına
uğrayabilirler. Dolayısıyla amortisman tutarı, sabit varlığın kullanılma derecesine bağlı
değildir. Bu durum sabit varlıkların teknik ve ekonomik değer kayıpları ile açıklanabilir.
Teknik Değer Kayıpları: Sabit varlıklar, üretim sırasında aşınma ve yıpranma
nedeniyle bir değer kaybına uğrarlar. Sabit varlıklar üretimde az da kullanılsalar havadaki su
buharı, asit buharı vb. nedenlerle yıpranırlar ki bu da teknik değer kaybı olarak nitelendirilebilir.
Ekonomik Değer Kayıpları: Sabit varlıklar, teknik değer kayıpları nedeniyle
ekonomik değer kaybına uğrarlar. Teknik değer kayıpları yanında, teknolojinin hızlı gelişim
gösterdiği alanlarda (örneğin bilgisayarlar, modern otomatik makineler vb. alanlarda)
teknolojik yeniliklerin ortaya çıkması eski teknolojiye olan talebi azaltacağı için demode kalan
sabit varlıkların ekonomik değerleri azalır.

13.2.2. Değişken Giderler
Değişken giderler, bir dönem içinde iş hacmine bağlı olarak değişiklik gösteren
giderlerdir. Değişken giderler üretim miktarındaki değişmelere paralel olarak değişme
gösterirler. Bu tür giderler, işletmenin üretim ve satış düzeyi arttıkça artar, düştükçe azalır. En
önemli değişken gider kalemleri; hammadde, direkt işçilikle işletme malzemesi ve yardımcı
madde gibi materyaldir. Üretim miktarı artar ise üretimde kullanılacak hammadde ve materyal
ihtiyacı da artar. Benzer şekilde artan üretim bu üretimin gerçekleştirilmesinde direkt olarak
çalışacak işçi sayısının da artmasına neden olur.
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13.3. Gelir Tablosunun Başabaş Analizine Uygun Hâle Getirilmesi
Başabaş analizinde ve çalışma kaldıracı analizinde yararlanılan temel tablo, gelir
tablosudur. Başabaş analizi yapılacağı zaman, analizi yapılacak işletmelerin klasik olarak
hazırlanan gelir tablosunun gelir ve gider kalemleri yeniden düzenlenerek analize hazır duruma
getirilir. Gelir tablosunun analize uygun hâle getirilmesi ile giderler sabit ve değişken olmak
üzere iki gruba ayrılır.

13.4. Başabaş Noktasının Hesaplanması
İşletmelerin başabaş üretim düzeyinin hesaplanmasında grafik yöntem, matematiksel
(cebirsel) yöntem ve deneme – yanılma yöntemi olmak üzere üç yöntem kullanılabilir.

13.4.1. Grafik Yöntemi
Doğrusal başabaş analizinin dayandığı varsayımlar göz önüne alındığında, değişken
giderlerin üretim miktarının; satış hasılatının da satış miktarının doğrusal fonksiyonu olduğunu
kabul etmek, başabaş noktasının hesaplanmasını sağlayacaktır.
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Şekil 4.2’de üretilen ve satılan miktarı yatay eksende, gelirler (hasılat) ve giderler
(maliyet) dikey eksende gösterilmektedir. Sabit giderler, kapasite kullanımı ne olursa olsun
değişmediğinden, yatay eksene paralel olarak çizilmektedir. Değişken giderler, üretim
miktarıyla aynı oranda değiştiğinden, başka bir ifadeyle tüm üretim seviyelerinde birim başına
değişken giderlerin sabit kalacağı varsayıldığından başlangıç noktasından geçen bir doğru
olarak çizilir. Toplam gider doğrusu, sabit gider doğrusunun başladığı noktadan başlamak üzere
çizilmekte ve sabit giderlerle değişken giderler toplamını göstermektedir. Şekilde toplam
giderlerin toplam gelirleri kestiği üretim miktarında işletme başabaş noktasına ulaşmış
olacaktır. Bu üretim düzeyinde işletmenin gelirleri ile giderleri birbirine eşit olmaktadır. Bu
üretim miktarının altındaki üretim düzeylerinde işletme zarar ederken, üzerindeki üretim
düzeylerinde kâr elde edecektir.

13.4.2. Matematiksel (Cebirsel) Yöntem
Başabaş analizinin varsayımları altında, bir işletmenin değişken giderlerini üretim
miktarının; satış hasılatını da satış miktarının doğrusal fonksiyonları olduğu kabul edildiğinde,
kâra geçiş noktasını hesaplamak kolaylaşır. Kâra geçiş üretim düzeyi, toplam giderlerle toplam
gelirlerin eşit olduğu üretim düzeyi olacaktır. Bu nokta da ne kâr ne de zarar vardır.
Matematiksel olarak başabaş noktasını ya üretim hacmi (adet) olarak ya da satış tutarı
olarak (TL) cinsinden hesaplamak mümkündür.
Başabaş Noktasının Miktar Olarak Hesaplanması: Başabaş (kâra geçiş) noktasında
işletmenin giderleri gelirlerine eşit olacağı düşünüldüğünde;
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F + (V x Q) = P x Q eşitliğini yazmak mümkün olur. Eşitlikte;
F = Sabit giderler
V = Birim başına değişken gider
P = Birim satış fiyatı
Q = Başabaş noktası için üretilmesi ve satılması gereken miktarı göstermektedir.
Başabaş noktasına ulaşılması için üretilmesi ve satılması gerekli miktar, yukarıdaki
eşitlikten faydalanılarak aşağıdaki gibi yazılabilir:

Yukarıdaki eşitlik yardımı ile bulunacak başabaş noktası, ne kârın ne de zararın olduğu
üretim miktarını verecektir. Ancak işletmeler başabaş üretim düzeyinde değil daha fazla üretim
yaparak kâr elde etmeyi isterler. Başabaş üretim düzeyinde üretim, pazara ilk girildiğinde ya da
kötü ekonomik koşullarda kısa süreli olarak düşünülen bir üretim düzeyidir. Yukarıda verilen
eşitliği aşağıdaki gibi yazmak mümkündür:
P x Q – ( F + V x Q) = 0
Kârın sıfır değil de istenilen bir düzeyde olması durumunda gerekli üretim düzeyi Q

k

ise;
P x Q – ( F + V x Q) = Kâr

olur.
Başabaş Noktasının Satış Değeri Olarak Hesaplanması: Başabaş noktası birim
olarak hesaplanabileceği gibi satış değeri cinsinden de hesaplanabilir. Başabaş noktası satış
tutarı olarak hesaplanmak istenildiğinde aşağıdaki eşitlikten yararlanılabilir:
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Eşitlikte;
S b = Satış tutarı cinsinden başabaş noktası
F = Toplam sabit giderler
V = Toplam değişken giderler
S = Toplam Satışlar.
Başabaş noktasını satış tutarı şeklinde hesaplamanın diğer yolu da; S b = Q x P
eşitliğinden yararlanmaktır. Başabaş noktasının üretim miktarı açısından değeri (Q) biliniyor
ise bu hacim birim satış fiyatı ile çarpılarak başabaş noktasının değeri satış tutarı şeklinde
bulunabilir.

13.4.3. Deneme Yanılma Yöntemi
Başabaş noktası, üretim miktarı, toplam değişken giderler, toplam sabit giderler ve kâr
arasında ilişki kurularak deneme yanılma yoluyla da hesaplanabilir. Bu yöntem daha çok, elde
edilmesi gerekli kâr miktarının hesaplanmak istenmesi durumunda tercih edilmekte, bunun
dışında başabaş noktasının cebirsel yolla hesaplanması daha çok tercih edilmektedir. Çünkü
formül yoluyla hesaplama, deneme yanılma yoluyla yapılacak hesaplamadan daha az zaman
almaktadır.

Saray A.Ş. için aşağıdaki veriler ışığında başabaş noktasını hesaplamaya çalışalım.
Üretilen büro mobilyası sayısı: 150 – 250 adet
Birim başına satış fiyatı: 1.500.000.000 TL
Birim başına değişken gider: 900.000.000 TL
Sabit giderler: 120.000.000.000 TL
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13.5. Birden Fazla Mal ve Hizmet Üretilmesi Durumunda Başabaş
Analizi
İş hayatında birçok işletme birden fazla mal ve hizmet üretmektedir. Başabaş analizinin
tek bir mal ve hizmet üretimi için yapıldığı düşünülür ise bu durum başabaş analizinin yararının
sınırlı kalmasına neden olacaktır. Bu kısıtı ortadan kaldırmak ve birden çok mal ve hizmet
üreten işletme için başabaş noktası hesaplayabilmek için, her bir malın genel satış hacmi
içindeki payı ile her mala ait değişken gider oranı (birim değişken giderlerin birim satış fiyatına
oranı) nın bilinmesi gerekir. Örneğin Saray A.Ş. dört değişik model büro mobilyası üretip
satacağı düşünülsün. Her modelin toplam satışlar içindeki payı ve her modele ait değişken gider
oranı aşağıdaki gibi olsun.
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Saray A.Ş.’nin üretim, satış ve genel yönetim giderlerinin 120.000.000.000 TL’sı
sabittir. Saray A.Ş.’nin başabaş noktasını hesaplayabilmek için tüm modelleri içine alacak
şekilde değişken gider oranının hesaplanması gerekmektedir. Ancak her modelin satış hacmi
içindeki payı ve değişken gider oranı farklı olduğundan tartılı ortalama alarak değişken gider
oranı hesaplanmalıdır. Bunun için de her modele ait satış yüzdeleri ile değişken gider oranları
çarpılarak toplanmalıdır. Bu şekilde hesaplanan değişken gider oranına ise “Ortalama Değişken
Gider” denilir.

Söz konusu dört modelin ortalama “değişken gider / satış tutarı” oranı % 66,5’dir. Buna
göre Saray A.Ş’nin Başabaş noktasındaki satış hasılatı 358.208.955.223 TL olarak
hesaplanabilir.

Saray A.Ş.’nin satış bileşiminin değişmeyeceği, her satış düzeyinde bu dört modelin
satış hacmi içindeki paylarının aynı kalacağı varsayımına göre, kâra geçiş noktasında toplam
satış hasılatının, modeller arasındaki dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.
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Eğer istenirse benzer şekilde söz konusu modellerin değişken giderlerinin toplamını da
aynı şekilde bulmak mümkündür.

Saray A.Ş., üretim ve satış bileşimini değiştirerek özellikle sabit giderleri karşılamada
katkı payı yüksek modellere ağırlık vererek başabaş noktasını daha aşağıya indirme olanağına
sahiptir. Ancak böyle bir uygulamanın içine girecek olan işletmenin üretim ve satış bileşimini
değiştirirken üretmiş olduğu mallara olan talebi, bu malların özelliklerini ve gerektirdiği sabit
gider tutarını da dikkate alması kaçınılmazdır.

13.6. Doğrusal Başabaş Analizinin Sınırları
Başabaş analizinin yönetim ve denetim açısından yararları olmakla birlikte, bu analiz
tekniğinin özellikle dayandığı varsayımları nedeniyle bazı sınırlılıkları vardır. Bu nedenle
başabaş analiz tekniği kullanılırken sınırlılıkların göz önünde bulundurulması gerekir. Bu
sınırlılıkları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Başabaş noktası analizi, işletmenin satış olanaklarını ortaya koyma açısından
eksik kalır. Başabaş analizinde, tüm üretim düzeylerinde satış fiyatının sabit kalacağı
varsayılmaktadır. Satış fiyatının veri olması işletmenin çeşitli kapasite kullanım ve üretim
düzeylerinde satış fiyatını etkileyememesi ancak tam rekabet hâlinde geçerli olur. Oysa eksik
rekabet koşullarında işletmeler üretim düzeylerini değiştirerek birim satış fiyatlarını
etkileyebilir. Bu eksikliğin giderilebilmesi için her değişik fiyat için yeni kâra geçiş grafiği
düzenlemek ve / veya işletmenin üretim düzeyi değiştikçe birim satış fiyatı değişebileceğinden,
satış tutarının, eğimi gittikçe azalan bir eğri şeklinde çizilmelidir.
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Başabaş analizinin dayandığı varsayımlardan birisi de işletme giderlerinin sabit
ve değişken olarak ikiye ayrılmasıdır. Ancak bu varsayım iş hayatının gerçeklerine pek uygun
değildir. Çünkü işletmelerin yarı değişken olarak tanımlayabileceği giderleri de mevcuttur. Bu
giderler belirli üretim düzeyleri arasında sabit kalırken artışları sıçramalar şeklinde olur.

Başabaş noktasının giderler açısından eksik taraflarından birisi de üretim düzeyi
ne olursa olsun birim başına değişken giderlerin sabit kalacağı varsayımıdır. Oysa bir kısım
endüstride üretim miktarı arttıkça birim başına değişken giderlerin azaldığı, bir çok endüstride
de tam kapasiteye yaklaşıldıkça birim başına değişken giderlerin arttığı görülmektedir. Sonuç
olarak üretim miktarı ile birim başına değişken giderler arasında doğrusal ilişki olduğu
varsayımının gerçekçiliği tartışılabilir niteliktedir.

Başabaş analizinde kullanılan veriler, işletmenin geçmiş dönemlerine ait tarihi
veriler olup analiz bu veriler üzerinden gelecekteki üretim hacmi, maliyetler ve kâr arasındaki
ilişkinin nasıl olacağının ortaya konulmasına dayanır. Ancak geçmişte ortaya konulan maliyet
– hacim kâr arasındaki ilişki, ciddi üretim artışlarında değişiklik gösterecektir.


Başabaş analizinde geleceğin belirsizliği genellikle ihmal edilen bir konudur.


Başabaş analizi kısa dönemli analizlerde kullanılabilecek bir teknik olup, bu kısa
dönemli analiz tekniğinden yararlanarak işletme için uzun dönemli planlar yapmak çok doğru
sonuçlar vermez.

Birden fazla mal veya hizmet üreten işletmelerde, üretim bileşiminde değişiklik
olmayacağını varsaymak da çok gerçekçi değildir. İşletme birden fazla mal veya hizmet
üretiyorsa, üretim bileşimi zaman içerisinde değişmekte ve bu değişiklik işletmenin değişken
giderler eğrisinin eğimini etkilemektedir. Bu nedenle başabaş analizi birden çok mal ve hizmet
üreten işletmelerden çok, tek bir mal ve hizmet üreten işletmeler için daha kullanışlı bir analiz
tekniğidir.

13.7. Doğrusal Olmayan Başabaş Analizi
Birim değişken giderlerin ve fiyatın her üretim düzeyinde değişmeyeceği varsayımı
yerine, daha gerçekçi olarak değişebileceği düşünülürse, toplam gider ve toplam gelirler
doğrusal değil eğrisel özellik gösterecektir. Tam rekabet piyasası dışındaki piyasalarda genel
olarak bir malın arzı arttıkça fiyatı düşmektedir. Diğer taraftan birim başına değişken giderler
de üretim düzeyine bağlı olarak değişecektir. Üretim düzeyi arttıkça belirli bir noktaya kadar
değişken giderler düşerken, daha sonraki üretim düzeylerinde değişken giderlerin arttığı
görülecektir. En fazla kâr toplam gelir ile toplam gider arasındaki farkın en yüksek olduğu
zaman elde edilecektir.

13.7.1. Faaliyet (Çalışma) Kaldıracı
Bir işletmenin sabit giderlerinin ve değişken giderlerinin artmasında veya azalmasında
etkili olan faktörlerin neler olacağının bilinmesi, net faaliyet geliri ile üretim hacminin
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değişmesi arasındaki ilişkilerin açıklığa kavuşturulması önem taşıyan konulardır. Bu
durumlarda kullanılacak finansal analiz araçları faaliyet (çalışma) kaldıraç derecesi ile finansal
kaldıraç derecesidir.
Başabaş analizinde giderler sabit ve değişken giderler olarak iki grupta incelenmişti.
Giderlerin hangi oranda değişken gider, hangi oranda sabit gider olduğunu açıklayan kavram
“faaliyet kaldıracı”dır. Toplam yabancı kaynakların öz kaynaklar veya toplam kaynaklar
üzerindeki etkisini açıklayan kavram ise “finansal kaldıraç”tır.
Faaliyet kaldıracı bir bakıma işletme faaliyetlerinde sabit giderlerin kullanılma
derecesidir. Faaliyet kaldıracı ile analizden amaç, belirli bir üretim düzeyinden sonra üretim
arttığında kârdaki artışı da ortaya koymaktır. Aynı analiz tekniği ile üretim düzeyindeki
düşüşlerin kârdaki düşüşlere etkisini de analiz etmek mümkündür. İşletmelerin, daha çok sabit
varlık yatırımları gerektiren faaliyet kolunda çalışmaları durumunda sabit giderleri yüksek
olacaktır. Bu nedenle başabaş noktasına ulaşmaları için satış hasılatlarının da yüksek olması
gerekmektedir. Bir işletmenin ürettiği mala olan talep, sınırlı ve sabit giderleri yüksek ise bu
işletmenin başabaş üretim hacmi yüksek üretim düzeylerinde gerçekleşecektir. Başabaş üretim
hacminin yüksek üretim düzeylerinde gerçekleşmesi, o üretim düzeylerine ulaşamayan
işletmenin zarar etmesine neden olacaktır.
Emek yoğun işletmeler, başabaş noktasına düşük üretim düzeylerinde ulaşırlar. Ancak
başabaş noktasından sonraki üretimlerinde kârlılık artış hızı yavaş olur. İşletmenin ürettiği mala
talep yetersiz ve bu talebin yakın bir gelecekte artma olasılığı yoksa üretim kapasitesinin talep
miktarının çok üzerinde tutulmasına gerek yoktur. Kapasite gereğinden fazla tespit edilirse,
sabit giderlerin çokluğu işletmenin başabaş noktasına ulaşmama sonucunu ortaya çıkaracak,
dolayısıyla işletme zararla çalışma durumunda kalacaktır. Bununla birlikte işletmenin giderleri
arasında sabit giderleri yüksek ise, işletmenin satışlarındaki ufak bir değişiklik kar üzerinde çok
daha büyük oranlarda değişiklik olmasına neden olur ki bu durum “kaldıraç etkisi” olarak
isimlendirilir.
Faaliyet kaldıracı, kısa süreli analiz tekniği olarak en belirgin şekilde sabit giderleri
yüksek olan faaliyet kollarında, örneğin hava yollarında, demiryollarında vb. kullanılır. Bir
işletmenin belirli bir üretim düzeyindeki faaliyet kaldıracı derecesi; faiz ve vergiden önceki
kârdaki yüzdesel değişmenin (FVÖK), satış tutarındaki göreli değişmeye bölünmesi yoluyla
bulunur.

Yukarıdaki ifadeler formüle edilecek olursa;
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Saray A.Ş.’nin satışlarında %10’luk artışın olduğu varsayılır ise, Tablo 4.2’den
yararlanarak aşağıdaki eşitlik yardımı ile Saray A.Ş.’nin faaliyet kaldıracı bulunabilir:

Faaliyet kaldıracı başka bir formül yardımıyla aşağıdaki şekilde de hesaplanabilir.

Saray A.Ş. için Faaliyet Kaldıracı Derecesi;

Demek ki satışlardaki 1 birimlik değişiklik, FVÖK’te 1,22 birimlik değişikliğe neden
olacaktır. FKD arttıkça, FVÖK’teki değişiklik daha büyük olacaktır.

13.7.2. Faaliyet Kaldıracı ve İşletme Riski
İşletmelerin değişik risk grupları içinde bulunması kârlılıklarını da riske bağlı olarak
değişik ölçülerde etkilemektedir. İşletmenin faaliyet kaldıracı derecesini etkileyen çeşitli
faktörler vardır. Faaliyet kaldıracı, satışlardaki yüzdesel değişmenin kârlardaki yüzdesel
değişme ile karşılaştırılması sonucunda elde edilir. Birçok işletmede satışların artması kârların
daha yüksek oranda artmasına neden olmaktadır.
Bir işletmede kârlar satışlardaki artıştan daha hızlı artıyorsa bu işletmeler için riskleri
ve çalışma kaldıracı derecesi yüksek işletmeler olduğu söylenebilir. İşletmenin risk düzeyini
etkileyen diğer bir faktör de satışlarının değişken ya da belirsiz olmasıdır. Bir işletmenin sabit
giderleri yüksek ise talebin de gelecekte yüksek olacağı ve değişmeyeceği varsayılıyorsa bu tür
işletmelerin çalışma kaldıracı derecesinin yüksek olması gerekecektir. Bununla birlikte bu tür
işletmelerin çalışma kaldıracı dereceleri yüksek bile olsa düşük risk grubu içinde
değerlendirilirler.

13.7.3. Finansal Kaldıraç Derecesi
Finansal kaldıraç işletmenin belirli bir dönemde borçlandığı varsayımıyla, borçların
kârlılığı ne ölçüde etkilediğini ortaya koymak için yapılan bir analiz tekniğidir. Gereğinden az
borçlanma kârlılığı düşürdüğü gibi, gereğinden fazla ve yüksek maliyetli borçlanma da
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kârlılığın düşmesine yol açar. İşletmeler genelde varlıklarını öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar
(borçlar) olmak üzere iki yoldan finanse ederler. Finansal kaldıraç yardımı ile bir işletmede faiz
ve vergiden önceki kârın (FVÖK) net kâr ya da hisse başına düşen kâra (HBK) etkisi analiz
edilir. İşletmenin faiz ve vergiden önceki kârı arttığında, buna bağlı olarak hisse başına kârı da
artar.
Bununla birlikte, borçla finanse edilen işletmelerin kârlılıklarındaki artışlar sonucu hisse
başına düşen kârları, öz sermaye ile finansman seçeneğini tercih eden işletmelerin hisse başına
düşen kârlarına göre daha fazla artış gösterir. İşte hisse başına kârdaki artışın, toplam kardaki
artıştan daha yüksek oranda gerçekleşmesine finansal kaldıraç etkisi adı verilir. İşletmenin
kârlılığının düştüğü dönemlerde de finansal kaldıraç mevcut olup ters yönlü çalışacaktır.
Toplam kârlar azaldığında varlıklarını kısmen yabancı kaynaklardan finanse etmiş işletmelerin
hisse başına kârlarındaki azalış, daha yüksek oranlarda gerçekleşecektir. Finansal kaldıraç
derecesi (Fi.KD), hisse başına kârdaki artışların yüzdesinin toplam kârdaki artışların yüzdesine
bölünmesi ile bulunur.

Finansal kaldıraç derecesi formüle edilerek başka bir ifade ile aşağıdaki gibi
hesaplanabilir.

Finansal kaldıraç derecesi farklı bir yaklaşım içinde aşağıdaki formül yardımıyla da
hesaplanabilir.

Formüllerde;
Fi.KD: Finansal kaldıraç derecesi
HBK: Hisse başına kâr
FVÖK: Faiz ve vergiden önceki kâr
I: Faiz ödemeleri
D p : Kâr payı dağıtımında öncelikli hisse senetlerine düşen kâr payı toplamı
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t: Vergi oranını göstermektedir.
İşletmelerde sabit maliyetlerin düşük ya da yüksek olmasının ortaya koyulmasında
gerekli analizi yapmak için çalışma (faaliyet) kaldıraç derecesine bakılır. Sabit varlıkların
finansmanında kullanılan sermaye yapısının, hisse başına kâra etkisini ölçmede ise finansal
kaldıraç derecesi kullanılır. Saray A.Ş.’nin değişik kârlılık alternatifleri aşağıdaki tabloda
verilmiştir.

Bulunan sonucun anlamı; Saray A.Ş.’nin 800.000.000.000 TL’dan sonra kârlarını %1
arttırdığında, hisse başına kârındaki artış %1,345 olacaktır.

13.7.4. Finansal Kaldıraç ve Finansal Risk
İşletmenin hisse senedi başına düşen gelirleri, işletmenin varlıklarının finansmanında
kullanılan finansal kaynaklar ile yakından ilgilidir. İşletme varlıklarının finansmanında
kullandığı yabancı kaynaklar (borçlar) ve imtiyazlı hisse senetleri gibi fon kaynakları işletmeler
için sabit kaynak maliyetini ortaya çıkarır. Sabit kaynak maliyeti işletmelerin finansal
risklerinin ortaya çıkmasına etki eder. İşletmenin fon kaynaklarında sabit maliyetinin artması
finansal kaldıracının derecesini artırmaktadır. Sabit fon maliyetinin artması; işletmenin finansal
yükümlülüklerini karşılayabilmesi için kârını artırmasını gerektirir ki bu durum sonuçta
işletmenin finansal riskini yükseltir.

13.7.5. Birleşik Kaldıraç Derecesi
Birleşik kaldıraç (BKD), faaliyet kaldıracı (FKD) ile finansal kaldıracın (Fi.KD)
çarpımlarına eşittir.
BKD = FKD x Fi.KD
Eşitlik daha açık bir şekilde aşağıdaki gibi yazılabilir:
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Görüldüğü üzere birleşik kaldıraç derecesi (BDK) hisse başına kârdaki değişikliğin
satışlardaki yüzde değişikliğe bölünmesi yoluyla hesaplanır.

Birleşik kaldıraç derecesinin bulunmasında kullanılabilecek diğer bir formül de;

Saray A.Ş. için; Birleşik kaldıraç derecesi (BKD) = 1,22 x 1,345 = 1,64 olarak bulunur.
Bulunan sonucun anlamı ise; Saray A.Ş. satışlarının 800.000.000.000 TL’dan itibaren %1
arttığında, hisse başına düşen kâr %1,64 artacaktır.
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Uygulamalar
1)
Bir işletmenin hisse senedini almak istediğinizde, ne tür bilgiler elde ederek
yatırım kararı vermeyi düşünürsünüz?
Çözüm:
Borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyatına etki eden bir çok faktör bulunmaktadır.
Esas olarak, hisse senedine olan arz ve talebe göre fiyat belirlenir. Hisse senetlerine yatırım
yapmak isteyen yatırımcılar, çeşitli analizler yaparak kararlarını verirler. En çok kullanılan
analiz yöntemleri temel analiz ve teknik analizdir. Temel analizde; genel ekonomik durum,
sektör analizi ve işletme analizi yapılır. İşletme analizi yapılırken, işletmenin finansal
tablolarından yararlanılır. İşletmenin likidite durumu, borç-öz sermaye dengesi ve kârlılık
oranları mutlaka incelenmesi gereken göstergelerdir.
2)
Bilanço ve gelir tablosu arasındaki farklar nelerdir? Bu tabloların hazırlanmasına
temel oluşturan finansal tablolar hangisidir?.
Çözüm:
Bilanço; işletmenin belirli bir andaki varlıklarını ve bu varlıkların kaynaklarını gösteren
tablodur. Gelir tablosu ise belirli bir dönemdeki işletme faaliyetlerinin sonuçlarını
göstermektedir. Bilançoyu limanda demirlemiş bir gemiye, gelir tablosunu ise geminin iki
liman arasında yapmış olduğu faaliyetlere benzetebiliriz. Bilanço ve gelir tablosu, mizanlardan
hareketle oluşturulur. Dönem sonlarında geçici mizanlar çıkartıldıktan sonra, envanter işlemleri
gerçekleştirilerek, kesin mizanlara ulaşılır. Kesin mizanlardan hareketle de bilanço ve gelir
tablosu düzenlenir.
3)
İşletmede çalışanlarlarca yapılan analiz ile işletme dışından kişilerce yapılan
analiz arasındaki temel farklılık nedir? Bu iki kesim tarafından yapılan analizden elde edilen
bilgilerden ne şekilde yararlanılır?
Çözüm:
İşletme personeli tarafından yapılan analizler, işletme faaliyetlerinin ve çalışanların
performansını ölçmek, planlama ve bütçeleme için yapılır. Ayrıca işletme yöneticileri ve sahip
ya da ortakları da finansal analizden yararlanırlar. İşletme dışından analiz yapanların ise
amaçları ve görevleri farklılık arz eder. Örneğin, maliye denetçileri; işletmenin vergilerini
doğru beyan edip etmediğini, bağımsız dış denetçiler ise; işletmenin mali kayıtlarının doğru ve
güvenilir olup olmadığını belirlemek için analiz yaparlar. İşletme personelinin yaptığı
analizlerden daha çok işletme yöneticileri ve sahipleri faydalanırken, dışarıdan yapılan
analizlerden kamu kuruluşları ve kamuoyu faydalanır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Başabaş analizi çeşitli üretim düzeylerinde kârla giderler arasındaki ilişkiyi analiz eden
bir araçtır.
Başabaş analizinin dayandığı varsayımların en önemlilerinden biri işletme giderlerinin
sabit ve değişken (değişir) gider olarak iki grupta toplanmasıdır. Bu ayrıma göre işletmelerde
sabit giderler, belirli bir dönem içinde üretim hacmine bağlı olarak değişiklik göstermeyen
giderlerdir. İşletmelerdeki değişken giderler ise, bir dönem içinde iş hacmine bağlı olarak
değişiklik gösteren giderlerdir.
Giderlerin hangi oranda değişken gider, hangi oranda sabit gider olduğunu açıklayan
kavram “faaliyet (çalışma) kaldıracı”dır. Toplam yabancı kaynakların öz kaynaklar veya
toplam kaynaklar üzerindeki etkisini açıklayan kavram ise “finansal kaldıraç”tır. Faaliyet
(çalışma) kaldıracı bir bakıma işletme faaliyetlerinde sabit varlıkların kullanılma derecesidir.
Faaliyet kaldıracı, sabit giderler ile değişir giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin
nereye kadar kabul edilebileceğini araştıran bir analiz tekniğidir. İşletme satışlarındaki küçük
bir değişiklik, işletme kârında ciddi büyüklüklerde değişmelere neden oluyor ise bu durumda
“kaldıraç etkisi” adı verilen etkinin yüksek olduğundan söz edilir.
İşletmenin finansal kaldıraç derecesi, hisse başına kârdaki yüzde değişikliğin faaliyet
kârındaki (FVÖK) değişikliğe bölünmesiyle bulunabilir. İşletmelerde faaliyet kaldıracı ile
finansal kaldıracın birlikte olabilecek etkisi “birleşik kaldıraç derecesi” adını almakta ve
faaliyet (çalışma) kaldıracı ile finansal kaldıracın çarpımına eşit olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi değişken giderler arasında yer almaz?

a)

Ham madde

b)

İşletme malzemesi

c)

Amortismanlar

d)

Direkt işçilik ücretleri

e)

Haberleşme giderleri

2. ve 3. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. (X) işletmesi ile ilgili
bilgiler aşağıdadır:
Sabit giderler = 50 milyar TL
Birim satış fiyatı = 100 milyon TL
Birim değişken gider = 80 milyon TL
2)

Bu bilgilere göre (X) işletmesinin başabaş satış miktarı kaç birimdir?

a)

50.000

b)

20.000

c)

8.000

d)

5.000

e)

2.500

3)
Yukarıdaki bilgilere göre (X) işletmesinin 15 milyar TL’lik kâr elde edebilmesi
için üretim düzeyi kaç birim olmalıdır?
a)

3.250

b)

3.300

c)

450

d)

3.500

e)

600
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4)
Bir işletmenin sabit giderleri 50 milyar TL, toplam değişken giderleri 200 milyar
TL ve toplam satış hasılatı 250 milyar TL ise, bu işletme kaç milyar TL’lik satış hacminde
başabaş noktasına ulaşır?
a)

250

b)

150

c)

100

d)

85

e)

50

5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi doğrusal başabaş analizinin varsayımlarından biri

a)

Fiyatların üretim miktarına bağlı olarak değişmediği

b)

Giderlerin değişken ve sabit gider olarak ikiye ayrıldığı

c)

Üretim düzeyi ne olursa olsun sabit giderlerin değişmediği

d)

Üretilen ürünlerin tamamının satıldığı

e)

Birim değişken giderlerinin üretim düzeyine bağlı olarak değiştiği

6)
Giderlerin hangi oranda değişken gider, hangi oranda sabit gider olduğu
aşağıdakilerden hangisinin kapsamında belirlenir?
a)

Faaliyet kaldıracı

b)

Finansal kaldıraç

c)

Başabaş noktası

d)

Birleşik kaldıraç

e)

Sermaye yapısı
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7)
kullanılır?

Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısının, hisse başına kâra etkisini ölçmede

a)

Faaliyet kaldıracı

b)

Finansal kaldıraç

c)

Başabaş noktası

d)

Kâr / Zarar tablosu

e)

Nakit bütçesi

8)
Bir işletmenin satışları 150 milyar TL, değişir maliyetleri 70 milyar TL, faiz ve
vergiden önceki kârı 20 milyar TL ise, bu işletmenin çalışma kaldıracı derecesi kaç olur?
a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

9)
Bir işletmenin faaliyet kârında %1’lik artış olduğunda hisse başına kârında
%2’lik artış oluyorsa, bu işletmenin finansal kaldıraç derecesi kaç olur?
a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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10)

Bir işletmenin çalışma kaldıracı 3 finansal kaldıracı 2 ise bileşik kaldıracı kaçtır?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

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

356

Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümü tamamladığımızda;
girişimcinin finansman ihtiyacını belirlemek,
işletmelerin gelişim aşamalarına bağlı olarak finansman ihtiyacını saptamak, yeni kurulacak ya
da kurulu bir işletmede finansal planlamayı açıklamak, girişimcinin yararlanabileceği
finansman kaynaklarını değerlendirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
hangisidir?

İşletmenin gelişim aşamalarını düşündüğünüzde en riskli aşama size göre

2)
doğurabilir?

Bir işletmede finansal planlamanın gerektiği gibi yapılmaması ne tür sonuçlar

3)

Yetersiz çalışma sermayesinin işletme için riskleri nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


Finansman



Finansal planlama



Çalışma sermayesi



Melek yatırımcılar



Finansal kiralama



Risk sermayesi
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Giriş
Yeni kurulan işletmeler açısından önemli konulardan birisi de ihtiyaç duyulan
finansmanın belirlenmesidir. İşletme amaçları doğrultusunda, farklı finansal kaynakların
belirlenmesi, bunların sağlanması, seçilmesi, planlanması ve yönetimi girişimcinin üzerinde
önemle durması gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde, işletmelerin ve
girişimcilerin finansman kararlarını etkileyebilecek birçok gelişme söz konusudur. Girişimcinin
bu gelişmelerden haberdar olması, piyasaları yolundan takip etmesi ve işletmelerin piyasa
değerini en yükseğe çıkaracak kararlar alması gerekmektedir.
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14.1. İşletme Gelişim Aşamaları
İşletmelerin gelişim aşamalarına bağlı olarak fon ihtiyaçları ve bu fonların finansman
biçimleri de değişecektir. Aşağıdaki şekil 5. 1’de bu aşamalar gösterilmiş ve sonrasında da bu
aşamalara ilişkin bilgiler açıklanmıştır.

Başlangıç Aşaması
Girişimci için en zor aşamanın başlangıç aşaması olduğu söylenebilir. Bu zorluk,
başlangıç aşamasında yeni kurulan işletme için pazarın oldukça küçük olması ve buna karşılık
üretim ve başlangıç harcamalarının yüksek olmasından kaynaklanır.
Birinci aşama olarak da adlandırabileceğimiz bu aşamada, girişimci kira, makine ve
ekipman, stok, ücret, reklam, lisans ve kuruluş gibi harcamaları yapmak durumundadır. Bu
aşama girişimcinin en çok heyecan duyduğu, ağır adımlarla yürümek durumunda kaldığı ve
başarısızlık ihtimalinin yüksek olduğu bir aşamadır. Üretilen mal ya da hizmete olan talebin
oluşturulmaya çalışıldığı diğer bir anlatımla müşterilerin sayıca az olduğu bu aşamada
müşteriler bilgilendirilmelidir. Bu aşamada girişimcinin finansman kaynakları da sınırlıdır. Bu
kaynaklar kişisel kaynaklar, melek yatırımcılar, arkadaşlar ve akrabalar, kısa vadeli banka
kredileri ve satıcılardan oluşur.
Büyüme Aşaması
Büyüme aşaması, pazarın genişlediği, işletmenin kendini gösterdiği, yeniliklerin
çoğaldığı, rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı aşamadır. Bu aşamada
firma yeni üretim tesisleri kurmak, yeni makine ve ekipman satın almak, satış gücünü arttırmak
ve ar- ge yatırımlarını yapabilmek için ilave finansal kaynaklara ihtiyaç duyar. Büyüme aşaması
firmanın üretmiş olduğu mal ve hizmetlere yönelik pazarlama ve satış sorunlarının yaşanmadığı
ve oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşıldığı aşamadır. Büyüme aşamasında girişimcinin ve
firmanın finansman kaynakları genişlemiştir. Bu kaynaklar, satıcılar, ticari bankalar, küçük ve
orta ölçekli işletme idarelerinin sağlamış oldukları finansal destekler, risk sermayedarları,
yatırım bankaları ve yatırımcılar olarak sıralanabilir.
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Olgunluk Aşaması
Olgunluk aşaması ise işletmenin büyümesinin durduğu ve pazar payının belirgin olduğu,
fiyatların düşme eğilimine geçtiği, satışların arttığı fakat fiyatlardaki düşüş nedeniyle kârların
azaldığı aşamadır. Bu aşamada firma reklam harcamalarını arttırmak için finansal kaynaklara
ihtiyaç duyabilir.
Gerileme Aşaması
Gerileme aşaması ise ar-ge ve promosyon harcamalarının düştüğü, fiyat savaşlarının
devam ettiği ve bunların sonucunda hem satışların hem de kârların azaldığı aşamadır. Eğer
firma bu aşamada yeni bir ürün piyasaya sunamıyorsa önemli bir problemle karşı karşıyadır.
Bu aşamanın tek olumlu etkisi girişimciyi ve firmayı yeni bir ürün üretme konusunda
zorlamasıdır.

14.2. Finansal Planlamanın Önemi
Girişimcinin uzun dönemli amaç ve hedeflerini ortaya koyduktan sonra ve bu hedef ve
amaçlara ulaşmada ihtiyaç olunan fonların nereden ve ne şekilde sağlanacağının belirlenmesi
finansal planlama ile mümkündür. Finansal planlamaya ilişkin çalışmalar, hangi risklerin
alınacağına, hangi risklerin alınmayacağına karar verilen süreçler toplamı olarak ifade
edilebilir.
Finansal planlama, bir işletmenin belirlenen bir dönem için ihtiyaç duyacağı fonları,
nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması, en uygun fon kaynaklarının bulunması ve bu
kaynakların ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi amacıyla yapılır. İşletmenin gelecek
dönemlerde ihtiyaç duyacağı fonların belirlenmesinde en önemli faktör, satışlarıdır. Finansal
planlar belirtilen dönem için, üretim maliyeti, satın alma ve beklenen satış tahminlerine
dayandırılarak yapılır. Girişimciler, yukarıda belirtilen bu tahminleri nakit girişlerinin ve nakit
çıkışlarının tutar ve zamanlarının belirlenmesinde kullanırlar (Akgüç, 1994, ss. 168- 169).
Finansal planlar temel olarak aşağıdaki üç önemli soruya cevap vermek amacıyla hazırlanır.
Bunlar:
– Gelecek dönemdeki faaliyetlerde firmanın ihtiyaç duyduğu fonlar ne kadardır?
– Gerekli fonlar nasıl ve hangi kaynaklardan sağlanacaktır?
– İlave fonlar gerekecek midir?
İyi bir finansal plan, finansal kontrolü de içerir. Finansal kontrol, periyodik olarak
tahmini değerlerle fiili olarak oluşan değerler (gelirler, maliyetler ve diğer harcamalar) arasında
karşılaştırma yapılmasına olanak veren bir süreçtir. Eğer tahmin edilen ile fiili rakamlar
arasında önemli farklar oluşmuşsa bunların düzeltilmesinde bu süreç daha da etkin olur. Bazı
durumlarda işletme içi uygulamalar finansal planda belirtilen amaçlara uygun hâle getirilebilir;
ancak finansal plan uygulanamayacak amaçlar içeriyorsa bu durumda planın tamamen
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değiştirilmesi gerekebilir. Finansal planlar, girişimcinin kısa, orta ve uzun vadede parasal
gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Finansal planlar ister kısa süreli isterse uzun
süreli olsun işletmenin nakit akışlarının diğer bir ifadeyle para giriş ve çıkışlarının gerçeğe
yakın bir şekilde tahmin edilmesini gerektirir.
Finansal stratejilerin oluşturulması, en uygun finansman kaynaklarının bulunması,
alternatif borç- özsermaye yapılarının değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak finansal faydanın
en yüksek düzeye çıkarılması amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda sermaye maliyetinin ve
finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik çeşitli stratejiler geliştirilir.
Bu stratejiler:
– borçlanmadaki vadeyi uzatmak,
– mümkün olduğu ölçüde sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak,
– alınan borçların yenilenememe riskini en aza indirmek ve
– döviz kuru risklerinden korunmak şeklinde olmalıdır.
Finansal planlar, işletmenin diğer tüm bölümlerinde üretilen pazarlama, dağıtım, üretim
ve yönetim bilgilerini birleştirir. Girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürürken ayrıntılı bir biçimde
düşünmek ve değerlendirmek zorundadır. Pazarı araştırmak, hedef kitleyi belirlemek, rakipleri
incelemek, teşvik imkânlarını araştırmak, yatırımın kârlılığı konusundaki sonuçları
değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak, hatta gerekli görülürse yatırımdan vazgeçmek gibi
alternatifleri göz önünde tutmalıdır.
İşletme yöneticileri, uzun dönemli finansman gereksinimlerinin tahmininde proforma
tablolardan, kısa dönemli finansman ihtiyacının belirlenmesinde de nakit bütçelerinden
yararlanırlar. Proforma bilanço, proforma gelir tablosu ve nakit bütçesi gibi normal finansal
planlar, işletmenin faaliyetleriyle ilgili nakit giriş ve çıkışlarını uyumlaştırmak amacıyla düzenli
olarak ve sık sık yapılan planlardır.
Sermaye bütçelemesi veya yatırım bütçeleri denilen olağanüstü finansal plânlar ise
işletmelerce düzenli olarak ve sık sık yapılan planlardan değildir. Bununla birlikte girişimci
ve/veya küçük işletme sahibi finansal yönetimde başarılı olması için çalışma sermayesi ve
duran varlık yönetimi konularında da bilgi sahibi olmalıdır. Duran varlık ve çalışma sermayesi
yönetimi konuları finansal yönetim kitabınızda ayrıntılı olarak açıklandığı için burada kısaca
çalışma sermayesi yönetiminin öneminden bahsedilmiştir.

14.3. İşletmelerde Çalışma Sermayesi Yönetimi
Çalışma sermayesi yönetimi firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi, üretimin kesintisiz
olarak devam edebilmesi, iş hacmini genişletebilmesi, yükümlülüklerini karşılayamama
(likidite) riskini azaltması, kredi değerliliğini arttırması, olağanüstü durumlarda mali yönden
zor durumlara düşmemesi, faaliyetlerini kârlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli
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olan sermayedir (Berk, 2000, s. 113). Yeni bir işletmenin faaliyete geçebilmesi için duran varlık
yatırımlarını tamamlamış olması yeterli değildir. İşletmenin faaliyete geçebilmesi için
hammadde ve yardımcı madde satın alınması, işçi çalıştırılması, enerji, yakıt ve su sağlanması,
genel yönetim ve satış giderlerinin karşılanması ve üretim için yeterli düzeyde stok
bulundurması gerekmektedir.
Çalışma sermayesi yönetimi nakitin, alacakların, kısa vadeli yatırım araçlarının ve
stokların yönetimini kapsamakla beraber daha geniş bir ifade ile kısa vadeli borçların
yönetimini de kapsamaktadır. Çalışma sermayesi sabit ve değişken olarak iki grupta
toplanabilir. Çalışma sermayesinin sabit kısmını, satışlardaki dalgalanmalarla değişmeyen
çalışma sermayesi oluşturur. Özel dönemlerdeki talebi karşılamak üzere ilave stoklama,
çalışma sermayesinin değişken kısmını oluşturur (Aydın, 2000, s. 210). Çalışma sermayesi
yönetimi özellikle küçük işletmeler açısından daha önemlidir. Çünkü bu tür işletmeler sabit
varlıklarını kiralayarak sağlayabilirken, dönen varlıkları (çalışma sermayesi) karşılamada
zorlanmaktadırlar. Ayrıca kasa, stoklar, alacaklar gibi döner varlıklara yapılacak yatırımı
azaltmaları zordur. Diğer taraftan küçük işletmelerin sermaye piyasalarından fon sağlamaları
da zor ve sınırlı olduğundan, kısa süreli yabancı kaynaklara bağlı kalmak durumundadırlar. Bu
ise işletmenin likidite durumunu olumsuz etkilemekte, riskini arttırmaktadır.
İşletmelerde çalışma sermayesi düzeyi çok sayıda faktöre bağlı olarak değişmektedir.
Bu faktörler şu şekilde sıralanabilir:
İşletmenin faaliyet konusu: Çalışma sermayesi düzeyi faaliyet konusuna göre büyük
değişiklikler gösterir. Örneğin, ticari faaliyette bulunan işletmeler üretim işletmelerine göre
daha çok çalışma sermayesine ihtiyaç duyarlar. Üretim işletmelerinde çalışma sermayesi
düzeyi, üretim sürecine, alış ve satış politikalarına bağlı olarak değişmektedir.
İşletmenin büyüklüğü: Küçük işletmeler büyük işletmelere oranla daha yüksek oranda
çalışma sermayesine ihtiyaç duyarlar. Küçük işletmelerin sermaye piyasalarından fon sağlama
olanaklarının sınırlı olması, daha çok emek yoğun faaliyet göstermesi ve buna bağlı olarak
üretim süreçlerinin uzaması bu ihtiyacı daha da arttırabilir.
Satışlarda artış (ya da azalış) oranı: Satışlarla çalışma sermayesi ihtiyacı arasında bire
bir olmamakla birlikte aynı yönde bir ilişki vardır. Satışlardaki artış, işletmenin nakit, alacak ve
stok düzeyini etkileyeceğinden çalışma sermayesi ihtiyacını da değiştirecektir. Bununla birlikte
satışlardaki azalış da, aynı şekilde, çalışma sermaye kalemlerinde azalışa neden olacaktır.
Satışlardaki düzenlilik: Satışlardaki düzenlilik işletmenin finansal planlama sürecini
etkiler. Satışları düzenli olan bir işletme çalışma sermayesi yönetiminde etkinlik sağlayarak
daha az fon bulundurmak yoluyla kârlılığını arttırabilir.

14.4. Girişimcinin Kaynakları
Girişimci için iki tür finansman biçiminden söz edilebilir. Bunlar borç ile finansman
ve/veya özkaynak yoluyla finansmandır. Borç finansmanı faiz ve anapara ödemesini gerektiren
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araçlar ile yapılır. Alınan kredi, girişimin satışlar yoluyla yaratmış olduğu kârdan geri ödenir.
Borç finansmanı genellikle varlık temelli finansman olarak adlandırılır ve binalar, makineler,
arazi gibi bazı duran varlıkların teminat olarak gösterilmesini gerektirir. Eğer sağlanan borçlar
kısa dönemli ise (1 yıldan daha az), kurulacak olan girişimin çalışma sermayesi ihtiyacının
karşılanmasında kullanılır. Kısa dönemli alınan bu borçlar yıl içerisinde ödenir. Uzun dönemli
borçlar ise (1 yıldan daha uzun) büyük oranda duran varlıkların finansmanında kullanılır. Duran
varlıkların toplam içerisindeki payı, kurulacak olan işletmenin türüne, faaliyet konusuna ve
büyüklüğüne bağlı olarak değişir.
Özellikle faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde, girişimci yeni girişimin ya da
mevcut işletmenin sermaye yapısında borçların payını arttırarak, borç özsermaye oranını
yükseltebilir. Ancak girişimci, borçlanmanın sınırsız bir olanak olduğunu düşünmemeli ve
borçlanma düzeyi dikkatli analizler sonucunda arttırılmalıdır. Eğer girişimci zaman içerisinde
gereğinden fazla borçlanmışsa, bu durumda faiz ödemelerinin yapılması güçleşecek, işletme
için arzulanan büyüme sağlanamayacak ve belki de iflas gibi istenmeyen bir sonuçla
karşılaşılacaktır.
Özsermaye yoluyla finansman sağlanması ise karşılığında herhangi bir teminat
gerektirmez. Özsermaye işletme sahip ya da ortaklarının koymuş olduğu parayı ifade eder ve
kurulacak olan işletme üzerindeki sahip olunan hakların belirlenmesinde de ölçüt kullanılır.
Borç ya da özsermaye yoluyla finansman sağlanmasının ya da bunların hangisinin tercih
edilmesi veya belirlenmesinde anahtar faktör girişimin sahip olacağı varlıkların yapısı, dağılımı
ve faiz oranlarının seviyesidir. Özsermayenin toplam kaynaklar içerisindeki payını belirleyen
bir diğer faktör de işletmenin büyüklüğüdür. Örneğin, küçük bir pastahane ya da bir ayakkabı
atölyesi kurulmak isteniyorsa finansman tamamen özkaynak yoluyla sağlanabilir. Bununla
birlikte büyük girişimler, birçok ortağın, farklı yatırımcıların (melek yatırımcılar), hissedarlar
veya risk sermayedarlarının sermaye katılımını gerektirebilir. Bu tür girişimlerin
finansmanında hem borç hem de özkaynak kullanılması zorunluluğu vardır; hatta özsermaye,
gerek borcun sağlanabilmesi gerekse de borca karşılık güvence oluşturması açılarından daha da
önem taşır.
Girişimcinin fon kaynaklarını borç ve özkaynaklar olarak iki genel başlık altında
inceledik. Bir başka açıdan bakılırsa finansman içeriden yaratılan ve dışarıdan sağlanan fonlar
şeklinde de sınıflandırılabilir. İçeriden yaratılan fonlar; elde edilen kârlar, varlık satışları,
çalışma sermayesinin azaltılması ya da alacak ve stoklara daha az fon bağlanması, ödeme
dönemlerini uzatma veya vade yapısını değiştirme şeklinde birçok kaynaktan olabilir. Birçok
yeni kurulmuş işletmede ve özellikle başlangıç yıllarında elde edilen kârların tamamı işletme
bünyesinde bırakılarak gelecek dönemlerdeki fon ihtiyacı karşılanmaktadır. Bazı zamanlarda
ise fon ihtiyacı, eldeki varlıkların bir kısmının satılması ve bu varlıkların daha sonradan
kiralanması yoluyla karşılanmaktadır. Gerek varlık satışı gerekse de oto finansman yoluyla
fonların sağlanması, başlangıç yıllarındaki kritik durumların önlenmesine ve işletme
faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olur. Dışarıdan sağlanacak kaynakların
değerlendirilmesinde üç temel faktör üzerinde durulmalıdır.
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Bu faktörler:
– Kullanılacak fonların vade yapısı
– Kullanılacak fonların maliyeti
– Yönetim üzerindeki kontrol etkisi şeklinde sıralanabilir.
Aşağıdaki Tablo 5. 1’de girişimcinin fon kaynakları ve bu kaynakların seçiminde
yukarıda belirtilen faktörlerin etkisi gösterilmeye çalışılmıştır

Kişisel Fonlar
Birçok yeni girişimin ortaya çıkmasında küçük tutarlarda da olsa kişisel fonlar
kullanılmaktadır. Kişisel fonların yeni girişimin finansmanında kullanılması, gerek melek
yatırımcılar, gerek ticari bankalar gerekse risk sermayedarlarından sağlanacak fonlar içinde bir
güvence oluşturmaktadır. Yeni girişime dışarıdan fon sağlayacak kişi ya da kurumlar zaman
zaman girişimcinin kendi fonlarını yatırıma kullanmasını girişimin başarısına yönelik bir
taahhüt olarak da görebilirler.
Aile ve Arkadaşlar
Kişisel fonların yanı sıra aile ve arkadaşlardan sağlanacak fonlar da yeni girişimin
finansmanında sıkça kullanılmaktadır. Bu fonlar girişimcinin çevresindeki insanlarla olan
ilişkisine bağlı olarak sağlanmaktadır. Aile ve arkadaşlardan sağlanabilecek fonların miktarı da
oldukça sınırlı olmakla birlikte özkaynak oluşturması açısından birçok girişimin başarısında
önemli rol oynayabilecek niteliktedir. Bu fonların sağlanması diğer tüm kaynakların
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sağlanmasına göre oldukça kolay olmakla birlikte girişimin ortaya çıkmasında ve başarılı
olması durumunda çeşitli sakıncaları da beraberinde getirebilmektedir.
Bu sakıncalar şu şekilde sıralanabilir:
– Yönetime karışma
– Elde edilen kârdan pay alma
– Sahiplenme
– Çalışanlara karışma
– Faaliyetleri yönlendirme
Girişimcinin bu tip sakıncaları ortadan kaldırabilmesi hem çok kolay hem de çok zor
olabilir. O yüzden girişimci, başlangıç aşamasında yakın çevreden sağlanacak fonların bir
ortaklık sözleşmesine dayandırılarak mı alınacağına yoksa kişisel borç anlamında mı bu
fonların girişimde kullanılacağına karar vermesi ve ortaklık söz konusuysa bunu mutlaka yazılı
hâle getirmesi gerekmektedir.
Ticari Bankalar
Girişim finansmanında ihtiyaç duyulan fonlar kısa süreli banka kredilerinden de
sağlanabilir. Banka kredilerinin işletme faaliyetlerinde kullanımı, para piyasasında yaşanan
gelişmelere, bankacılık sisteminin etkinliğine ve bankacılık sisteminin fon yaratma kapasitesine
bağlı olarak değişebilmektedir. Aşağıda girişimcilerin ticari amaçlı kullanabilecekleri banka
kredileri sıralanmıştır:
– Açık Krediler
– İskonto/İştira Kredileri
– Borçlu Cari Hesap Şeklinde Açılan Krediler
– Senet Karşılığı Avans Kredileri
– Emtia Karşılığı Krediler
– Döviz Kredileri
– Dövize Endeksli Krediler
– Spot Krediler
– Akreditif Kredisi
– Günlük Faiz Oranlı Rotatif Senet Karşılığı Avans Kredileri
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– Hisse Senedi ve Tahvil Karşılığı Krediler
– Kefalet Karşılığı Krediler
– İpotek karşılığı
– İşletme rehni karşılığı
– Alacağın temliki karşılığı kredilerdir.
Yukarıda sıralanan kredi türleri finansal yönetim kitabınızda açıklandığı için burada
sadece isimleri verilmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için finansal yönetim kitabınıza ve çeşitli
bankacılık kitaplarına bakabilirsiniz.
Finansal Kiralama (Leasing)
Leasing (finansal kiralama) bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak,
belirli bir kira karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan sözleşmede
belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan bir
finansman yöntemidir. Dünya uygulamalarına bakıldığında oldukça yaygın kullanılan bu
finansman yöntemi ülkemizde de yatırım finansmanında kullanılmaktadır. Leasing, bir malın
özkaynak ya da kredi kullanarak satın alınması yerine, bir Leasing şirketi tarafından satın
alınarak yatırımcıya kiralanması ve kira süresinin sonunda düşük bir bedel karşılığında
mülkiyetin devredilmesi olarak tanımlanabilir.
Satıcı Kredileri
Gerek yeni kurulacak girişimlerin gerekse de kurulu olan işletmelerin finansman
kaynakları arasında satıcı kredileri oldukça önemli bir yere sahiptir. Satıcı kredileri, herhangi
bir ödeme olmaksızın, satıcının malı teslim etmesi ve alıcıya ödeme için belirli bir süre tanıması
sonucunda oluşur ve işletmeler arasındaki ticari ilişkileri güçlendirir. İşletmeler üretim ya da
satış için satın aldıkları varlıkların finansmanında bu kredilerden yararlanabilmektedirler.
Özellikle, fon sağlama kapasitesi sınırlı olan küçük ölçekli işletmelerin finansman yapılarının
oluşumunda satıcı kredilerinin toplam kaynaklar içerisindeki payının %50’lere
ulaşabilmektedir.
Melek Yatırımcılar
Melek yatırımcı, genellikle parası olan kişi veya grupların, kâr sağlama potansiyeli
yüksek, katma değer yaratabilecek bir iş fikri olan fakat kaynak sıkıntısı içerisindeki girişimlere
destek olunması anlamında kullanılan bir kavramdır. Melek yatırımcılar yoluyla sağlanan
finansman, risk sermayesine benzetilmekle birlikte aralarda önemli farklılıklar bulunmaktadır.

368

Bu farklılıklar şu şekilde sıralanabilir:
– Finansmanına yardımcı olunacak yatırımlarda melek yatırımcılar kendi paralarını
kullanırlar risk sermayedarları ise kendilerine yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıların
paralarını kullanırlar.
– Risk sermayedarları melek yatırımcılara oranla daha fazla teknoloji tabanlı yatırımlara
destek verirler.
– Melek yatırımcıların yatırım oranları risk sermayedarlarına göre daha düşüktür.
– Melek yatırımcılar yatırım yaptıkları işletmelerin karar süreçlerine bizzat katılırlar;
ancak risk sermayedarları stratejik denetimlerde bulunurlar.
– Melek yatırımcılar yatırımlarını tamamen maceracı bir ruhla ve amatör bir şekilde
yaparken risk sermayedarları profesyonel ve yüksek getiri amaçlı yaparlar.
– Melek yatırımcılar genellikle daha önce girişimcilik deneyimlerine sahiptirler; ancak
risk sermayedarlarının girişimcilik deneyimleri melek yatırımcılara oranla daha düşüktür.
– Yatırım deneyimlerine bakıldığında risk sermayedarları melek yatırımcılara göre daha
aktiftir ve yatırım sayısı daha fazladır.
– Melek yatırımcılar risk sermayedarlarına göre daha fazla risk alırlar ve beklentileri
düşüktür.
– Melek yatırımcılar risk sermayedarlarına göre daha az araştırma ve değerlendirme
süreci uygularlar.
Melek yatırımcı kavramı ülkemizde yeni kullanılmaya başlanmakla birlikte bu yolla fon
sağlama ve yeni girişimleri finanse etme oldukça eskidir. Geçmişe bakıldığında A. Graham Bell
1874 yılında Bell telefon şirketini, Henry Ford, Ford fabrikasını ve Golden Gate köprüsünün
yapımı melek yatırımcı fonları ile finanse edilmiştir. Günümüzde ise amazon. com, yahoo. com,
apple computer gibi tanınmış firmaların kuruluş aşamalarında da melek yatırımcı fonları
kullanılmıştır.
Risk Sermayesi
Ellerinde büyük miktarda fon fazlası bulunan yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek
olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta
ve uzun vadeli bir yatırım modeli olarak tanımlanmaktadır. Risk sermayesi şirketlerinin temel
özelliği yatırım yapılan şirketlere finansman desteğinin sağlanmasının yanı sıra yönetim desteği
vermeleri ve özellikle stratejik konularda karar alma mekanizmasının mutlaka içinde yer
almalarıdır.
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Risk sermayesi temel olarak,
– teknolojik yenilik,
– sermayeye katılım,
– yönetime katılım,
– küçük işletme,
– hızlı büyüme,
– uzun vadeli yatırım gibi unsurlardan oluşur.
Risk sermayesi yatırımında var olan risk, yeni bir ürün yaratılması ve piyasada tutulması
riskidir. Ancak yüksek riskin yüksek getiriyi getireceğinden yola çıkan bu finansman
modelinde; alınan riskin başarıya dönüşmesi durumunda sağlanacak yüksek kâr marjı ve büyük
satış hacminden kaynaklanan verimlilik artışı bu şirketlere ortak olmak suretiyle finansman
sağlayan yatırımcıların getirisini oluşturur. Risk sermayesi finansman modelinin kurumsal
yapısı bir iş ortaklığı şeklinde düşünülebilir. Ortaklardan biri teknolojik yenilikler, yeni ürünler,
yeni hizmetler, yeni süreçler, yeni arz kaynakları ve yeni pazarlar yaratmak için finansal kaynak
arayan ve toplumda değişim yaratmak isteyen girişimciler, diğeri ise girişimcilerin iş fikrini
ciddiye alıp, onların hazırlamış olduğu iş planlarını inceleyerek, iş fikrini hayata geçirecek
şekilde sermaye desteği sağlayan risk sermayedarlarıdır.
Risk sermayedarları, bireysel olarak fon fazlası olan ve bunu kârlı bir alanda
değerlendirmek isteyen yatırımcılar olabileceği gibi risk sermayesi şirketleri de olabilir. Risk
sermayesi yoluyla sağlanan finansman desteği ile girişimcinin özendirilmesi ve teşvik edilmesi
amaçlanmaktadır. Risk sermayedarları stratejik, mali- yönetimsel knowhow aktarımı yoluyla
personel yapısı iyi ve bir değer yaratmaya yeterli olduklarına inandıkları işletmelere yatırım
yaparlar. Risk sermayesi modelinin işleyişi, fon kaynaklarının sağlanması, iş birliğine bağlı
olarak yatırımın gerçekleştirilmesi ve yatırımdan çıkılması şeklinde üç aşamadan oluşmaktadır.
Risk sermayesi şirketlerinin yatırımlarda kullanacağı fonlar ekonomide fon fazlası içerisinde
bulunan çok çeşitli kaynaklardan gelmektedir. Bu kaynaklar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
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Şekil 5. 2’de de görüldüğü gibi, çeşitli kaynaklardan sağlanan fonlar risk sermayesi
şirketlerinde birikmekte ve gerek işletmelere gerekse de girişimcilere yatırım amaçlı
aktarılmaktadır. Daha sonra başarıya ulaşmış işletmeler borsalar aracılığı ile halka açılmakta ve
elde edilen kâr, bu kârın oluşumuna finansal destek sağlayan kişi ve kuruluşlar ile risk sermaye
şirketi tarafından belirli oranlarda anlaşmaya bağlı olarak paylaşılmaktadır.
Risk sermayesi finansman modeli aracılığı ile yapılacak yatırımlar için bu aşamada takip
edilecek adımlar şu şekilde gösterilebilir:

İş planının hazırlanması: Fon ihtiyacı içerisinde olan girişimci ve/veya işletme
projesine ilişkin yatırım maliyeti, işletme giderleri, pazarlama stratejisi, gelir tahminleri, üretim
şekli, yönetim biçimi, yöneticilerin özellikleri, oluşturulması düşünülen mali yapı gibi bilgileri
içeren iş planını risk sermayesi şirketine gönderir. İş planı kurulması düşünülen işletmenin
detaylarını içeren yazılı bir dokümandır. İş planı şu anki durumu, ortaya çıkacak ihtiyaçları ve
yeni işletmenin olası sonuçlarını gösteren bir belgedir. İyi bir iş planı, işletme için gerekli
kaynakları tanımlayarak bunların nasıl sağlanacağını tarif eder ve okuyucuya işin neden başarılı
olacağını aktarır.

İş planı, girişimcinin başarılı bir girişim için kullanacağı ve işletmenin işleyişini
tanımlayacak yol gösterici bir rehberdir. Bazı profesyonel alanlarda iş planı işletme planı, kredi
başvurusu ya da yatırım prospektüsü olarak da adlandırılabilmektedir. İsmi ne olursa olsun iş
planı, gerek yatırımcılar gerekse de fon sağlayacak risk sermayesi şirketleri tarafından istenen
ve girişimcinin yatırım sürecine geçmesinde yardımcı olan bir rehberdir.

İlk değerlendirme: Risk Sermayesi şirketi, iş planı hazırlanmış olan proje
başvurularını inceleyerek, kendi kurumsal normlarına uygun olanları seçip görüşmeler yapmak
üzere ilgili girişimcileri davet eder.
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Birlikte çalışma: Karşılıklı görüşmeler sonucunda yapılabilirliği konusunda
tarafların anlaşması durumunda, girişimci projesi üzerinde detaylı çalışmalara başlar. Bu
aşamada projenin ekonomik, teknik ve mali yönleri en az 5 yıllık dönemler için çeşitli
senaryolar şeklinde incelenir ve fizibilite çalışmaları yapılır. Yapılabilirlik çalışmasında,
projenin boyutu, kuruluş yeri, pazara ilişkin bilgiler, projenin teknik opsiyonları, çevresel
kontroller ve potansiyel gelir akışlarının gösterildiği finansal analizler yer alır.

Değerlendirme: Bu aşamada yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirilir ve
proje sonuçlarının olumlu çıkması hâlinde risk sermayesi şirketi projeye katılım koşullarını
belirler. Projenin kârlılık oranına bağlı olarak belirlenen koşullar ile risk sermayesi şirketinin
projeye hangi oran ve şartlarda katılacağı da bu aşamada ortaya çıkmış olur. Risk Sermaye
şirketleri her yıl yüzlerce finansal öneri almalarına rağmen bunların ancak %2 veya %3’ü fon
desteği görmektedir.

Yatırım sözleşmesi: Risk Sermayesi şirketi tarafından belirlenen koşulların
girişimci tarafından da benimsenmesi ve mutabık kalınması durumunda, taraflar arasında
karşılıklı hak ve yükümlülükleri içeren bir yatırım sözleşmesi düzenlenir. Sermayeye katılım
oranları, yatırımın miktarı, yatırımın süresi gibi her türlü detayı kapsayan bu sözleşme girişimci
ile şirket arasındaki ilişkinin temelini oluşturur.
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Uygulamalar
1)
doğurabilir?

Bir işletmede finansal planlamanın gerektiği gibi yapılmaması ne tür sonuçlar

Çözüm:
Finansal planlama, bir işletmenin belirlenen bir dönem için ihtiyaç duyacağı fonları,
nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması, en uygun fon kaynaklarının bulunması ve bu
kaynakların ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi amacıyla yapılır. Eğer finansal planlama
gerektiği gibi yapılmazsa işletme likiditesini kaybedebilir, gerekli üretim hacmine
ulaşamayabilir, yeni iş fırsatlarını kaçırabilir, duran varlık yatırımlarını gereğinden fazla ya da
eksik yapabilir
2)

Bir işletmede çalışma sermayesi negatif olabilir mi?

Çözüm:
Sağlıklı İşletmelerde çalışma sermayesi negatif olamaz. Çalışma sermayesinin negatif
olması öncelikle işletmenin teknik likiditesinin kaybolduğu ve sonrasında da iflas sürecine
girmiş olduğunun bir göstergesidir. Çalışma sermayesi ancak kamu işletmelerinde negatif
olabilir. Bunun nedeni ise bu tür işletmelerin devlet tarafından desteklenmesidir.
3)
Aile ve yakın arkadaşlardan sağlanacak fonlar ile ticari bankalardan sağlanacak
fonlar arasında girişimci açısından fark var mıdır?
Çözüm:
Girişimci açısından aile ve arkadaşlardan sağlanan fonlar ile ticaret bankalarından
sağlanan fonlar arasında fark vardır. Şöyle ki, aile ve arkadaşlardan sağlanan fonlar zaman
içerisinde, yönetime karışma, kârdan pay alma, sahiplenme, çalışanlara karışma, faaliyetleri
yönlendirme vb. sakıncalar yaratabilir. Bununla birlikte bu fonların maliyeti ve elde edilmeleri
banka kredilerine göre daha kolaydır. Bu iki finansman biçimindeki bir diğer farklılık ise aile
ve arkadaşlardan sağlanan fonların özkaynak, kredilerin ise borç olmasıdır. Ticaret
bankalarından sağlanan fonlar borç niteliğinde olduğundan anapara ve faiz ödemesi gerektirir.
Ödemelerde bir gecikme olduğunda bankaların yasal yollara başvurma hakları vardır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni kurulan bir işletme ile faaliyetlerini belli bir aşamaya getirmiş işletmenin
finansman ihtiyacı ve finansman biçimleri aynı olmayacaktır. Girişimci için en zor aşamanın
başlangıç aşaması olduğu söylenebilir. Bu aşamada girişimcinin finansman kaynakları da
sınırlıdır. Bu kaynaklar kişisel kaynaklar, melek yatırımcılar, arkadaşlar ve akrabalar, kısa
vadeli banka kredileri ve satıcılardan oluşur.
Büyüme aşamasında firma yeni üretim tesisleri kurmak, yeni makine ve ekipman satın
almak, satış gücünü arttırmak ve ar- ge yatırımlarını yapmak durumundadır. Bu aşamada
girişimcinin ve firmanın finansman kaynakları genişlemiştir. Bu kaynaklar, satıcılar, ticari
bankalar, küçük ve orta ölçekli işletme idarelerinin sağlamış oldukları finansal destekler, risk
sermayedarları, yatırım bankaları ve yatırımcılar olarak sıralanabilir. Olgunluk aşamasında,
firma reklam harcamalarını arttırmak için finansal kaynaklara ihtiyaç duyarken gerileme
aşamasında ise firma yenilik yapmak zorundadır ve bu amaçla yeni kaynaklar yaratmak
durumunda kalabilir.
Girişimcinin uzun dönemli amaç ve hedeflerini ortaya koyduktan sonra ve bu hedef ve
amaçlara ulaşmada ihtiyaç olunan fonların nereden ve ne şekilde sağlanacağının belirlenmesi
finansal planlama ile mümkündür. Finansal planlama aynı zamanda üstlenilecek risklerin de
belirlendiği bir süreçtir. Bir firmanın finansal planlama sürecinden yoksun olması son derece
olumsuz sonuçlar doğurabilir.
Girişimci birçok finansman kaynağından yararlanabilir. Burada önemli olan konu,
girişimcinin ne kadar borç ne kadar öz kaynak kullanacağıdır. Sermaye yapısının oluşumunda
başlangıçta yapılan hatalar, girişimcinin belirli bir süre sonunda öncelikle likiditesinin
kaybolması sonrasında ise faaliyetlere son verilmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir.
Girişimcinin yararlanabileceği kaynaklar; kişisel fonlar, aile ve arkadaşlardan alınan destekler,
melek yatırımcı fonları, satıcı kredileri, ticaret ve yatırım bankalarından sağlanan kaynaklar,
leasing, kamu ve özel sektör kuruluşlarından sağlanan destekler ve risk sermayesi olarak
sıralanabilir.
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Bölüm Soruları
1)
Bir işletmenin finansman ihtiyacının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi
dikkate alınır?
a)

Öz kaynaklarının toplamı

b)

Kısa ve uzun süreli borçlar toplamı

c)

Borçların vade yapısı

d)

Dönen varlıklar toplamı

e)

Dönen ve duran varlıklar toplamı

2)

Girişimci için en zor olan işletme gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Başlangıç aşaması

b)

Büyüme aşaması

c)

Olgunluk aşaması

d)

Gerileme aşaması

e)

Düşüş aşaması

3)
Aşağıdakilerden hangisi başlangıç aşamasında girişimcinin yaralanabileceği
finansman kaynaklarından biri değildir?
a)

Kişisel kaynaklar

b)

Ticaret bankaları

c)

Yatırım bankaları

d)

Satıcı kredileri

e)

Arkadaş ve akrabalar
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4)
İşletme açısından yeniliklerin çoğaldığı, rekabetin ortaya çıktığı ve kârların
yükselmeye başladığı işletme gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Başlangıç

b)

Büyüme

c)

Olgunluk

d)

Gerileme

e)

Düşüş

5)
Aşağıdakilerden
faktörlerden biri değildir?

hangisi

finansal

planlama

a)

Hedef ve amaçların ortaya konulması

b)

Üstlenilecek risklerin belirlenmesi

c)

İhtiyaç duyulan fonların tahmin edilmesi

d)

Nakit giriş ve çıkışlarını belirlenmesi

e)

Geçmiş dönem sonuçlarının değerlendirilmesi

sürecinin

önemini

artıran

6)
Aşağıdakilerden hangisi finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik
stratejilerden biri değildir?
a)

Borçlardaki vadeyi kısaltmak

b)

Sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak

c)

Döviz kuru risklerinden korunmak

d)

Yeni kredi olanakları yaratmak

e)

Borç/özsermaye oranını 1’in altına düşürmek
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7)
İşletmenin gelecek dönemde elde edeceği faaliyet ve faaliyet dışı gelirleri ile o
gelirleri elde etmek için katlandığı maliyetlerin bütçelendiği tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Proforma bilanço

b)

Proforma gelir tablosu

c)

Nakit bütçesi

d)

Özkaynak değişim tablosu

e)

Fon akım tablosu

8)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi ihtiyacını artıran faktörlerden biri

a)

Kapasite

b)

İş hacmi

c)

Likidite riski

d)

Kredi değerliliği

e)

Yeniden değerleme

9)

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi kalemlerinden biri değildir?

a)

Nakit

b)

Alacak

c)

Stok

d)

Nakit benzerleri

e)

Duran varlıklar
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10)
Aşağıdakilerden hangisi aile ve arkadaşlardan sağlanan fonların yaratacağı
sakıncalardan biri değildir?
a)

Yönetime karışma

b)

Sahiplenme duygusu

c)

Çalışanlara karışma

d)

Faaliyetleri yönlendirme

e)

Faaliyeti sona erdirme

Cevaplar: 1)e, 2)a, 3)c, 4)b, 5)e, 6)a, 7)b, 8)e, 9)e, 10)e.
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TEMEL KAVRAMLAR
A
Açık analizi: Bankanın aktifi ve pasifi nedeniyle faiz oranı değişikliklerinden ne ölçüde
etkileneceğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen analizdir.
Aktif kârlılık oranı: Bir liralık varlık için ne kadar vergi sonrası net kâr elde edildiğini
gösteren etkinlik ölçütüdür.
Aktif yönetimi: Bir bankanın sahip olduğu kaynakların, en yüksek getiriyi en düşük
riskle elde edecek şekilde nasıl kullanabileceğine karar verilmesi sürecidir.
Anomali: Etkin piyasalar hipotezinin ortaya koyduğu sonuçlar ile çelişen bulgulardır.
Azalan marjinal verim: Değişken girdi miktarı arttırıldıkça bu girdinin marjinal
ürününün hızlı bir çıkıştan sonra tedrici olarak azalmasıdır.
B
Basit kredi: Vade bitiminde anapara ve faiz ödemesinin gerçekleştirildiği kredi
işlemleridir.
Bekleyişler hipotezi: Kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının farklı olmasını, bir diğer
deyişle faiz oranlarının vade yapısını kısa vadeli faiz oranının gelecekte farklı değerler alacağı
konusundaki beklentilere bağlı olarak açıklayan yaklaşımdır.
Bilgi edinme maliyeti: Bir varlığı ihraç eden tarafın kredibilitesi ve faaliyetlerinin
izlenmesi konularında harcanan kaynak ve zamandır.
Birincil piyasa: Bir şirket veya devlet tarafından çıkartılmış olan menkul kıymetlerin
ilk alıcılara satıldığı finansal piyasalardır.
Borç aracı: Çıkaran kişinin, aracı elinde bulunduran 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 anlaşmadır.
Borsa: Menkul kıymet alan ve satanların veya bunların broker’larının alım-satım
işlemlerini gerçekleştirdikleri bu amaçla düzenlenmiş belirli fiziki mekândır.
Bölünmüş piyasalar hipotezi: Farklı vadelere sahip tahviller arasında herhangi bir
ikâme ilişkisinin bulunmadığını, farklı vadelere sahip tahvillerin piyasalarının tamamıyla
birbirinden ayrı piyasalar olduğunu savunan yaklaşımdır.
Broker: Menkul kıymetlerin alıcı ve satıcılarını eşleştiren temsilcilerdir.
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Bugünkü değer: Belirli bir faiz oranından gelecekte elde edilecek bir parasal değerin
içinde bulunulan andaki değeridir.
Ç
Çapraz kur: Yabancı paraların birbirleri cinsinden değeridir.
Çeşitlendirme: Servetin çeşitli varlıklar arasında dağıtılmasıdır.
D
Dealer: Belirtilen fiyattan kendi nam ve hesabına menkul kıymetleri alıp satarak alıcı
ve satıcılar arasında bağ kuran finansal aracıdır.
Defter değeri: Firmanın muhasebe kayıtlarına göre ortaya çıkan değerdir ve şirketin
varlıkları ile borçları arasındaki farkın, yani şirketin net değerinin mevcut hisse sayısına
bölünmesi ile bulunur.
Denge faiz oranı: Ödünç verilebilir fon arzını (tahvil talebini) ödünç verilebilir fon
talebine (tahvil arzına) eşitleyen faiz oranıdır.
Direkt döviz kuru: Bir birim yabancı paranın değerinin yerli para cinsinden
açıklanmasıdır.
Doğrudan finansman: Borç alanların finansal piyasalarda menkul kıymet satarak fon
fazlasına sahip olanlardan borçlanmalarıdır.
Dolaylı döviz kuru: Bir birim yerli paranın değerinin yabancı para cinsinden
açıklanmasıdır.
Dolaylı finansman: Tasarrufçular ile yatırımcılar arasındaki fon transferinin bir
finansal aracı kurumun kullanılması ile gerçekleşmesidir.
Döviz kuru: Bir para birimini satın alabilmek için diğer para biriminden vazgeçilmesi
gereken miktardır.
Döviz riski: Bir finansal kuruluşun mevcut kâr marjının, işleme konu olan yabancı
paraların fiyatlarında meydana gelen değişmeler sonucu azalması olasılığıdır.
Döviz satın alma (call) opsiyonu: Sahibine belirli bir miktardaki dövizi belirli bir kur
üzerinden belirli bir tarihe kadar satın alma hakkı veren opsiyon sözleşmesidir.
Döviz satma (put) opsiyonu: Sahibine belirli bir miktardaki dövizi belirli bir kur
üzerinden belirli bir tarihe kadar satma hakkı veren opsiyon sözleşmesidir.
Döviz swapı: Farklı para birimlerinden borçlanmalarla ilgili nakit akışlarının iki taraf
arasında değiştirilmesidir.
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E
Efektif vade (durasyon): Bir tahvilin anapara ve faiz ödemelerinin tamamını elde
etmek için gerekli olan ortalama süreyi gösteren ölçüttür.
Efektif vade açığı: Faiz oranı değişikliklerinin bir bankanın net değeri üzerinde ne
kadar etkili olacağını belirlemeye olanak sağlayan ölçüttür.
Efektif vade ağırlıkları: Var olduğu kabul edilen her bir sıfır kuponlu tahvili toplam
ödeme akımlarının değeri içindeki payını gösteren orandır.
Eksik bilgilenme (asimetrik enformasyon): Borç almak isteyen tarafın borç verecek
tarafın sahip olmadığı bazı bilgilere sahip olması ve gerçekleştirilecek finansal işlemde bunun
avantajını kullanmasıdır.
Enflasyon primi: Vade boyunca beklenen enflasyon oranıdır.
Eurobond: Yabancı bir ülkede satışa sunulan ve satışa sunulduğu ülkenin para birimi
dışında bir para birimi üzerinden ihraç edilen tahvillerdir.
Evalüasyon kârı (zararı): Yabancı paranın değerinin değişmesi nedeniyle ortaya
çıkacak kâr (veya zarar) miktarıdır.
Ex-ante reel faiz oranı: Beklenen enflasyon verilerinin kullanılması ile dönem başı için
hesaplanan reel faiz oranıdır.
Ex-post reel faiz oranı: Gerçekleşen enflasyon verilerinin kullanılması ile dönem sonu
için hesaplanan reel faiz oranıdır.
F
Faiz oranı riski: Piyasa faiz oranında meydana gelen değişmeler sonucu sabit getirili
bir menkul kıymetin değerinde gözlenen dalgalanmaların yarattığı belirsizliktir.
Faiz oranı: Borçlanılan miktarın yüzdesi ile ifade edilen borçlanma maliyetidir.
Faiz oranlarının risk yapısı: Aynı vadeye sahip menkul kıymetlerin faiz oranları
arasındaki farklılıkların açıklanmasıdır.
Faiz oranlarının vade yapısı: Benzer risk primine sahip, ancak vadeleri farklı menkul
kıymetlerin faiz oranlarının farklılaşmasıdır.
Faiz oranlarının yapısı: Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, likidite, vergi
ayrıcalıkları ve vade özelliklerindeki farklılığın faiz oranına nasıl yansıdığının incelenmesidir.
Faiz paritesi şartı: Yurtiçi faiz oranının yabancı para faiz oranı ile yerli paradaki değer
değişimi oranının toplamına eşit olacağını gösteren döviz kuru denge koşuludur.
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Faiz swapı: Farklı borçlanma kaynaklarından benzer vadeli ve aynı miktarda anapara
borçlanmış iki tarafın faiz ödeme yükümlülüklerini, genelde bir banka aracılığı ile birbirlerine
devretmelerini içeren swap işlemidir.
Finansal aracılık: Bir finansal aracı kurumun kullanılması ile gerçekleşen dolaylı
finansman sürecidir.
Finansal Panik: Finansal aracıların yaygın olarak aynı anda iflasa sürüklenmeleri
durumudur.
Finansal piyasalar: Fon ihtiyacı (açığı) olan, yani fon arayan ekonomik birimlerle fon
fazlası olan, yani fon satmak isteye ekonomik birimleri karşı karşıya getiren ortamlardır
Fiyat/kazanç oranı: Hisse senedinin cari piyasa fiyatının hisse başına kazanç değerine
bölünmesi ile bulunan değerdir.
Forward döviz sözleşmeleri: Gelecekte belirlenen bir tarihte ve belirlenen kurdan
yabancı paranın veya yabancı para cinsinden düzenlenmiş bir menkul kıymetin teslimini içeren
sözleşmelerdir.
Forward faiz sözleşmeleri: Faiz oranı riskinden korunmak amacıyla kullanılan forward
sözleşmeleridir.
Forward sözleşme: Gelecekteki bir tarihte teslim edilecek bir malın veya finansal
aracın (döviz dahil) fiyatının ve işlem miktarının bugünden belirlendiği sözleşmedir.
Futures döviz sözleşmesi: Hak sahibine gelecekteki belirli bir tarihte önceden
belirlenmiş bir kur üzerinden belirli bir miktarda dövizi alma yada satma yükümlülüğü doğuran
anlaşmadır.
Futures sözleşme: Belli nitelikteki ve miktardaki bir malın veya finansal varlığın (döviz
dahil) sözleşme tarihinde belirlenmiş bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte teslimini, yani alım
satımını hükme bağlayan standartlaştırılmış bir anlaşmadır.
G
Gelecekteki değer: Belirli bir faiz oranından, bugünkü belirli bir miktarın, geçirilecek
zaman içerisinde kaç liraya ulaşacağını gösterir.
Gelir açığı: Faiz oranı değişiklikleri karşısında bankanın net gelirinin ne kadar
etkileneceğini ifade eden ve faize duyarlı aktifler ile faize duyarlı pasifler arasındaki fark olarak
tanımlanan ölçüttür.
Gerçek değer: Bir hisse senedinin olması gereken değeridir.
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Geri ödenmeme riski: Bir menkul kıymeti ihraç eden ekonomik birimin menkul
kıymetle üstlendiği faiz ve anapara geri ödemesi sorumluluklarını zamanında yerine
getirememesi olasılığıdır.
Getiri eğrisi: Belirli bir tarihte piyasalarda alınıp satılan devlete ait borçlanma
senetlerinin vadeleri ile faiz oranları arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir.
Getiri oranı: Bir menkul kıymetin sahibine sağladığı ödemeler ve değer
değişikliğinden elde edilecek kazancın bu menkul kıymetin alış fiyatına oranıdır.
H
Hazine bonosu: Vadesi bir yıldan kısa olan ve iskontoyla satılan devlete ait iç
borçlanma senetleridir.
Hisse senedi: Bir şirkete ait sermayenin belli bir oranını temsil eden ve sahiplerine o
oranda ortaklık hakkı sağlayan, belirli şekil şartlarına sahip menkul kıymettir.
İ
İkincil piyasa: Daha önce çıkartılmış olan menkul kıymetlerin yeniden satıldığı finansal
piyasalardır.
İskontolu tahvil: Üzerinde yazılı değerden daha düşük bir bedelle satılan ve vade
dolduğunda üzerinde yazılı anapara geri ödemesinin yapıldığı kredi işlemleridir.
İşlem maliyeti: Finansal işlemlerin gerçekleştirilmesinde harcanan para ve zamandır.
İşleme koyma fiyatı: Opsiyonu elinde bulunduran kişinin bir finansal varlığı alma veya
satma hakkına sahip olduğu fiyattır.
K
Kâr payı: Hisse senedi sahiplerine şirketin kârından yapılan direkt ödemedir.
Kâr: Gelir ve maliyet arasındaki olumlu farktır.
Kısa vade: Bir yıldan daha kısa süreli vadedir.
Korunma (hedging): Faiz oranı ve kur risklerinden kaynaklanan sermaye kaybına
uğrama olasılığını azaltan finansal stratejilerdir.
Kotasyon: Bankaların herhangi bir finansal varlığa ilişkin olarak teklif ettikleri fiyattır.
Kötü niyet: Eksik bilgilenme nedeniyle bir finansal işlemin gerçekleşmesinden sonra
ortaya çıkan maliyettir.
Kredilerin marjinal geliri: Bankanın ilave kredi vererek elde ettiği ek gelirdir.
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Kupon ödemeli tahvil: Vade boyunca belirli periyotlarla faiz ödemesinin yapıldığı ve
vade sonunda anapara geri ödemesinin gerçekleştirildiği kredi işlemidir.
Kur riski oranı: Toplam döviz cinsi varlıkların, toplam döviz cinsi yükümlülüklere
oranı şeklinde hesaplanan ve mevcut riskin büyüklüğünü gösteren ölçüttür.
Kur riski: Bir işletmenin bilançosunun aktifinde ve pasifinde aynı tutarda ve cinste
yabancı para bulunmamasından kaynaklanan zarara uğrama olasılığıdır.
L
Likidite yönetimi: Bankaların mevduat şeklindeki yükümlülükleri karşılığında
ellerinde ne kadar serbest rezerv bulunduracaklarına karar verme süreci olarak tanımlanır.
Likidite tercihi kuramı: Denge faiz oranının belirlenmesini para arzı ve para talebini
kullanarak açıklayan faiz kuramıdır.
Likidite: Bir varlığın bir ödeme aracına dönüşüm hızı ve kolaylığıdır.
Long pozisyon: Gelecekteki belirlenmiş tarih ve fiyattan bir finansal aracı (döviz dâhil)
satın alma yükümlülüğüdür.
M
Marjinal gelir: Kredilere uygulanan faiz oranına eşit olan gelir eğrisinin eğimidir ve
bankanın açtığı ilave 1 liralık krediden elde ettiği geliri ifade etmektedir.
Marjinal maliyet: Maliyet eğrisinin eğimidir ve bankanın açtığı ilave 1 liralık kredinin
maliyetini ifade etmektedir.
Marjinal ürün: Diğer girdiler sabitken, değişken girdinin kullanım miktarındaki bir
birimlik artış karşısında toplam üründe meydana gelen değişikliktir.
Markow bekleyişleri: Bekleyişlerin oluşumunda ekonomik birimlerin en yakın geçmişi
göz önüne alacaklarını savunan yaklaşımdır.
Menkul kıymet: Ödünç alan kişinin gelecekteki geliri veya varlıkları üzerinde alacak
hakkı doğuran finansal araçlardır.
Mevduat sigortası: Her ülkede uygulama esasları farklılık göstermesine karşın, genel
anlamı ile iflas eden bir bankadaki mevduatın belirli oranlarda güvence altına alınmasıdır.
Mevduat talebi: Müşterilerin kredi talebinin ve bankanın bu talebi karşılama arzusunun
sonucu olan taleptir.
Mevduat: İstendiği zaman veya belirli bir vade sonunda geri alınmak üzere bankaya
yatırılan fonlardır.
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Mevduatların marjinal kaynak maliyeti: Mevduatlarda meydana gelen değişikliğin
bu mevduatların maliyetinde neden olduğu değişikliktir.
Mevduatların marjinal ürünü: Bankaların ek bir birim mevduat elde ederek
yarattıkları ek kredidir.
N
Negatif eğimli talep eğrisi: Piyasa gücüne sahip bankanın daha fazla kredi açabilmek
için kredi faiz oranını düşürmesi gerektiğini ifade eden eğridir.
Net faiz marjı: Bir birim varlık için elde edilen net faiz gelirini gösteren etkinlik ve
kârlılık ölçütüdür.
Nominal döviz kuru: Bir para biriminin bir başka para birimi karşısındaki değeridir.
Nominal faiz oranı: Piyasada gerçekleşen ve gözlemlenebilen faiz oranıdır.
O–Ö
Oligopolcü banka: Piyasada sadece birkaç bankayla rekabet eden bir konumda olan
bankadır.
Opsiyon: Elinde bulunduran kişiye belli bir kıymeti belirli bir tarihte ve belirli bir
fiyattan satın alma veya satma hakkı veren finansal sözleşmedir.
Ortaklık araçları: Bir işletmenin varlıklarını ve net gelirini paylaşma hakkı doğuran
menkul kıymetlerdir.
Ödeme güçlüğü: Bir bankanın, müşterilerin nakit taleplerini karşılayabilecek ölçüde
yeterli likit varlığa sahip olmamasıdır.
Ödünç verilebilir fonlar kuramı: Denge faiz oranının belirlenmesini ödünç verilebilir
fonların arz ve talebini kullanarak açıklayan faiz kuramıdır.
Öz kaynak kârlılık oranı: Bir liralık öz kaynak için elde edilen kârı gösteren kârlılık
ölçütüdür.
P
Para piyasası: Bir yıldan daha kısa vadeye sahip menkul kıymetlerin alınıp satıldığı
piyasadır.
Parite riski: Döviz portföyünde mevcut olan yabancı paraların çapraz kurlarında
(paritelerinde) meydana gelen değişmeden kaynaklanabilecek alternatif zarar olasılığıdır.
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Pasif yönetimi: Bir bankanın en düşük maliyetle alternatif fon kaynaklarından ne
ölçüde yararlanacağına, yani bankanın fon kaynak yapısının nasıl şekilleneceğine karar
verilmesi sürecidir.
Piyasa değeri: Bir hisse senedinin piyasa koşulları altında arz ve talebe göre belirlenmiş
değeridir.
Piyasa gücüne sahip banka: Kredilere uygulayacağı faiz oranı üzerinde bir ölçüde
kontrol gücü olan bankadır.
Piyasa: Alıcı ve satıcıları karşı karşıya getiren ortamlardır.
Portföy tercihi: Sahip olunan servetin çeşitli varlıklar arasında nasıl dağıtılacağına
karar verilmesi sürecidir.
Portföy: Çeşitli varlıklardan oluşan varlık sepetidir.
Prim: Opsiyonun piyasa fiyatıdır.
R
Rasyonel bekleyişler: Bir değişkene ait beklentilerin oluşturulmasında ekonomik
birimlerin, iktisat teorisinin belirlediği değişkenler de dahil olmak üzere, mevcut tüm
enformasyonu kullanarak optimal tahmini yapacaklarını savunan yaklaşımdır.
Reel döviz kuru: Yerli para biriminin yabancı paralar karşısında satın alma gücüne göre
düzeltilmiş değeridir.
Reel faiz oranı: Nominal faiz oranı ile beklenen enflasyon oranı arasındaki farktır.
Repo: Menkul kıymetlerin geri alım taahhüdü ile satışıdır.
Risk primi: Geri ödenmeme riskinden bağımsız bir menkul kıymetin faiz oranı ile aynı
vadeye sahip geri ödenmeme riski taşıyan bir menkul kıymetin faiz oranı arasındaki farktır.
Risk: Bir varlığın gelecekteki değeri konusunda mevcut olan belirsizliktir.
S
Sabit ödemeli kredi: Vade sonuna kadar anapara ve faiz geri ödemesinin bir dizi
periyodik eşit ödemeyle gerçekleştirildiği kredi işlemleridir.
Satın alma (call) opsiyonu: Sahibine belli bir kıymeti belirli bir tarihte ve belirli bir
fiyattan satın alma hakkı veren opsiyon sözleşmesidir.
Satın alma gücü paritesi yaklaşımı: Uzun dönemde denge döviz kurunun tamamen iki
ülkedeki fiyat değişikliklerine bağlı olarak belirleneceğini öne süren teorik yaklaşımdır.
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Satma (put) opsiyonu: Sahibine belli bir kıymeti belirli bir tarihte ve belirli bir fiyattan
satma hakkı veren opsiyon sözleşmesidir. konsorsiyum lideri banka öncülüğünde bir araya
gelmesi ile oluşturulan bankalar grubunun bir bankaya verdiği kredidir.
Sermaye kazancı/kaybı: Bir menkul kıymetin fiyatında meydana gelen değişme
sonucu elde edilecek ek gelir veya yerine göre uğranılacak kayıptır.
Sermaye piyasası: Orta ve uzun vadeli (bir yıl ve daha uzun süreli) menkul kıymetlerin
alınıp satıldığı piyasalardır.
Servet: Bir bireyin sahip olduğu kaynakların tamamıdır.
Short pozisyon: Gelecekteki belirlenmiş tarih ve fiyattan bir finansal aracı (döviz dâhil)
satma yükümlülüğüdür.
Sistematik olmayan risk: Bir menkul kıymete özgü olan ve çeşitlendirme yolu ile
azaltılabilen risktir.
Sistematik risk: Çeşitlendirme yolu ile yok edilemeyen risk bileşenidir ve varlık
piyasasındaki değer değişiklikleri karşısında bir varlığın getirisindeki değişmeye ilişkin ölçüt
olma fonksiyonunu üstlenir.
Spot piyasa: Menkul kıymetlerin satışında teslim ve ödemenin hemen yapıldığı
piyasalardır.
Swap sözleşmeleri: İşlemin iki tarafının karşılıklı olarak ödemeleri takas ettikleri
finansal sözleşmelerdir.
T
Tahvil arzı eğrisi: Faiz oranı ile satılmak istenen tahvil miktarı arasındaki negatif yönlü
ilişkiyi gösteren arz eğrisidir. Negatif eğimin nedeni tahvilin fiyatı ile faiz oranının ters yönde
değişmesidir.
Tahvil talebi eğrisi: Faiz oranı ile satın alınmak istenen tahvil miktarı arasındaki pozitif
yönlü ilişkiyi gösteren talep eğrisidir. Pozitif eğimin nedeni tahvilin fiyatı ile faiz oranının ters
yönde değişmesidir.
Tahvil: Devlet ve anonim şirketler tarafından ödünç para bulmak amacıyla, üzerinde
yazılı değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkarılan vadesi bir yıl ve daha uzun borç
senetleridir.
Tam korunma: Portföyün taşıdığı faiz oranı riskinin veya taşınan pozisyon nedeniyle
mevcut döviz riskinin tamamını ortadan kaldıran finansal stratejidir.
Tek fiyat kanunu: Homojen olan malların farklı piyasalarda da olsa aynı fiyata
satılması gerektiğini ifade eden ilkedir.
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Teknik analiz: Bir varlığa ait geçmişe dönük verileri grafikler aracılığı ile analiz edip
ileriye dönük tahmin yapma tekniğidir.
Ters Repo: Menkul kıymetlerin geri satış taahhüdü ile alımıdır.
Ters seçim: Eksik bilgilenme nedeniyle bir finansal işlemin gerçekleşmesinden önce
ortaya çıkan maliyettir.
Tezgâh üstü (OTC) piyasa: Borsa dışında menkul kıymetlerin alınıp-satıldığı
piyasadır.
Toplam ürün: Belirli bir miktar girdi ile gerçekleştirilen toplam üretim düzeyidir.
Türev ürün: Korunma işlemlerinde başvurulan ve getirisi diğer finansal araçların
getirisine bağlı olarak belirlenen finansal araçlardır.
U
Underwriting: Bir şirket tarafından çıkartılan menkul kıymetlerin birincil piyasada
fiyat garantisi ile satışının sağlanması amacı ile bir yatırım bankasına devredilmesi işlemidir.
Uyum hızı: Beklentilerin geçmişteki tahmin hatalarına hangi hızda uyum gösterdiğini
ifade eden katsayıdır.
Uyumcu bekleyişler: Bekleyişlerin oluşumunda ekonomik birimlerin ilgili değişkenin
geçmiş dönemlerdeki seyrini ve daha önce yaptıkları tahmin hatalarını göz önüne alacaklarını
savunan yaklaşımdır.
Uzun vade: On yıl ve daha uzun süreli vadedir.
V
Vade primi: Daha az tercih edilen vadeye sahip bir menkul kıymeti satın almaları için
yatırımcılara ödenecek ek faizdir.
Vade tercihi hipotezi: Farklı vadelerdeki menkul kıymetler arasında bir ikâme
ilişkisinin varlığını kabul eden, ancak bunun tam ikâme olarak değerlendirilemeyeceğini ifade
eden yaklaşımdır.
Vade: Bir borç aracının, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile geçerliliğini
yitireceği tarihtir.
Vadeli mevduat: Bankalara belirli bir vade sonunda geri alınmak üzere belli bir faiz
karşılığında yatırılan mevduatlardır.
Vadeli piyasa: Menkul kıymetlerin gelecekteki bir tarihte bugünden anlaşılan bir
fiyattan alınıp satıldığı piyasadır.
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Vadesiz mevduat: Bankalara istendiği zaman çekilmek üzere yatırılan mevduatlardır.
Vadeye kalan gün: İşlemin yapılma tarihinden vadenin dolmasına kadar geçecek
süredir.
Varlık talebinin servet esnekliği: Diğer koşullar sabitken, servette meydana gelen
oransal değişiklik karşısında varlık talebinin hangi oranda değiştiğini gösteren ölçüttür.
Varlık: Değer muhafaza etme özelliği taşıyan mülkiyet unsurlarıdır.
Vergi sonrası faiz oranı: Nominal faiz oranının ödenmesi gereken vergi oranına göre
düzeltilmesi sonrasında elde edilen faiz oranıdır.
Y
Yabancı tahvil: Yabancı bir ülkede satışa sunulan ve satışa sunulduğu ülkenin para
birimi üzerinden ihraç edilen tahvillerdir.
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.
Yerli paranın değer kaybetmesi: 1 birim yabancı para satın almak için ödenmesi
gereken yerli para miktarının artmasıdır.
Yerli paranın değer kazanması: 1 birim yabancı para satın almak için ödenmesi
gereken yerli para miktarının azalmasıdır.
Yüzen fonlar: Bankaların kasalarına giren ve birkaç gün bekleyen fonlardır.
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