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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.Finansal Piyasaların Başlıca İşlevleri
1.2. Para ve Sermaye Piyasaları Ayrımı
1.2.1. Para Piyasası
1.2.2. Sermaye Piyasası
1.3. Finans Piyasası Dengesi ve Faiz Oranı
1.4. Finans Piyasalarının Reel Kesime Fon Aktarmadaki İşlevi Üzerine Bir
Değerlendirme
1.5. Finansal Göstergelerin Bilgi Sağlama İşlevi
1.5.1. Piyasaların Birbirleriyle Etkileşimi
1.6. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Piyasalar
1.6.1. Organize Piyasalar
1.6.2. Tezgâhüstü Piyasalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Finansal sistemin ve finansal piyasaların ekonomideki rolü nedir?

2)

Finansal piyasaların özellikleri nelerdir?

3)

Sermaye piyasalarının gelişimini etkileyen faktörler nelerdir?

4)

Sermaye piyasaları nasıl sınıflandırılabilir?

5)

Finansal varlıkların ne tür özellikleri vardır?

6)

Finansal sistemde finansal kurumların rolü nedir?

7)

Ülkemizde sermaye piyasaları nasıl özellik göstermektedir?

8)

Finansal sistemin temel değişkeni olan faizi oluşturan faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Finansal piyasaların başlıca
işlevlerini kavrayabilmek.
Para ve sermaye piyasaları
ayrımını saptayabilmek
Finans piyasası ile reel
sektör arasındaki ilişkileri
ortaya koyabilmek.
Türkiye’de faaliyet gösteren
piyasalarıaçıklayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Finansal Sistem



Finansal Piyasalar



Reel Piyasalar



Para Piyasası



Sermaye Piyasası



Organize Piyasalar



Organize Olmayan Piyasalar



Finansal Varlıklar



Nominal Faiz



Reel Faiz

9

Giriş
Bir ekonomide finansal sistemin temel işlevi ekonomi içerisindeki fon akımlarını
düzenleyerek fon fazlası olan ekonomik birimlerden fon gereksinimi olanlara doğru gerekli
fon aktarımını gerçekleştirmek olarak tanımlanabilir. Finansal sistem bu özelliğini kendi
içerisinde bulunan finansal araçlar, bu araçları kullanan finansal aracı birimler ve bu
birimlerin iktisadi davranışlarını yönlendiren yasal düzenlemeler çerçevesinde ortaya
koymaktadır.
Finansal piyasalar kendi bünyelerinde gerçekleşen finansal işlemler için kurumsal bir
denetim sağlamakta, özellikle fon kaynaklarını kullanma yetkisine sahip aracı birimler
tarafından bu kaynakların kötü yönetilme riskine karşı finansal yatırımların fon arz ve talep
edenler tarafından yakından izlenmesine yardımcı olmaktadırlar.
Finansal piyasalar günümüz dünyasında gerek ulusal ekonomilerin kendi içerilerindeki
gerekse de karşılıklı olarak ekonomiler arasındaki ilişkilerin açıklanabilmesi açısından ayrı bir
önem kazanmıştır. Fon kullananlar ile fon arz edenler arasındaki fon akımlarını düzenleyen
kurumları, bu akımların gerçekleşmesini sağlayan araçları ve bunları düzenleyen hukuki ve
idari kuralları tanımlayan iktisadi yapı finansal piyasaların temelini oluşturmaktadır.
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1.1. Finansal Piyasaların Başlıca İşlevleri
Finans piyasaları iktisadi birimlerin elde ettikleri gelirlerinin tamamını harcamayarak
bir tasarruf fazlası oluşturdukları ve bu tasarruf fazlasını ekonomide gelirlerinden daha
fazlasını harcamak durumunda olan birimlere yönlendirdikleri piyasalar olarak dikkate
alınabilmektedir. 1 Fon arz ve talep edenler arasındaki bu ilişki finansal işlemlerin
gerçekleşmesini sağlayan birimler ya da kurumlar aracılığı ile ekonomi içerisinde fon
akımlarının oluşmasına neden olmaktadır. Bu sistem içerisinde gereksinme duymadıkları
tasarruflarını finansal sistemin kullanımına sokan fon arz edenler hane halkı, özel işletmeler,
devlet kesimi veya yabancı fon sağlayıcılar olabilirken fon talep edenler de başta özel kesim
işletmeleri veya devlet kesimi olmak üzere hane halkı ve yabancı ekonomik birimler
olabilmektedir. Görüldüğü gibi, iktisadi sistem içerisinde aynı birimler bir yandan ellerindeki
fazla fonları ödünç veren bir konumda bulunabilirken, diğer yandan gereksinmelerini
karşılayabilmek amacı ile fon açığına sahip oldukları durumlarda fon talep eden bir işleve
bürünebilmektedir. Fon arz ve talep edenler arasındaki bu işlemlerin finansal aracılar yolu ile
gerçekleştirilmesi durumunda dolaylı finansmanın, fon açığı olan kesimlerin herhangi bir
aracı birime gereksinme duymaksızın çeşitli finansal araçları kullanarak fon arz edenlerden
ödünç alma yoluna gitmeleri durumunda ise doğrudan finansmanın varlığından söz
edilecektir. Finansal piyasalara özgü bu işleyiş mekanizması Şekil 1’de özetlenmektedir.

1 Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 5. edition,
Addison-Wesley, 1997, p. 21.

11

Dolaylı Finansman

FİNANSAL
ARACILAR

FONLAR

FONLAR

TASARRUF EDENLER ve
ÖDÜNÇ VERENLER
1.Hane Halkı
2.Firmalar
3.Kamu Kesimi
4.Yabancılar

FONLAR

F
O
N
L
A
R

FİNANSAL
PİYASALAR

BORÇLANICI ve
HARCAMA YAPAN BİRİMLER
1.Firmalar
2.Kamu Kesimi
3.Hane Halkı
4.Yabancılar

FONLAR

Doğrudan Finansman

Şekil 1: Finansal Sistem İçerisindeki Fon Akışı (Kaynak: Frederic S. Mishkin, The
Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 5. Edition, Addison-Wesley, 1997,
p. 21.)
Şekil 1’de çeşitli ekonomik birimlerin tasarruflarından oluşan finansal fon akımları ok
yönünde ilerlemekte ve doğrudan finansman ya da dolaylı finansman yolu ile ödünç
verenlerden borçlanıcı birimlere doğru hareket etmektedir. Doğrudan finansman ile borçlanıcı
birimler finansal piyasalarda doğrudan ödünç vericilere menkul kıymet satarak kredi elde
edebilmekte, dolaylı finansmana başvurulması durumunda ise fon arz eden tasarrufçu
birimlerin kendi gereksinmelerinin üzerindeki fon kaynaklarını finansal aracılara aktarmaları
kredi kullanmak isteyen ekonomik birimlerin talep ettikleri fonları finansal aracılardan elde
etmesini olanaklı kılmaktadır.2 Bu şekilde finansal sistem içerisindeki fon akışı gerçekleşmiş
olmaktadır. Fon akış mekanizmasının genel işleyişi gösterildikten sonra finansal piyasaların
sahip olması beklenen başlıca işlevler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1)
Finansal işlemlerin yerine getirilebilmesine aracılık eden finansal kurumların
gerek niteliksel gerekse de niceliksel olarak gelişimi, ayrıca bu doğrultuda iktisadi bireylerin
kullanımına sunulan finansal araçların çeşitliliğinin artması her şeyden önce ekonomi
içerisindeki bilgi ve işlem maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır. Bu durum finansal
piyasaların hacmindeki artış ve piyasaların daha etkin çalışma koşullarına sahip olması ile
birlikte bu piyasalarda faaliyet gösteren finansal oyuncuların risk algılamalarının gelişmesine
ve geleceğin belirsizliğine karşı bir riskten kaçınma davranışı geliştirebilmelerine olanak
sağlamaktadır.
2 Tezer Öçal, vd.,Para Banka Teori ve Politika, 1. Baskı, Gazi Kitabevi, 1997, s. 19.
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2)
Finans piyasaları bireysel tasarruflara hareketlilik kazandırarak bunların
tasarruf sahiplerinin elinde atıl bir şekilde kalmasını engellemekte ve daha verimli yatırım
alanlarına yönlendirilebilmelerini olanaklı kılmaktadır. Bireysel tasarrufçular ellerindeki fazla
fonların değerlendirilmesi amacı ile ekonomideki tasarruf açığı olan borçlanıcı birimleri
fonlama konusunda isteksiz davranabilirken, finansal piyasalar ve bu piyasaları oluşturan
kurumsal yapılar çok farklı sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklere sahip hane halkı
birimlerinin tasarruflarını bir araya getirerek bunları bir bütün olarak ekonomide fon talep
eden borçlanıcı birimlere aktarabilmektedir. Finansal piyasaların bu işlevi, yukarıda da
değinildiği gibi, fon fazlasına sahip ekonomik birimler açısından borçlanıcı birimlerin temel
niteliklerinin değerlendirilmesi ve tasarrufların alternatif kullanım alanları arasında kullanımı
konularında bilgi sağlanmasına ve işlem maliyetlerinin önemli ölçüde azalmasına yol
açmaktadır.
3)
Fon arz ve talep edenler arasında finansal piyasalar aracılığı ile gerçekleşen bu
ilişki ekonomide çeşitli iktisadi birimler açısından dış finansman olanaklarının gelişmesini ve
dolayısı ile iç finansman kısıtının zayıflamasını sağlamaktadır.
4)
Finansal kurumlar faaliyet alanlarında sahip oldukları uzman işgücü ve bilgi
birikiminden dolayı yatırım olanakları ve bunların değerlendirilmesi amacı ile yürütülen
yatırım projelerinin özellikleri hakkında ekonomi içerisindeki ortalama bir küçük yatırımcıya
göre daha fazla bilgiyi kendi bünyelerinde barındırmaktadır. Bu durum ise ekonomideki
tasarrufların en uygun yatırım alanlarına yönlendirilmesini sağlayarak ekonomik birimler
açısından sistematik risk algılamasını önemli ölçüde azaltmakta, iktisadi açıdan etkin bir
kaynak dağılımına ulaşılmasına hizmet etmektedir.
5)
Finansal piyasaların bir diğer temel niteliği likidite yaratma özelliğinden
kaynaklanmaktadır. Yüksek getiri olanağı sunan bazı yatırımlar sermaye mallarının uzun
dönemli kullanımını gerektiren proje tasarımlarını içerebilmekte, diğer yandan bazı
yatırımcılar da ansızın çeşitli nedenler ile tasarruflarına ulaşmak isteyebilmektedir. Finansal
sistem çok farklı özelliklere sahip ekonomik birimlerin tasarruflarını bir fon havuzu içerisinde
toplulaştırılmış olarak bir araya getirdiğinden bu fonların hem uzun hem de kısa dönemli
projeler için değerlendirilebilmesi mümkün olmaktadır. Yani, finansal sistemin ekonomik
birimlerin kullanımına sunduğu bu fon havuzu yardımı ile bir yandan tasarruf sahipleri hızlı
bir şekilde ve kendi olanaklarını aşan yüksek miktarda bir likiditeye ulaşabilmekte, diğer
yandan ekonomi içerisindeki nispeten küçük değerli bireysel tasarruflar finansal piyasalardaki
aracı kurumların uzmanlık alanları doğrultusundaki çok büyük ölçekli ve kârlı yatırım
alanlarına yönlendirilebilmektedir. Bireysel yatırım projeleri ile ilgili yüksek bilgi toplama
maliyetleri finansal kurumlar tarafından rahatlıkla karşılanabilmektedir.
6)
Finansal piyasalar kendi bünyelerinde gerçekleşen finansal işlemler için
kurumsal bir denetim sağlamakta, özellikle fon kaynaklarını kullanma yetkisine sahip aracı
birimler tarafından bu kaynakların kötü yönetilme riskine karşı finansal yatırımların fon arz
ve talep edenler tarafından yakından izlenmesine yardımcı olmaktadırlar. Firma
yöneticilerinin finansal kararların alınması sürecinde gerçekleştirilmesi düşünülen projelerin
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olası sonuçları ile ilgili bilgileri firma dışındaki kredi olanağı sağlayan borç verici birimlere
ve aynı zamanda firma mülkiyeti üzerinde ortaklık hakkı talep edebilen hisse sahiplerine göre
daha fazladır. Firma yönetimi üzerinde söz sahibi ‘içeridekilerin’ fırsatçı davranışlara
başvurarak bireysel tasarrufları yanlış yönlendirmeleri veya kişisel faydalarını ençoklaştırmak
amacı ile tasarruf sahiplerini zarara uğratacak davranışlarda bulunmaları finansal sistemin fon
arz ve talep edenler arasındaki işlemlerin gerçekleşmesi açısından etkin bir şekilde çalışmasını
engellemektedir. Bu bilgi asimetrisini gidermek için finans piyasaları firma yöneticilerinin
davranışlarının yakından izlenerek hisse sahipleri tarafından zayıf yöneticilerin iş başından
alınması ve firma yönetimlerinin fon sahiplerinin çıkarlarını gözetecek şekilde disipline
edilmesi olanaklarını da beraberinde sunmaktadır.
Finansal piyasaların günümüz dünya ekonomisinde taşıdığı önemi vurgulayan
yukarıdaki açıklamalar izlenerek bu piyasalar hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi verilmesi
Finansal Ekonominin içeriğinin daha aydınlatıcı bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

1.2. Para ve Sermaye Piyasaları Ayrımı
İktisadi açıdan piyasa, alıcıların ve satıcıların karşılıklı olarak iletişim içerisinde
bulundukları ve fiyat mekanizması aracılığı ile aralarında mal ve hizmet değişiminin
gerçekleşmesini sağlayan herhangi bir örgütlenmenin varlığını ifade etmektedir. Piyasa
kavramı mekânsal bir içerik taşıyabileceği gibi genellikle kuramsal nitelikli ve mekân
boyutundan soyutlanmış bir anlamı ifade etmektedir. Dolayısı ile arz ve talep koşullarının
karşılaşmasını sağlayan herhangi bir oluşum piyasa kavramı ile nitelenebilecektir. Bazı
piyasalar alıcıları ve satıcıları aynı ortam içerisinde toplayabileceği gibi bazıları da ticari
nitelikli işlemlerin gerçekleşmesine aracılık eden uzmanlaşmış iktisadi birimlerin müşterileri
adına faaliyette bulunduğu, alıcıların ve satıcıların zorunlu olarak bir araya gelmelerinin ve
hatta birbirlerinin kim olduklarını bilmelerinin gerekmediği daha soyut bir içeriğe sahip
olabilmektedir. Birinci tür piyasalara daha çok günlük hayatta karşılaştığımız ve içerisinde
dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının alım ve satım işlemlerinin yapıldığı semt pazarları
örnek verilebilirken, ikinci tür piyasalara ise içerisinde finansal nitelikli işlemlerin yapıldığı
menkul kıymet borsaları en tipik bir örnek olarak gösterilebilmektedir. Piyasalardaki işlemler
ülke sınırları içerisinde ortaya çıkıyorsa ‘iç piyasalar’, bu işlemler gerçekleştirilme ve
etkilerini gösterme aşamasında ülke sınırlarını aşan bir nitelik taşıyorsa ‘uluslar arası
piyasalar’ söz konusu olmaktadır. Bu anlamda çok değişik piyasa türlerinin varlığından söz
edilebilmesine karşılık kitabımızda kendi konumuz açısından yalnızca finansal piyasalar ve
bunların alt bölümlerini oluşturan para ve sermaye piyasalarının üzerinde durulacaktır.
Finansal piyasalar günümüz dünyasında gerek ulusal ekonomilerin kendi içerilerindeki
gerekse de karşılıklı olarak ekonomiler arasındaki ilişkilerin açıklanabilmesi açısından ayrı bir
önem kazanmıştır. Fon kullananlar ile fon arz edenler arasındaki fon akımlarını düzenleyen
kurumları, bu akımların gerçekleşmesini sağlayan araçları ve bunları düzenleyen hukuki ve
idari kuralları tanımlayan iktisadi yapı finansal piyasaların temelini oluşturmaktadır. Bu kısa
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tanımsal anlatımdan da anlaşılabileceği gibi finansal piyasalar bazı temel etkenlerin bir araya
gelmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:3


Fon arz eden ekonomik birimler olarak tasarruf sahipleri,



Fon talep eden ekonomik birimler olarak tüketiciler ve yatırımcılar,


Fon arz ve talep edenler arasındaki finansal işlemlerin gerçekleşmesi amacı ile
kullanılan yatırım ve finansman araçları,

Finansal işlemlere özgü fon akımlarının oluşmasına hizmet eden yardımcı ya
da aracı kuruluşlar,

Bütün bu özelliklerin finansal piyasa yapısı içerisinde bulunmasını sağlayan
hukuki alt yapı ve idari düzenlemeler.
Finansal piyasaların bu tanımlayıcı nitelikleri doğrultusunda aşağıda öncelikle bu
piyasaların gündelik hayatta sıkça karşılaşılan ve finansal işlemlerin vade yapılarına göre
sınıflandırılmasına dayalı ‘Para ve Sermaye Piyasaları’ ayırımı hakkında kısaca bilgi
verilmeye çalışılmaktadır.

1.2.1. Para Piyasası
Kısa vadeli fon arz ve talep edenlerin karşılaştığı piyasa ‘para piyasası’ olarak
adlandırılmaktadır. Para piyasalarının finansal ekonomi açısından belirleyici özelliği bu
piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin kısa vadeli fon akımlarından oluşmasıdır. Para
piyasalarında yürütülen işlemlerin vadeleri genellikle bir yıldan daha kısa süreleri
kapsamaktadır. Bu anlamda para piyasalarından sağlanan fonlar kredi şeklinde işletmelerin
dönen varlıklarının finansmanında kullanılmakta, bu süreçte para piyasalarının başlıca
araçlarını ticari senetler ve fon kaynaklarını ise çeşitli mevduatlar oluşturmaktadır.
Para piyasasının kendi içerisinde örgütlenmiş ve örgütlenmemiş para piyasası olarak
da bir ayırımı yapılabilmektedir. Örgütlenmiş para piyasası bir bankalar sistemidir. Çünkü
işletmelerin nakit gereksinimi çoğunlukla ticari bankalar tarafından karşılanmaktadır.
Örgütlenmemiş para piyasası ise banka sisteminin dışında kalan bir piyasadır. Bankalar
dışındaki kişi ve kuruluşlar da bazen işletmelere kısa vadeli fonlar sağlayabilmektedir.
Yukarıda temel işleyiş mekanizmasını aktardığımız finansal sistemin daha ayrıntılı bir
Gösterimi Tablo 1’de sunulmaktadır.

3 Hüseyin Dağlı, Sermaye Piyasası ve Portföy Analizi, 1. Baskı, Derya Kitabevi, 2000, s. 1.
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TASARRUF SAHİPLERİ
(Fon Arz Edenler)
YATIRIM VE
İDARİ

YARDIMCI

HUKUKİ

FİNANSMAN ARAÇLARI

KURULUŞLAR

DÜZEN

1. Para (Nakit)

1. Bankalar

1. İlkeler

2. Mevduat

2. Aracı kurumlar

2. Kurallar

3. Banka parası

3. Yatırım ortaklıkları

3. Denetim

4. Kredi

4. Yatırım fonları

5. Sosyal güvenlik fonları

5. Menkul kıymetler borsası

6. Kooperatif kaynakları

6. Sosyal güvenlik

7. Tahviller

kuruluşları

8. Hisse senetleri

7. Sigorta şirketleri

9. İpotekli borç ve irat senetleri

8. Kooperatifler

10. Kamu hisse senetleri

9. Yatırım kulüpleri

11. Gelir ortaklığı senetleri

10. Genel finans

12. Devler iç borçlanma

ortaklıkları

senetleri (DİBS)

11. Risk sermayesi yatırım

13. Varlığa dayalı menkul

ortaklıkları

Kıymetler (VDMK)

12. Derecelendirme (rating)

14. Depo edilen menkul

şirketleri

kıymet sertifikaları

13. Takas ve saklama

VE

şirketleri
14. Portföy yönetim
şirketleri
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15. Yatırım danışmanlığı
şirketleri
16. İpoteğe dayalı menkul
kıymetler merkezi

YATIRIMCILAR-TÜKETİCİLER
(Fon Talep Edenler)
PARA PİYASASI
Kısa vadeli fon arz ve talebinin
talebinin
karşılaştığı piyasa

SERMAYE PİYASASI
Orta ve uzun vadeli fon arz ve

karşılaştığı piyasa

_____________________________________________________________________
Tablo 1: Finansal Sistemin Genel Taslağı (Kaynak: BİST, Sermaye Piyasası ve Borsa
Temel Bilgiler Kılavuzu, İstanbul 2002, s.2.)

1.2.2. Sermaye Piyasası
Sermaye piyasası finansal piyasa kavramından daha dar ve teknik bir nitelik
taşımaktadır. En genel tanımı ile sermaye piyasası orta ve uzun vadeli olarak fon arz ve talep
edenlerin karşılaştığı bir piyasadır. Sermaye piyasasının bu niteliği onun para piyasasından
ayrılmasını sağlayan en belirgin özelliğini oluşturmaktadır. Sermaye piyasasında işlem gören
fonlar bir yıldan daha uzun süreli bir vadeye sahip olmalıdır. Bu piyasalar kullanılarak elde
edilen fonlar para piyasalarından farklı olarak işletmelerin daha çok bina, makine ve teçhizat
gibi duran varlıklarının finansmanında kullanılmaktadır. Sermaye piyasasında da başlıca fon
kaynaklarını ekonomideki tasarruf sahiplerinin birikimleri oluşturmaktadır. Gündelik hayatta
en önemli ve kullanımı yaygın sermaye piyasası araçları olarak hisse senetleri ve tahviller
karşımıza çıkmaktadır. Sermaye piyasaları için aşağıdaki gibi bir ayırım gözetilebilmektedir.
 Birincil piyasa: Hisse senedi ve tahvil gibi menkul değerleri çıkaran şirketler ile
bu menkul değerleri satın alan iktisadi birimlerin yani tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya
karşılaştıkları piyasadır. Bu piyasalara hisse senetleri ile tahvillerin ilk kez piyasaya sürülmüş
olması nedeni ile menkul değerlerin ‘ihraç’ tan alındığı piyasalar da denilmektedir. Hisse
senetlerinin ve tahvillerin piyasaya sürülmesi işleminin bir banka ya da aracı kurum
tarafından yürütülmesi bu menkul değer alımlarının birincil piyasadan olmasına engel
oluşturmamaktadır. Birincil piyasalarda menkul kıymetler için ilk kez gerçekleştirilen alımsatım işlemine yardımcı olan en önemli kurumlar yatırım bankalarıdır. Bunlar şirketler
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tarafından çıkarılan menkul kıymetlere fiyat garantisi vererek daha sonra bunların piyasada
kamuoyuna satış işlemini gerçekleştirmektedir. 4 Bu işleme kısaca ‘underwriting’
denilmektedir. Burada yatırım bankası çıkarılan menkul kıymetin tamamını satmayı ya da
piyasada satın alınmayan kısmını kendisi almayı kabul etmektedir.5
 İkincil Piyasa: Menkul kıymetleri ‘ihraç’ sırasında alanlar bunları tekrar paraya
çevirmek istediklerinde tahviller için bunların vadelerinden önce ve hisse senetleri için ise
hiçbir zaman bunları çıkaran kuruluşlara başvurma olanağına sahip değildirler. İşte bu
noktada ikincil piyasalar menkul kıymet yatırımcıları için bu finansal değerlerin tekrar paraya
çevrilmesini sağlayan önemli bir işlev görmektedir. İkincil piyasa, fon arz ve talep edenler
arasındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi amacı ile çıkarılan menkul kıymetlerin finans
piyasasındaki sürüm olanaklarını yani likiditesini arttırarak birincil piyasaya da talep
yaratmakta ve bu piyasanın gelişmesine hizmet etmektedir. Ayrıca, ikincil piyasalar ilgili
menkul kıymetler birincil piyasada çıkarıldıktan sonra bunların fiyatının nasıl bir gelişim
göstereceğini ortaya koymaktadır. Menkul kıymet borsaları bu piyasalar için verilebilecek en
iyi bir örnek konumundadır.
Bunların dışında sermaye piyasası iyi gelişmiş ülkelerde borsa dışı ‘tezgâh-üstü’
(over-the-counter) türev piyasalarının bu anlamdaki varlığından bahsedilebilmektedir. Bu
piyasalarda borsalarda alım satım işlemlerine konu olmayan, bankalar ile müşterileri arasında
ya da ellerinde menkul kıymet stoku bulunduran finansal aracılar ile fon talep edenler
arasında gerçekleştirilen, ayrıca tutar, vade ve diğer özellikleri müşteri durumundaki
firmaların gereksinimlerine göre şekillendirilebilen finansal ürünler işlem görmektedir. 6
Tezgâh-üstü piyasalardaki finansal işlemler mal ve döviz fiyatlarına, faiz oranlarına ve borsa
endeksinin seyrine dayalı bir gelişim göstermektedir. Örneğin, kur riskine karşı koruma
(hedging) sağlamak isteyen firmalar tezgâh-üstü piyasaları genellikle vadeli işlem ve gelecek
işlemleri piyasalarının bir seçeneği olarak kullanma eğilimindedirler. 7 Finansal piyasalar
içerisinde son yıllarda çok hızlı bir gelişim gösteren bu piyasalar ‘SWAP’ ve ‘Opsiyon’ gibi
çağdaş bazı finansal değerleme tekniklerinin kullanımı ile son dere yaratıcı yeni finans
uygulamalarını gündeme getirmiştir. Bu gelişmeler ışığında döviz piyasaları, future piyasaları
ve opsiyon piyasaları ikincil piyasalara verilebilecek iyi birer örnek durumundadır.
İkincil piyasalardaki finansal işlemler ‘dealer’ ve ‘broker’ adı verilen ve bu işlemler
üzerine uzmanlaşmış aracı birimler tarafından yürütülmektedir. Dealer veri bir fiyattan kendi
4 Mishkin, a.g.e., ss. 24-25.
5 Öcal vd., a.g.e., s. 22.
6 İhsan Ersan, Finansal Türevler, 2. Baskı, Literatür Yayınları, 1998, s. 165. Finansal varlık
fiyatlaması hakkında daha ayrıntılı bir değerlendirme için bkz., Ümit Erol, Vadeli İşlem Piyasaları Teori ve
Pratik, 1. Baskı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yayını, 1999.
7 Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Geliştirilmiş 3. Baskı, Güzem Yayınları, 2001, s. 172.

18

adına ve hesabına menkul kıymetleri alıp satarak bu menkul kıymetlerin alım ve satım
fiyatları arasındaki fark sonucu bir sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamakta, broker ise
anlaşmalı müşterileri adına ve hesabına menkul kıymet alım ve satım işlemleri yaparak bunun
karşılığında bir ücret bedeli (komisyon) elde etmektedir. Dealer ve broker şeklindeki aracı
birimler menkul kıymetler için alıcı ve satıcı tarafları bir araya getirerek finansal işlemlerin
gerçekleştirilmesinde önemli bir aracılık faaliyetini yerine getirmektedir.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda birincil piyasa daha çok sermaye piyasasına ve
ikincil piyasa ise menkul kıymetler piyasasına benzer bir şekilde çalışmaktadır. Birincil
piyasada uzun vadeli fonların tasarruf sahibinden firmalara doğrudan aktarımı söz konusu
olmaktadır. Birincil piyasalarda yapılan tahvil ve hisse senedi satışları sonucunda firmaya
yeni sermaye girişleri gerçekleşmektedir. Oysaki ikincil piyasada el değiştiren menkul
kıymetlerden sağlanan fonların bunları çıkaran şirket ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

1.3. Finans Piyasası Dengesi ve Faiz Oranı
Para piyasası geniş anlamda tanımlanan bir sermaye piyasası kavramı içerisinde
düşünülebilmektedir. Bu durumda gerek kredi arzı gerekse kredi talebi para piyasasından
sermaye piyasasına ya da sermaye piyasasından para piyasasına kolayca kayabilmektedir. Bu
süreçte faiz oranı iki piyasa arasında gerçekleşen fon akımlarını ayarlayan bir düzenleyici
işlevini yüklenmektedir. Bir yandan fon arz edenler kendi yatırım politikalarına ve elde
etmeyi umdukları gelire bağlı olarak yatırılabilir fonları bu piyasalardan birine veya her
ikisine yönlendirebilmekte, diğer yandan fon talep edenler gereksinim duydukları kredinin
türüne göre her iki piyasadan da borçlanabilmektedir. Bazı aracı kuruluşlar, özellikle de
bankalar, hem para hem de sermaye piyasası işlemleri üzerinde uzmanlaşıp her iki piyasada
da faaliyet gösterebilmektedir. Para piyasası ile sermaye piyasası arasındaki faiz oranları
değişiklik göstermekle birlikte birbirleri ile ilişkili bir yapıya sahiptir. Fonlar genellikle düşük
faiz oranlarına sahip piyasalardan yüksek faiz oranlarına sahip olanlara doğru kayma
eğiliminde bulunmaktadır. Para ve sermaye piyasalarında dengenin oluşumu kısaca aşağıdaki
gibi açıklanabilir.
Ekonomi içerisindeki karar birimleri elde ettikleri gelirlerinin tamamını tüketim için
harcamamakta ve bu gelirlerin bir kısmını tasarruf etmektedir. Yapılan bu tasarruflar da faiz
geliri elde etmek amacı ile mali kesim adı da verilen finansal piyasalara ve büyük ölçüde
ticari bankalar tarafından denetlenen bir sisteme aktarılmaktadır. Bu sistem içerisinde biriken
fon miktarı, ‘ödünç verilebilir fon arzı’ (s) olarak adlandırılmaktadır. Diğer yandan, mali
kesim kendi içerisinde toplanan bu fonları belirli bir bedel yani faiz oranı karşılığında
üretimde bulunmayı amaçlayan girişimcilere kredi olarak aktarma işlevini görmektedir.
Girişimcilerin söz konusu fonlara olan bu talebi ‘ödünç verilebilir fon talebini’ (d)
oluşturmaktadır. Dolayısı ile faiz düzeyi (i) ile kredi hacmi (K), ödünç verilebilir fon arzının
ve ödünç verilebilir fon talebinin karşılıklı etkileşimi tarafından belirlenmektedir.
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i
e1

i1

s1

s0

i0 e0

d1

Şekil 2: Para ve Sermaye Piyasalarında Denge (Kaynak: Osman Z. Orhan ve Seyfettin
d0
Erdoğan, Para Politikası, Avcı Ofset, İstanbul,
2005, s. 32.)
Şekil 2’de görüldüğü gibi, ödünç verilebilir fon arzı faiz düzeyinin artan bir
fonksiyonudur. Faiz düzeyi yükseldikçe bireyler gelirlerinin daha yüksek bir oranını tasarruf
0 K0 Ödünç Verilebilir
ederek daha düşük bir oranını tüketme eğilimi içerisinde bulunmaktadır. Bunu
yapmalarındaki
bugünkü
Fonlaramaç
ve Kredi
Arzı (K)tüketimlerini erteleyerek gelecekte daha fazla tüketim yapmak
şeklindeki istekleridir. Bundan dolayı faiz tüketimi ertelemenin bir karşılığı şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Ödünç verilebilir fon talebi ise faiz düzeyinin azalan bir fonksiyonu olup düşük
faiz oranlarında ekonomideki borçlanma talebinin artacağını göstermektedir. Farklı bir
deyişle, ödünç verilebilir fon kaynaklarının fiyatı olarak algılanabilecek faiz oranının
yükselmesi bir üretim faktörü olarak sermayenin üretimden aldığı payın artması anlamına
geleceğinden, diğer faktörlerin üretimden aldıkları pay sabitken, girişimcilerin payının
azaldığını ifade edecektir. Elde ettikleri faktör getirilerindeki azalmadan hoşnut olmayan
girişimciler ise faiz düzeyindeki artışlar karşısında ödünç verilebilir fon taleplerini azaltma
eğilimi içerisinde bulunacaktır. Sonuç olarak, Şekil 2’de gözlemlendiği gibi, ödünç verilebilir
fonlar piyasasındaki fon arzı ve fon talebi miktarlarının kesişmesi sonucu (i0-K0) faiz oranıkredi hacmi bileşiminde denge faiz oranı e0 noktasında saptanmış olmaktadır.
Ödünç verilebilir fon arz ve talep eğrilerinin konumunu belirleyen en önemli
etkenlerden birisi de beklenen enflasyon oranıdır. Beklenen enflasyon oranlarında meydana
gelen değişmeler d ve s eğrilerinde kaymalara yol açarak piyasa denge faiz oranının da
farklılaşmasına yol açacaktır. 8 Ekonomi içerisinde fiyat artışları süreklilik gösterirse borç
ödemelerinin reel değerinde aşınma meydana gelecek, bu durumda fon arz eden ödünç verici
birimler fon talep edenlere aktardıkları borç anaparası için geçerli faiz ödemesine enflasyon
8 Osman Z. Orhan ve Seyfettin Erdoğan, Para Politikası, Avcı Ofset, İstanbul, 2005, ss. 30-32.
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artışını da bir borç primi (enflasyon primi) şeklinde ekleyecektir. Enflasyonist ortamın
gelecek dönemlere ilişkin yarattığı belirsizlik ulusal paranın satın alma gücünün
korunabilmesi için faiz oranına eklenen bu risk priminin yükselmesine neden olacaktır.
Beklenen enflasyon oranlarının yükselmesi veri bir faiz oranında bu fonların reel satın alma
gücündeki azalmadan dolayı ödünç verilebilir fon arzı eğrisinin s0’dan s1’e doğru ve borcun
reel maliyetindeki azalmadan dolayı ise ödünç verilebilir fon talebi eğrisinin d0’dan d1’e
doğru kayması ile sonuçlanacaktır. Beklenen enflasyon oranındaki artışlar nedeni ile fon talep
edenler aynı miktar ödünç verilebilir fon miktarını daha yüksek bir faiz oranı düzeyinden elde
etmek zorunda kalmakta ve nihai dengede beklenen enflasyon oranındaki değişmeler sonucu
fon arz ve talep eğrileri kayma göstermektedir. Sonuçta piyasadaki ödünç verilebilir fon
miktarı K0 düzeyinde sabit kalırken faiz oranı i0 düzeyinden i1 düzeyine ve fon piyasası
dengesi de e0 düzeyinden e1 düzeyine doğru artış göstermektedir.
Belirtilmelidir ki, ekonomide denge faiz düzeyinin oluşumu ile ilgili olarak pek çok
farklı yaklaşım iktisat literatürü içerisinde geliştirilmiş olup bu konuda birbirlerine alternatif
aktarım mekanizmalarını ve açıklamaları beraberinde getirmektedir. Ancak, kendi
kitabımızdaki inceleme alanının kapsamını aşan ve daha çok Makro İktisat disiplini açısından
bir araştırma konusunu oluşturan bu yaklaşımların değerlendirilmesine burada
girilmeyecektir.

1.4. Finans Piyasalarının Reel Kesime Fon Aktarmadaki İşlevi
Üzerine Bir Değerlendirme
Yatırım ve tasarruf kararlarının ekonomik birimler tarafından serbestçe alındığı bir
piyasa ekonomisinde tasarrufların yatırımlara aktarılması finansal sistem içerisinde
gerçekleşmektedir. Finansal sistemin temel işlevi, yukarıda da açıklandığı gibi, ekonomik
birimlerin gelir ve harcama akımları arasında oluşan dengesizlikleri gözeterek elde ettikleri
gelirleri yaptıkları harcamalarına göre daha az olan kesimlere fon aktarımının
gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu anlamda finansal sistem ekonomi içerisinde gelecekteki
tüketim ile şimdiki tüketim kararları arasında bir tercihin yapıldığı ve bu şekilde faiz
oranlarının belirlendiği araçlardan ve kurumlardan oluşan bir bütün olarak karşımıza
çıkmaktadır. Fonların tasarruf eden birimlerden yatırımcılara aktarılması çoğunlukla finansal
aracı kurumların finans piyasası içerisinde bulunmasını gerektirmekte, bu kurumların varlığı
ekonomideki fon akışını kolaylaştırarak ekonomik birimler arasındaki fon aktarım sürecinin
hızlanmasına neden olmaktadır.9
Günümüzün gelişmiş piyasa ekonomilerinde herhangi bir kesimde var olan fon fazlası
kaynak açığı olan bir başka kesimin kullanımına finansal işlemler yolu ile sunulmaktadır.
Bundan dolayı finansal işlemler ve bu işlemlerin içerisinde gerçekleştirildiği finansal sistem
ekonomik düzenin çalışabilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken nokta, finansal sistemin milli gelirin bileşimini oluşturan faktörlere

9Bain, A.D.,The Economics Of The Financial System,2nd Ed., Great Britain: T. J.Press, 1992, s.5.
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doğrudan etki yapmaması ve finansal kesimin varlığının aracılık ettiği işlemler yolu ile milli
gelir içerisinde yer alan tüketim ve yatırım gibi gelir bileşenlerini etkileyebilme gücüne sahip
olmasıdır.10
Bütün bu ve benzeri nedenlerden dolayı bir ülkede finansal sistemin gelişmişliği
tasarrufların yatırımlara kolayca dönüşebilmesi ve daha geniş bir anlamda ekonomik büyüme
ve ülke kalkınması açısından çok önemli bir işleve sahip bulunmaktadır. Gelişmiş bir finansal
sisteme sahip olunması tasarrufların etkin bir şekilde kullanımını sağlayarak ülke
kalkınmasına hizmet etmektedir. Fon açığı ve fazlası olan kesimler arasındaki fon akımlarını
düzenleyen bir finansal sistem aynı zamanda düzenleyici hukuki ve idari kurallar
çerçevesinde işleyen bir yapıya sahip olup bu yapıyı oluşturan kurallar bütünü ne kadar iyi
tanımlanır ve bunların işleyişi ne kadar düzenli bir şekilde gerçekleşirse ekonomide farklı
kesimler arasındaki kaynak akışı da o ölçüde başarılı bir şekilde ortaya çıkacaktır.
Finansal sistem içerisinde fon arz ve talep edenlere finansal kuruluşlar aracılık
etmektedir. Böylece fon arz eden gerçek ve tüzel kişilerin tasarruf fazlalarının bu finansal
kuruluşlar aracılığı ile tasarruf eksiği olan ve fon talep eden gerçek ve tüzel kişilere
aktarılabilmesi sağlanmış olmaktadır. Bu süreçte finansal araçlar ekonomik birimlerin
taşıdıkları ortaklık ya da alacaklılık hakkını temsil eden yatırım araçlarından oluşmakta ve
örneğin mevduat, kredi, tahvil, hisse senedi, ipotekli borç ve irat senedi, devlet iç borçlanma
senedi, gelir ortaklığı senedi ve varlığa dayalı menkul kıymetler gibi çeşitli adlar altında
toplanabilmektedir. Aracı kuruluşlar mali piyasalar içerisinde fon arz edenlerden fon talep
edenlere doğru gerçekleşen kaynak aktarımının finansal araçlar kullanılarak gerçekleşmesini
sağlamaktadır.

1.5. Finansal Göstergelerin Bilgi Sağlama İşlevi
Finansal piyasalardaki ekonomik birimlerin faaliyetleri ve bu piyasalardaki gelişmeler
kamuoyu tarafından finansal göstergelerin taşımış oldukları özellikler dikkate alınarak
yakından izlenmektedir. Bu şekilde hem finansal piyasaların geçmişten günümüze sahip
olduğu başlıca nitelikler hem de içerisinde bulunduğumuz zaman diliminde diğer ekonomik
göstergeler ile ne tür bir etkileşime sahip oldukları hakkında ekonomik birimler bir fikir
sahibi olabilmektedir. Finansal ekonomiye giriş niteliği taşıyan kitabımızda inceleme
konularımız öğrencilere ve daha genel bir kapsamda okuyuculara aktarılmaya çalışılırken
iktisadi kuramsal alt yapıya, politika değişmelerine ve kurumsal ortamdaki gelişmelere ilişkin
olarak gerçekleştirilen çözümlemelerde finansal göstergelerden yoğun bir şekilde
yararlanılacaktır. Bu amaç ile pek çok şekil ve tablo finansal piyasaların özellikleri hakkında
bilgi aktarmak amacı ile kitabımıza eklenmiştir.

10 Tuncer Bulutay, BMKP ve DİE Arasında Ortaklaşa Yürütülen Ulusal Hesaplar Alanında
Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Ulusal Hesaplarda Yeni Gelişmeler, Ankara, T.C.
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, s.21.
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1.5.1. Piyasaların Birbirleriyle Etkileşimi
Dünya genelinde ekonomilerin globalleşmesi ve ülkelerarası mal ve hizmet akımının
önündeki engellerin kaldırılması yönündeki çabalar, ülkeler arası ticaret hacmini son
dönemde önemli ölçüde arttırmıştır. Global olarak üretimde verimliliği ve dolayısıyla
toplumlardaki refahı arttırmayı amaçlayan bu çabalar sonunda sermayenin de serbest bir
şekilde bir ülkeden diğer bir ülkeye gidebilmesine imkân veren düzenlemeler bu amacı
gerçekleştirmede atılan önemli adımlardan birisidir. Teknolojide özellikle iletişimde yaşanan
hızlı gelişme dünya ticaret hacmi ve sermaye hareketlerini arttırmada büyük bir rol
oynamıştır. Bir ülkenin diğer ülkelere satabileceği mal ve hizmetlerin miktarı sadece o mal ve
hizmeti üreten ülkenin ekonomik durumunda veya teknolojik imkânlarında olabilecek
gelişmeye bağlı değildir. Mal veya hizmetlerin satılabileceği ülkelerde yaşanan ekonomik
gelişmeler ve teknolojik iyileşmeler diğer ülkelerin satabileceği mal ve hizmetlerin miktarını
direkt olarak etkilemektedir. Aynı şekilde, sermaye hareketlerinde serbestinin sağlanması
elinde sermaye bulunduran grupların kendi ülkelerinden diğer ülkelerde yatırım yapmalarına
imkân vermiş, diğer ülkelerin sermayeyi çekebilmek için aldığı tedbirler sonucunda sermaye
bir ülkeden diğer bir ülkeye kolayca kayabilir hâle gelmiştir. Bu açıdan konumuz olan
piyasaların birbirleriyle etkileşimini incelerken yalnızca yerel piyasaların birbirlerini nasıl
etkilediğini değil uluslararası alanda ülkelerin ekonomilerinde yaşanan gelişmeler ve
uluslararası sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerinde yerel piyasalara olan etkisinin
incelenmesi gerekmektedir.
Gelişmiş ülkelerin büyüme hızlarında yaşanan değişiklikler bu ülkelere mal satan veya
bu ülkelerden mal alan ülkelerin üretimlerine doğrudan etkide bulunmaktadır. Örneğin
ABD’nin büyüme hızında olabilecek bir artış diğer koşullar sabit kalacağı varsayımı altında
bu ülkeye mal satan Japonya’nın ihracatını arttırabilecektir. Japonya’nın ihracatının artması
üretiminin artmasına dolayısıyla bu ülkenin de büyüme hızının artmasına yol açacaktır.
ABD’de büyüme hızında meydana gelebilecek bir düşüş direkt olarak bu ülkeyle ticaret yapan
ülkelerin dış satımlarını da azaltabilecektir. Sermayenin ülkelerarasında serbestçe dolaşması
nedeniyle paranın fiyatını belirleyen faizlerde meydana gelebilecek bir değişiklik diğer
ülkelerden sermaye akımına veya sermaye çıkışına yol açabilecektir. Örneğin, ABD devlet
tahvili faizlerinin artması bu ülkenin parasına olan talebi arttıracak ve ABD’ye sermaye
akımına yol açacaktır. Bu durumda sermaye çıkışı olan ülkelerin ekonomileri etkilenecektir.
Sermaye transferi alan ülkelerin ekonomilerinin kaynak ihtiyacını daha kolay temin etmesi
bakımından üretimlerini arttırması beklenirken sermaye çıkışı olan ülkelerin üretiminde
azalma beklenecektir. Türkiye ekonomisinin büyüme hızını, dış ticaret hacmini, döviz denge
kurunu ve diğer piyasalardaki gelişmeleri tahmin edebilmek için Türkiye’nin en çok dış
ticaret yaptığı ülkelerdeki ekonomik gelişmeleri bilmek, sermaye ihtiyacımızı temin ettiğimiz
uluslararası piyasalardaki faiz oranlarının seyrini bilmek ve ülkeye giren ve çıkan yabancı
sermayenin miktarını takip etmek zorunluluk arz etmektedir.
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1.6. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Piyasalar
Mali piyasalar; fon fazlası olan ekonomik birimlerle fon açığı olan ekonomik
birimlerin karşılaştığı ve bu birimler arasında fon akışının sağlandığı piyasalardır. Mali
piyasalar para piyasası ve sermaye piyasası olarak ayrılmaktadır. Vadesi en çok 1 yıla kadar
olan fon arz ve talebinin karşı karşıya geldiği piyasalara para piyasası vadesi 1 yıldan uzun
fon arz ve talebinin karşı karşıya geldiği piyasalara da sermaye piyasası adı verilmektedir.
Mali piyasalar organize olarak kurulabildiği gibi organize olmayan piyasalar da
bulunmaktadır.

1.6.1. Organize Piyasalar
1.6.1.1. TCMB Açık Piyasa
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Kanunu’nun 52. Maddesi uyarınca, para arzının ve ekonomideki likiditenin
düzenlenmesi amacıyla bünyesinde 1987 tarihinden itibaren açık piyasa işlemlerine
başlamıştır. TCMB, bu piyasa bünyesinde DIBS’lerin doğrudan alım ve satımı ya da geri
satım vaadiyle alım ve geri alım vaadiyle satım işlemleri yapabilmektedir. Örneğin piyasada
likidite sıkıntısı yaşandığında TCMB bankacılık sistemi rezervlerinin geçici bir süre arttırmak
için aracı kuruluşlardan portföylerindeki DIBS’leri ileride belirli bir tarihte belli bir fiyattan
geri satmak vaadiyle satın almaktadır. Benzer şekilde piyasada likidite fazlasının geçici
olduğu düşünüldüğünde TCMB portföyündeki DIBS’ler belirli bir vadede belirli bir fiyattan
geri almak vaadiyle aracı kuruluşlara satılır. TCMB yine piyasadaki likiditeyi düzenlemek
istediğinde portföyündeki DIBS’leri satıp dolaşımdaki fonların bir kısmını geri çekebilmekte
veya aracı kuruluşların ellerindeki DIBS’leri satın alıp piyasayı fonlayabilmektedir. TCMB
açık piyasanın yaptığı bütün işlemler piyasadaki likiditeyi etkilediğinden diğer piyasalarıda
doğrudan etkilemektedir. Örneğin TCMB’nin repo ihalesiyle piyasaya nakit vermesi faiz
oranlarını düşürüp, tahvil fiyatlarının artmasına sebep olabilmektedir. Diğer taraftan
TCMB’nin ters repo ihalesiyle piyasadan fonları geri çekmesi piyasadaki likiditeyi
azaltacağından faizlerin yükselmesine, tahvil fiyatlarının düşmesine sebep olabilmektedir.

1.6.1.2. TCMB Interbank Para Piyasası
Ekonomiyi yönlendirebilmek, likiditeyi ayarlayabilmek için TCMB 1211 sayılı
kanunun 36, 52, ve 55inci maddeleri gereğince 2 Nisan 1986 tarihinde bünyesinde Interbank
Para Piyasasını faaliyete geçirmiştir. TCMB her gün kendi politikası çerçevesinde bu
piyasadaki en düşük ve en yüksek borç verme oranını belirlemekte ve fon alış verişlerinin bu
limitler dahilinde gerçekleşmesini istemektedir. Piyasadaki oranlar bu limitleri aştığında
TCMB kendi belirlediği üst limitlerden piyasayı fonlamakta veya piyasa likid olduğunda
oranların daha fazla düşmesini engellemek için belirlediği mininum orandan piyasadaki
likiditeyi kendisine çekmektedir. TCMB’nin piyasaya müdahele edip fon vermesi veya
piyasada mevcut fonları kendisine çekmesi piyasalardaki nakit akışının yaratabileceği
dengesizlikleri giderici bir nitelik taşımaktadır. Örneğin, Hazine Müşteşarlığı’nın iç borç geri
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ödemesi yapacağı günlerde piyasada likidite artmakta ve faiz oranları düşmektedir. Diğer
yandan Hazine Müşteşarlığınca yapılan tahvil-bono ihalelerinde satış bedellerinin Hazine
Müşteşarlığı’na aktarılacağı günlerde bankacılık sisteminde fon ihtiyacı artmakta bu da
faizlerin hızla artabilmesine yol açabilmektedir. Piyasadaki likidite diğer piyasaları doğrudan
etkilediğinden diğer piyasalar hakkında tahminde bulunmak için bu piyasanın da yakından
takip edilmesi gerekmektedir.

1.6.1.3. Takasbank Borsa Para Piyasası
Takasbank Borsa Para Piyasası (TBPP) ; kısa dönemli nakit fazlası olup, bunu
organize bir şekilde plase edemeyen Aracı Kuruluşlar ile kısa dönemli nakit ihtiyacı bulunup,
bu ihtiyacını uzun vadeli varlıklarını elden çıkartmadan karşılamak isteyen Aracı
Kuruluşlar’ın karşılaşmasını sağlamak amacıyla 1 Ekim 1996’da BİST Takas ve Saklama
Bankası A.Ş. bünyesinde faaliyete geçmiştir.
Bankaca düzenlenen “TBPP Taahhütnamesi”ni imzalamış olan, BİST ve görev
verilecek diğer borsalara üye Banka ve Aracı Kurumlar ve T.C. Merkez Bankası, TBPP’nda
işlem yapabilirler.
TBPP’nda gerçekleşen işlemlerden doğacak yükümlülükler Takasbank’ın garantisi
altındadır. Takasbank piyasada alış satış kotasyonu vermemekte ve işlemlerde katılımcı
olmamaktadır. Piyasadaki oranlar arz ve talebe göre serbestçe belirlenmektedir. Takasbank
Borsa Piyasası’nda oluşan oranlar, piyasadaki likidite durumundan ve diğer piyasalardaki
gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Piyasadaki likidite fazlası, oranları düşürürken,
likidite sıkışıklığı oranların yükselmesine sebep olmaktadır.
TBPP’nda işlem yapan aracı kuruluşların borç ve alacakları için mahsup verme
imkânları bulunmaktadır. TBPP’na borcu bulunan Aracı Kuruluşlar, Tahvil ve Bono Piyasası
ile Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinden doğan alacaklarını bu piyasadaki borçlarına, TBBP
‘den alacağı bulunan Aracı Kuruluşlar da Hisse Senedi Piyasasına olan borçlarını bu
piyasadaki alacaklarına mahsup edebilirler. Böylece hisse senetleri ve tahvil ve bono piyasası
nakit takasında, operasyonel yük ve temerrütlerin azalması sağlanmakta ve piyasalararası
akışkanlık artmaktadır.

1.6.1.4. TCMB Bankalararası Döviz Piyasası
TCMB Döviz ve Efektif piyasalarının kuruluş amacı bankalararası döviz ve efektif
hareketlerini düzenlemek, bankacılık sektöründeki döviz ve efektif kaynaklarının daha etkin
kullanımını sağlamak ve para politikasına esneklik kazandıracak araç sayısını arttırmaktır.
1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 4. maddesi (I) bendi (b) fıkrası uyarınca Bankalar,
Yetkili Müesseseler ve Özel Finans Kurumları ile, mevcut döviz kaynaklarının etkin
kullanımı ve Türk lirası’nın yabancı paralar karşısındaki değerinin Hükümetçe uygulanan
Liberal Ekonomi Politikası doğrultusunda serbest piyasa koşulları içerisinde tesbit
edilebilmesi amacı ile TL/Döviz ve TL/Efektif piyasaları 14 Eylül 1988’de Döviz/Efektif,
Döviz/Döviz ve Efektif/Efektif piyasaları 21 Eylül 1988 tarihinde faaliyete geçmiştir. Döviz
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ve efektif piyasalarına, bankalar, yetkili müesseseler ve özel finans kurumları
katılabilmektedir. TL/Döviz piyasasında yetkili kurumlar kendi aralarında Türk lirası karşılığı
döviz alım satım işlemleri yapabildiği gibi TCMB gerek pozisyon tutmak gerekse kurlara
müdahale etmek amacıyla, piyasaya girebilmektedir. T.C. Merkez Bankası’nın kurlara
müdahele etmek için piyasaya döviz satması döviz fiyatlarını düşürme yönünde etki yaptığı
gibi piyasada mevcut likiditeyi azaltacağından diğer piyasaları doğrudan etkilemekte ve faiz
oranlarının yükselmesine sebep olabilmektedir. Likiditenin azalması Türk lirasını daha pahalı
hâle getireceğinden piyasada oluşan Türk lirası karşılığı döviz fiyatlarını düşürme yönündeki
etkisi daha kuvvetli olacaktır. TL/Döviz piyasasında en az teklif tutarı 1.000.000 USD ve
katları şeklindedir.
Yine, TCMB her gün yaptığı bankaların da katılımıyla gerçekleşen kur belirleme
seansı sonrasında döviz alış ve satış fiyatlarını günlük olarak tesbit etmekte ve Merkez
Bankası kanununun 39. Maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan etmektedir.
Döviz denge kuru ülkemizde olduğu gibi sermaye giriş çıkışının kısıtlamalara tabi
olmadığı ülkelerde esas olarak arz ve talebe göre belirlenmektedir. Arz ve talebi; döviz
gelirleri, döviz giderleri, ekonomik ve politik istikrar, faiz oranları, para arzı, döviz rezervleri,
hükümet politikaları yönlendirebilmektedir.
DÖVİZ GELİRLERİ (dgl) = f (İhracat, turizm, işçi transferleri, sermaye girişi, diğer)
DÖVİZ GİDERLERİ (dgd) = f (ithalat, sermaye çıkışı, faiz giderleri, diğer)
DÖVİZ DENGE KURU = f ( dgl, dgd, ekonomik ve politik istikrar, faiz oranları, para
arzı, döviz rezervleri)
Burada döviz gelirleri, politik ve ekonomik istikrar, faiz oranları, döviz rezervlerinin
artması döviz denge kurunu düşürücü, döviz giderleri, para arzı, ekonomik ve politik
istikrarsızlık döviz denge kurunu arttırıcı yönde etkiler.
Döviz gelir ve gider kalemlerinden en büyük paya sahip olan ihracat, ticaret
yaptığımız ülkelerdeki makroekonomik göstergelere bağlı olarak değişmektedir. Ticaret
yaptığımız ülkelerdeki rekabet gücümüz, teknolojik gelişmelerin yanısıra bu ülkelerdeki
enflasyonun ve ülkemizdeki enflasyonun seyrine göre değişir. Bir sonraki dönem için ithalat
ve ihracat kalemlerinin büyüklüğünü tahmin edebilmek için diğer koşullar sabit kaldığı
varsayımı altında piyasalarda arz ve talebe göre oluşan denge kuru ile aşağıda belirtilen
metodla hesaplanan denge kurunun karşılaştırılması gerekir. Piyasalarda oluşan denge kuru
aşağıda belirtilen yöntemle bulunan kurdan yüksek ise ülkenin fiyat açısından rekabet gücü
artacağından ihracatı arttırıcı, ülkenin satın alma gücünü azalttığından ithalatı azaltıcı yönte
etkisi olacaktır. Piyasalarda belirlenen kur belirtilen kurdan düşük ise ülkenin fiyat açısından
rekabet gücünü azaltacağından önümüzdeki dönemde ihracatı azaltıp ithalatı arttırıcı yönde
etkisi olacaktır.
C = Ticaret yaptığımız ülkelerin kurları
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W

= Dış ticaretteki ağırlığı

TEFE = Toptan Eşya Fiyat Endeksi
T

= Türkiye

C1t*W1t + C2t*W2t +…..Cnt*Wnt =C1t-1*((100+TEFE(T))/(100+TEFE(C1)))*W1t1
+
C2t-1*
((100+TEFE(T))/(100+TEFE(C2)))*W2t-1
+
….
Cnt-1*
((100+TEFE(T))/(100+TEFE(Cn)))*Wnt-1
Sermaye hareketleri esas olarak ülkenin yatırım potansiyeline (hammadde, işçilik,
yatırmlara sağlanan kolaylık gibi), kredibilitesine ve ülkelerarasındaki faiz oranlarının seyrine
göre değişmektedir.
Sermaye Hareketleri = f ( yatırım potansiyeli, kredibilite, reel faiz oranları)
Burada yatırım potansiyelinin artması, ülkenin kredibilitesinin yükselmesi yatırım
amaçlı sermaye girişini arttırmakta, reel faiz oranlarının yükselmesi dış ülkelerden sermaye
akışını hızlandırıcı etki yapmaktadır.

1.6.1.5. BİST Tahvil ve Bono Piyasası
Bu piyasa bünyesindeki Kesin Alım Satım Pazarı 17 Haziran 1991, Repo-Ters Repo
Pazarı ise 17 Şubat 1993 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu piyasanın kurulmasındaki amaç
sabit getirili menkul kıymetlerin aracı kuruluşlar arasında daha verimli olarak dağılımını
sağlamak, şeffaf bir ikinci el piyasa oluşturarak menkul kıymet ihracını arttırmak, Repo-Ters
Repo Pazarı için ise aracı kuruluşlar arasındaki fon akışını düzenleyerek repo işlemlerinin
şeffaf bir ortamda gerçekleşmesini sağlamaktır. BİST Tahvil ve Bono Piyasası’nın faaliyete
geçmesiyle sabit getirili menkul kıymetler piyasasının ikinci el işlemleri yaygınlaşmış ve
piyasaya ulaşımdaki kolaylık, işlem maliyetlerinin düşüklüğü ve takas güvencesiyle piyasanın
etkinliği sağlanmıştır. BİST Tahvil ve Bono Piyasası’ndaki gerçekleşen işlemlerin fiyatları ya
da oranları diğer piyasalardaki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Tahvil/Bonoların
fiyatları ya da repo oranları diğer piyasalardaki gelişmelerin bir sonucudur. Örneğin devletin
artan bütçe açıklarını finanse edebilmek için iç piyasadan borçlanmaya yönelmesi borçlanma
maliyetlerini dolayısıyla faizleri doğrudan arttıracaktır. Uzun vadeli sabit getirili borçlanma
araçlarının fiyatları daha çok devletin borçlanma politikası ve makroekonomik gelişmelerden
etkilenmesine rağmen kısa vadeli sabit getirili borçlanma araçlarının fiyatları devletin
borçlanma politikası ve para piyasasında yaşanan gelişmelerden etkilenmektedir. Örneğin,
TCMB’nin açık piyasa ihalesiyle piyasadan para çekmesi repo oranlarını yükseltmekte ya da
TCMB’nin Interbank Para Piyasasında piyasaya para vermesi repo oranlarını düşürmektedir.
Enflasyonun yükselmesi, devletin iç-dış borç miktarının artması, döviz fiyatlarında yaşanan
artışlar ya da dengesizlikler, ekonomik gelişmelerdeki belirsizlikler tahvil fiyatlarını
düşürmekte enflasyonun düşmesi, döviz fiyatlarındaki artışların dengeli olması, ekonomik ve
politik açıklık tahvil fiyatlarını arttırmaktadır. Bono fiyatları ise piyasanın likiditesine,
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ihraçcıların likidite ihtiyaçlarına, ihraçlarda uyguladıkları oranlara ve döviz fiyatlarının
seyrine bağlı olarak değişmektedir.

1.6.1.6. BİST Hisse Senetleri Piyasası
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 91 Sayılı Menkul Kıymetler Borsaları
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden kurulan Istanbul Menkul Kıymetler
Borsası’nda ilk işlem 3 Ocak 1986 tarihinde gerçekleşmiştir. Hisse senetleri diğer mali
enstrümanların aksine sonsuz vadeye sahip olduklarından fiyatları zaman içerisinde büyük
dalgalanmalar gösterebilmektedir. Vadesinin sonsuz olması ve hisse senedini çıkaran şirketin
belli bir getiriyi taahhüt etmemesi yalnızca kârdan pay alma ve/veya yönetime ortak olma
hakkı vermesi sebebiyle hisse senetlerinin değerlemesi diğer enstrümanların değerlemesinden
çok daha karmaşıktır. Vadenin sonsuz olması sebebiyle yalnızca kâr payı almanın kendileri
için yeterli olmadığını düşünen yatırımcılar hisse senedini satıp anaparasını nakde çevirmek
isteyebilmekte ya da diğer enstrümanlara yatırım yapmak isteyebilmektedirler. Bu açıdan
bakıldığında hisse senedini ne zaman almak, ne kadar elde tutmak ve ne zaman satmak
gerekir sorularının cevabını bulmak hisse senedi yatırımcıları için büyük önem taşımaktadır.
Hisse senedine yatırım yapacak tasarruf sahiplerinin iki tür getirisi vardır; kâr payı ödemesi
ve hisse senedi alıp satmaktan elde edilecek alım satım farkı getirisi. Hisse senedi yatırımcısı
hisse senedini alırken geleceğe dönük bir getiri elde etmeyi düşündüğünden hisse senedinin
gelecekteki fiyatının ve kâr payı ödeme miktarının tahmin edilmesi gerekecektir. Hisse
senedinin gelecekteki fiyatının tahmini için kullanılan yöntemler yatırım döneminin
uzunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Hisse senedinden kısa dönemde kâr elde etmek
isteyen yatırımcıların elde tutmak istediği dönem için repo, döviz gibi diğer yatırım
araçlarının getirilerini tahmin etmesi gerekecektir. Örneğin döviz fiyatlarının beklenenden
daha fazla yükselmesi ya da repo oranlarının yükselmesi kısa dönemde hisse senedine olan
talebi azaltacak fiyatlarının düşmesine neden olabilecektir. Hisse senedinden uzun dönemde
kâr elde etmek isteyen yatırımcıların makro ekonomik göstergelerdeki gelişmeleri (Gayri safi
milli hasıla, kişi başına milli gelir, p gelecekteki kâr etme potansiyelini (Şirket Analizi)
tahmin etmesi gerekecektir.

1.6.1.7. İstanbul Altın Borsası
Türkiye’deki mevcut altın potansiyelinin ekonomiye kazandırılması ve altın ihracatı
yanında altına dayalı finans araçlarının da uygulamaya sokulması amacıyla 29/04/1992 tarih
ve 3794 kanun ile değişik 28/07/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 40/a
maddesi hükmüne dayanarak İstanbul Altın Borsası 27 Temmuz 1995 tarihinde faaliyete
geçmiştir. Altın fiyatları arz ve talebe bağlı olmakla birlikte dünyada savaş, kriz dönemlerinde
artmakta istikrar dönemlerinde düşmektedir. Türkiye’deki altın fiyatları yurt dışındaki altının
fiyatı ve yurt içindeki döviz fiyatlarına bağlı olarak değişmekte olup mevsimsel etkilerle ve
diğer yatırım araçlarının getirilerine bağlı olarak fiyatları değişmektedir.
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1.6.2. Tezgâhüstü Piyasalar
1.6.2.1.Bankalararası TL Piyasası
Bankalar, Türk lirası alışverişlerini TCMB bünyesindeki Interbank Para Piyasası’ndan
yapabildikleri gibi ikincil piyasa olarak da adlandırılan piyasada özel bir düzenlemeye tabi
olmadan kendi aralarında da yapabilmektedirler. İşlemlerin teminatsız yapılmasından dolayı
bankalar işlem yapabilecekleri bankalara ve işlem miktarına sınırlama getirmişlerdir. Buna
piyasada kısaca “line” denilmektedir. Her banka ancak “line”ı olan bir bankayla ve “line”
limitleri dâhilinde işlem yapabilmektedir. Bankaların kendi aralarında yaptıkları işlemlerin
hacmi konusunda istatistiki bilgi toplanmadığı için tahmin yapabilmek zordur. İşlemler
telefonla pazarlık usuluyle yapılabildiği gibi bilgi dağıtım firmalarının dialing imkânlarından
faydalanırak ta yapılabilmektedir. Piyasa bilgileri bilgi dağıtım firmalarından Reuters’in
TRLDEPO sayfasından izlenebilmektedir. Bu piyasada işlem oranları piyasadaki likidite ve
bankaların nakit akışına göre belirlenmekte olup piyasadaki likiditenin artması ve bankaların
nakit ihtiyaçlarının azalması borç verme oranlarını düşürmekte likiditenin azalması ve
bankaların borç ihtiyacının artması oranları arttırmaktadır.

1.6.2.2. Bankalararası Repo Piyasası
Aracı kuruluşlar repo işlemlerini BİST bünyesindeki Repo-Ters Repo Pazarı’nda
yapabildikleri gibi kendi aralarında özel bir düzenlemeye tabi olmadan yapabilmektedirler.
Aracı kuruluşlar repo işlemlerini daha çok BİST bünyesindeki Repo-Ters Repo Pazarı’nda
yapmalarına rağmen BİST’nin kendilerine tanınan limitleri yetersiz geldiğinde işlemleri kendi
aralarında yapmayı tercih etmektedirler. Tüm ikincil piyasalarda olduğu gibi bu piyasada da
ancak “line”ı olan bankalarla ve “line” limitleri dâhilinde işlem yapılabilmektedir. Bu
piyasada işlemler telefonla pazarlık ya da bilgi dağıtım firmalarının dialing imkânlarından
faydalanırak yapılmaktadır. Piyasada oranlar daha çok BİST Repo-Ters Repo Pazarı’nda
gerçekleşen oranlar baz alınarak tesbit edilmektedir.

1.6.2.3. Bankalararası Tahvil Piyasası
Aracı kuruluşlar tahvil ve bono doğrudan alım ve doğrudan satım işlemlerini BİST
bünyesindeki Kesin Alım-Satım Pazarı’nda yapabildikleri gibi kendi aralarında özel bir
düzenlemeye tabi olmadan yapabilmektedirler. Aracı kuruluşlar, tahvil doğrudan alım ve
doğrudan satım işlemlerini daha çok BİST bünyesindek Kesin Alım-Satım Pazarı’nda
yapmalarına rağmen BİST’nin kendilerine tanıdığı limitlerin yetersiz geldiği durumlarda
özellikle ileri valörlü işlemlerini kendi aralarında yapmayı tercih etmektedirler. Tüm ikincil
piyasalarda olduğu gibi bu piyasada da işlemler ancak “line”ı olan bankalarla ve “line”
limitleri dâhilinde yapılabilmektedir. Bu piyasada işlemler telefonla pazarlık ya da bilgi
dağıtım firmalarının dialing imkânlarından faydalanırak yapılmaktadır. Piyasada oranlar daha
çok işlemlerin büyük bölümünün gerçekleştiği BİST Kesin Alım Satım Pazarı’nda
gerçekleşen oranlar baz alınarak tesbit edilmektedir.

29

1.6.2.4. Bankalararası Döviz Piyasası
Bankalar, yetkili müesseler, özel finans kurumları döviz işlemlerini ikincil piyasa
olarak adlandırılan ve özel bir düzenlemeye tabi olmayan piyasada kendi aralarında
yapabilmektedirler. Döviz piyasasında gerçekleşen işlemlerin büyük bir çoğunluğu ikincil
piyasada bankaların kendi aralarında gerçekleşmektedir. Bankalar yalnızca “line”ı olan
bankalarla ve “line” limitleri dâhilinde işlemlerini yapmakta, işlemlerden dolayı herhangi bir
teminat alınmamakta ve fiyatlar ilan edilen kotasyonlar üzerinden ya da pazarlık usuluyle
telefon veya bilgi dağıtım firmalarının dialing imkânlarından faydalanmak yoluyla
gerçekleşmektedir. Bankalar kotasyonlarını bilgi dağıtım firmalarının ekranlarına (Reuters
sayfa kodu: TRL1=) girerek ilan etmekte girilen bu kotasyonlar 1.000,000 Amerikan doları
için bağlayıcı nitelik taşımaktadır.

1.6.2.5. Serbest Efektif Piyasası
Serbest efektif piyasasında işlemler bankalar ve yetkili müesselerce gerçekleşmekte
fiyatlar efektif talep ve arzına göre değişmektedir. Bu piyasada fiyatlar yerel piyasalarda
yaşanan olaylardan oldukça fazla etkilenmektedir. Örneğin, vergi ödeme günleri, hazine ihale
ödemesinin yapılacağı günler, piyasalarda likiditenin sıkışık olduğu günlerde efektif döviz
fiyatı düşmekte, piyasalarda likiditenin yüksek, ihale itfasının yapıldığı ve borsanın düştüğü
günlerde efektif fiyatları yükselmektedir.

1.6.2.6. Serbest Altın Piyasası
Altın almak veya satmak isteyenler bu işlemlerini İstanbul Altın Borsası veya serbest
altın piyasasında yapabilmektedirler. Istanbul Altın Borsası’nda en az işlem yapma büyüklüğü
olduğundan bu miktarın altında kalan küçük montanlı işlemler serbest altın piyasasında
gerçekleşmektedir. Serbest Altın Piyasası herhangi bir düzenlemeye tabi değildir ve işlemler
pazarlık metoduyla gerçekleşmektedir. Altın fiyatları yurt dışındaki altın piyasalarında altının
dolar karşısındaki fiyatı ve yurt içinde doların Türk lirası karşılığındaki değerine bağlı olarak
değişmektedir. İşlem miktarı mevsimsel etkilerle değişmekte turizmin çok olduğu aylarda
artmakta diğer aylarda azalmaktadır.
Genel Değerlendirme
Piyasalar ve yatırım araçları hakkında yorum yapabilmek ya da geleceğe dönük
tahminde bulunabilmek için uluslararası piyasalar ve yerel piyasaların kurallarını, işleyiş
mekanizmalarını bilmek, piyasalardaki gelişmeleri sürekli takip etmek ve yatırım araçlarının
niteliğini, etkilendiği faktörleri sürekli analiz etmek gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda
piyasalarda yaşanması muhtemel olaylar karşısında her piyasa ve enstrümanın nasıl reaksiyon
gösterebileceğine ilişkin piyasalarda yapılan tahminler yer almaktadır. Piyasalarda yaşanması
muhtemel olaylar karşısında piyasaların ve enstrümanların tahmini reaksiyonları diğer
koşulların sabit kalmasına bağlıdır. Gerçekte örneğin ekonomik istikrarsızlık birden fazla
gelişmenin aynı anda yaşanmasına yol açacağından piyasaların reaksiyonları farklı
olabilmektedir. Ayrıca, piyasalardaki gelişmelerin diğer enstrümanlara etkisini incelerken
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zaman boyutunun da dikkate alınması gerekecektir. Örneğin Hazine’nin ihalelerde
beklenenden fazla satış yapması diğer piyasaları çok çabuk etkilerken ekonomik ve politik
istikrarsızlığın piyasalara etkisi daha yavaş olacak, ancak etkisi daha uzun sürecektir.
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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. Bunun yanı sıra finansman bonoları, banka bonoları,
banka garantili bonolar, varlığa dayalı menkul kıymetler, yatırım fonu katılım payları ve
repo/ters repo işlemleri para piyasaların da kullanılan temel araçlardır.
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 Eurobondlar ülkemiz sermaye piyasalarında kullanılan
araçlar arasında yer almaktadır.
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2. TÜRKİYE’DE FİNANSAL PİYASALARI DÜZENLEYİCİ
KURUMLAR VE BAĞIMSIZ KURULLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
2.1.1.Merkez Bankacılığı
2.1.1.1. Tarihçe
2.1.1.2. Merkez Bankacılığındaki ve TCMB Kanunundaki Çağdaş Gelişmeler
2.1.1.3 . TCMB’nin Temel Görev ve Yetki Konuları
2.1.1.4. TCMB’nin Başlıca Çalışma Birimleri
2.1.1.4.1. Genel Kurul
2.1.1.4.2. Başkanlık ve Banka Meclisi
2.1.1.4.3. Para Politikası Kurulu
2.1.1.4.4. Denetleme Kurulu
2.1.1.5. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
2.1.1.6. Sermaye Piyasası Kurulu
2.1.1.7. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
2.1.1.8. Sigorta Denetleme Kurulu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın görevleri nelerdir?

2)

TCMB’nin başlıca çalışma birimleri nelerdir?

3)

Para Politikası Kurulu kararları niçin önemlidir?

4)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görevleri nelerdir?

5)

Sermaye Piyasası Kurulu fonksiyonları nelerdir?

6)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu işlevleri nelerdir?

7)

Sigorta Denetleme Kurulunun rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Türkiye
Cumhuriyeti
Merkez
Bankası
Kanunu’ndaki
çağdaş
gelişmeler hakkında bilgi
edinebilmek.
Türkiye
Cumhuriyeti
Merkez Bankasının görev ve
yetkileri hakkında bilgi
edinebilmek.
Türkiye’de
finansal
piyasalarda faaliyet gösteren
diğer
denetleyici
ve
düzenleyici
kurumları
tanıyabilmek
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Anahtar Kavramlar


TCMB



SPK



BDDK



TMSF



Düzenleyici ve denetleyici kurum
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Giriş
Modern ekonomilerde, finansal piyasaların önemi her geçen gün artmaktadır. Bu
piyasalarda yaşanan bir sorun diğer sektörleri de oldukça olumsuz etkilemektedir. Herhangi
bir sektörde yaşanan sorunun diğer sektörlere etkisi sınırlı kalmakta iken, finans sektöründe
yaşanan bir kriz tüm ekonomiyi tahrip etmektedir. Diğer taraftan finansal piyasalarda faaliyet
gösteren kurumlar, çoğunlukla kendi paralarını değil, tasarruf sahiplerinin paralarını
yönetmektedir. Bu nedenle bu kurumların faaliyetleri birçok insanı ilgilendirmektedir. Sayılan
nedenlerden dolayı, finansal piyasalarda kuralların çok iyi konulması ve bu sektörde faaliyet
gösterenlerin yakından izlenmesi, denetlenmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde bu
konunun önemi son yıllarda daha iyi anlaşılmış ve gerek kuralların belirlenmesinde gerekse
de denetimin yapılmasında görevli kılınan kurumların önemi artmıştır.
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2.1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
2.1.1. Merkez Bankacılığı
2.1.1.1. Tarihçe
Osmanlı devlet yapılanması altında para arzının ayarlanması, kredi hacminin
düzenlenmesi, altın ve döviz rezervlerinin yönetimi ile iç ve dış ödemelerin gerçekleştirilmesi
gibi finansal içerikli işlemler Hazine, darphane, sarraflar, vakıflar, bedestenler ve loncalar gibi
kurumların sahip olduğu değişik işlevlerin bir arada çalışması ile sağlanmaktaydı. Osmanlı
paraları imparatorluk sınırları içerisinde Venedik, Floransa, Macaristan ve Memluk paraları
ile birlikte dolaşımda bulunmaktaydı. İlk Osmanlı parası ‘Akçe’ 1326 yılında, ilk altın sikke
‘Sultani’ ise 1477 yılında bastırıldı. 1843 yılında ‘Kaime’ adında ilk defa dolaşıma çıkarılan
banknotlar ise Hazine bonosu yerine de kullanılabiliyordu.
Tanzimat sonrasında ekonominin dışa açılması para ve kredi sisteminde bazı
düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmaktaydı. 1844 yılında “Mecidiye” adında standart
hâle getirilmiş yeni altın ve gümüş paralar bastırılarak iki metalli bir para sistemine geçildi.
Bu para reformunun sonuç vermesi için Osmanlı parasının İngiliz parasına karşı değerinin
sabit tutulması gerekmekteydi. Bu amaç ile dönemin bazı Galata bankerleri ile bir anlaşma
yapılarak İngiltere’ye ve Fransa’ya yapılacak dış ödemelerin bankerler tarafından belirli bir
bedel karşılığında ve sabit bir kur üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Bu şekilde Osmanlı
parasının dış değerinde istikrarın sağlanması amaçlanmaktaydı. 1847 yılında Osmanlı
hükümeti Galata bankerlerine Bank-ı Dersaadet (Dersaadet Bankası) adında bir banka
kurmaları için izin verdi. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk defa dış ödeme işlemlerini
yürütmek ile görevli bir banka kurulmuş oldu.
Yaşanan bu gelişmeler sonucu Osmanlı hükümeti ile Avrupa ülkeleri arasında aracılık
görevi üstlenecek bir devlet bankasına ihtiyaç duyulmaktaydı. 1856 yılında İngiltere kralının
bir fermanı ile merkezi Londra’da olan İngiliz sermayeli ‘Ottoman Bank’ (Osmanlı Bankası)
kuruldu. Osmanlı Bankası’nın faaliyetleri küçük miktarlarda kredi vermek, hükümete avans
kullandırmak ve Hazine bonolarını iskonto etmek ile sınırlıydı. Bu yönü ile banka günümüzün
merkez bankalarının sahip olduğu işlevlerin bir bölümünü yerine getirebilmekteydi.
Osmanlı Bankası 1863 yılında kendisini feshettikten sonra Bank-ı Osmani Şahane adı
altında İngiliz ve Fransız ortaklığı şeklinde yeniden örgütlenerek bir devlet bankası niteliğini
kazandı. Banknot basma ayrıcalığı bir tekel şeklinde otuz yıllık bir süre için Bank-ı Osmani
Şahane’ye verildi. Osmanlı hükümeti bu süre içerisinde banknot çıkarmamayı ve bu ayrıcalığı
başka bir kuruluşa vermemeyi kabul etmekteydi. Ayrıca hükümet bu bankanın kârı üzerinde
hak talep edemeyecekti. Banka kasasında bulunduracağı altının üç katı kadar banknot
basabilecekti. Banka devletin Hazinedarlığını yapmak, devlet gelirlerini tahsil etmek,
Hazine’nin ödemelerini yerine getirmek, Hazine bonolarını iskonto etmek, ayrıca iç ve dış
borçlara ilişkin faiz ve anapara ödemelerini yapmak ile yükümlüydü. 1879 yılında iki metalli
para sistemi terk edildi ve bunun yerine tek metalli para sistemi yürürlüğe sokuldu. 100 kuruş
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değerindeki Osmanlı altını yeni para birimi olarak kabul edildi. 1916 yılında yeni bir para
reformu gerçekleştirilerek altına dayalı tek metalli bir para sistemi uygulamaya sokuldu. Para
birimi ‘Kuruş’ olarak tanımlandı ve 1 lira 100 kuruşa eşitlendi.
Türkiye’de bir ulusal merkez bankası kurulması düşüncesi ise Osmanlı
İmparatorluğunun son dönemlerinde İttihat ve Terakki hükümetleri zamanında şekillenmeye
başlamıştır. Bu dönemde kurulan ‘İtibar-ı Milli Bankası’ ileride Osmanlı Bankası’nın yerini
alacak bir devlet bankası olarak görülmekteydi. Ulusal bir merkez bankası oluşturulması
yönündeki bu gelişim çizgisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeni bir aşamaya ulaşarak 1923
yılında toplanan Türkiye İktisat Kongresi kapsamında yeniden ele alınmış, Kongre bir taraftan
devletin bankacılık politikasını belirleyecek diğer taraftan da banknot çıkarma işlevini
yürüterek devlet kredilerini düzenleyecek bir merkez bankası oluşturulması düşüncesi
üzerinde durmuştur. 1924 yılında Türk hükümeti Osmanlı Bankası’nı bir devlet bankasına
dönüştürmek için bazı girişimlerde bulunmuştur. Ancak o günkü iktisadi ve mali koşulların
buna uygun olmaması ve o yıl içerisinde bulunulan savaş dönemleri nedeniyle Türkiye’deki
çalışmalarını asgari bir düzeye indirmiş olan Osmanlı Bankası ile Cumhuriyet hükümeti
arasında bir anlaşma yapılmıştır. Buna göre, bankanın 1925 yılında sona erecek olan banknot
çıkarma ayrıcalığı 1935 yılına kadar uzatılıyordu. Ancak bu süre boyunca Hükümet tarafından
banknot çıkarma yetkisine sahip bir merkez bankası kurulması durumunda Osmanlı
Bankası’nın buna bir itiraz hakkı olamayacağı da kararlaştırılmıştı. Anlaşmaya göre:

Mevcut banknotların dolaşımı zorunlu bir duruma getiriliyordu. Hükümete
açılacak avans miktarı 1,5 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarılıyordu. Ayrıca, Ziraat
Bankası’na 2 milyon lira tutarında kredi verilecekti.

Banka banknot çıkarma ayrıcalığına sahip olacak, ama bunun için 1/3 oranında
altın karşılığı bulunduracaktı.

Bankaya Genel Müdür atanması Maliye Bakanlığı’nın iznine bağlı olacaktı.
Bankada çalışan Türk-Müslüman personelin sayısı her yıl aşamalı olarak arttırılacaktı.


Banka sermaye olarak 500.000 İngiliz sterlinini Türkiye’ye getirecekti.


Banka Osmanlı döneminde çıkarılan banknotların Cumhuriyet banknotları ile
değiştirilmesi işini de üstleniyordu.
Ulusal bir merkez bankası oluşturulması yönündeki bu girişimler sonucunda, ayrıca
gerek dünya ekonomisinde merkez bankacılığının gösterdiği gelişme gerekse de 1929 Büyük
Dünya Buhranı sırasında parasal ve kredi içerikli işlemleri ülke genelinde denetleyecek bir
kurumun eksikliğinin hissedilmesi gibi nedenlerden dolayı Türk ekonomisinde artık bir
merkez bankası kurulması düşüncesi iyice olgunlaşmıştı. Bu gelişmelerin ışığında 11 Haziran
1930 tarih ve 1715 sayılı kanun ile 15 milyon TL sermayeli bir anonim şirket olarak Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kurulmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bankanın yönetimine
özerk bir yapı kazandırılması ve bu amaç doğrultusunda ülkedeki çeşitli iktisadi kesimlerin
banka sermayesine katkıda bulunması ilke olarak benimsenmiştir. Banka pay senetlerinin
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sermayeye katılım sağlayan iktisadi gruplar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekilde
saptanmıştır:


A grubu pay senetleri: Devlete ait pay senetleri



B grubu pay senetleri: Ulusal bankalara ait pay senetleri



C grubu pay senetleri: Diğer bankalara ve ayrıcalıklı şirketlere ait pay senetleri


D grubu pay senetleri: Türk ticari işletmelerine ve Türk uyruklu gerçek kişilere
ait pay senetleri
Bu ayırım içerisinde hem bankanın özerk yapısını hem de ulusal niteliğini korumak
amacı ile devlete ait pay senetleri toplam sermayenin %25’i, yabancı sermayeli bankalara ve
ayrıcalıklı şirketlere ayrılan pay senetleri ise toplam sermayenin %10’u ile sınırlandırılmıştır.
Kuruluş kanununa göre ülke kalkınmasına yardımcı olmak, devletin Hazinedarlığını yapmak,
banknot çıkarmak, iskonto ve reeskont işlemlerini gerçekleştirmek ve bankalara tahvil ve altın
karşılığı avans vermek bankanın başlıca görev ve yetki alanları içerisinde tanımlanmıştır.
Banka 3 Ekim 1931 tarihinden itibaren fiilen bu işlevlerini yerine getirmeye başlamıştır.
Merkez bankasının TL’nin değerinde istikrarı sağlamayı hedefleyen özerk bir yapıda
çalışması kuruluş amaçları arasında öngörülmüşken zaman içerisinde güncel ekonomik
gelişmelere de bağlı olarak bu kanunda değişiklikler yapılmış ve kanunun günün iktisadi ve
siyasi içerikli koşullarına göre değiştirilmesi için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Özellikle
bankanın Hazine’nin ve kamu iktisadi kuruluşlarının finansman gereksinmesini karşılayan ve
kamu kesimi finansman açıklarını kapayan bir kredi sağlama organı durumuna dönüşmesi bu
değişikliklerin en çarpıcı bir sonucu durumundadır. Gerçekten de 14 Ocak 1970 tarihinde
kabul edilen ve 26 Ocak 1970 tarihinde uygulamaya konulan 1211 sayılı kanun TCMB’nin
görev ve yetki alanlarını yeniden düzenlemiş, dönemin planlı ekonomi anlayışına da uygun
bir şekilde bankanın başlıca görevi ülke ekonomisinin dengeli kalkınması için gerekli olan
etkin bir para politikasının uygulanması olarak saptanmıştır. Bu gelişmeler sonucu TCMB pay
senetleri dağılımında şu değişiklikler gerçekleşmiştir:

A grubu pay senetleri: Hazine’ye aittir ve toplam sermaye içerisindeki payı
%51’den az olamaz.


B grubu pay senetleri: Ulusal bankalara ait pay senetleri


C grubu pay senetleri: Yabancı sermayeli bankalara ve ayrıcalıklı şirketlere ait
pay senetleri: Bu pay senetlerinin toplamı 15.000 adet ile sınırlandırılmıştır.


Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ait pay senetleri

Merkez bankası kanunundaki bu yeni düzenlemenin incelenmesi, TCMB açısından en
önemli değişikliğin banka sermaye yapısında 1715 sayılı kuruluş kanunu ile %25 olarak
belirlenen devlete ait Hazine pay senedi oranının 1211 sayılı kanun ile %51’e çıkarılması
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olduğu kolaylıkla fark edilebilmektedir. Bu durum ise kuşkusuz merkez bankasının
özerkliğine gölge düşürücü bir nitelik taşımış ve siyasi organlar tarafından gerek iktisadi
gerekse de popülist içerikli siyasi amaçlar ile bankanın para basma tekeline sahip bir yapıda
algılanmasına neden olmuştur. Dolayısı ile fiyat istikrarını sağlama amacının bu yeni
düzenleme doğrultusunda göz ardı edildiği söylenebilmektedir.

2.1.1.2. Merkez Bankacılığındaki ve TCMB Kanunundaki Çağdaş
Gelişmeler
1211 sayılı merkez bankası kanununun kabulünden günümüze kadar bu kanun
üzerinde de önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda örneğin 1983 yılında TCMB’ye
açık piyasa işlemleri yapma yetkisi verilmiş, banka borsada döviz ve değerli madenler
üzerinde işlem yapmak ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) idare ve temsil etmek
ile görevlendirilmiştir. Ayrıca mevduat vade türleri ile mevduatta vade sürelerinin ve bunların
yürürlük zamanlarının saptanması ve altın/döviz rezervlerinin hükümet ile uyumlu bir şekilde
ülkenin ekonomik çıkarlarına göre yönetilmesi bankanın başlıca sorumlulukları arasında
belirlenmiştir. Diğer taraftan, Merkez Bankası’nın bankalar tarafından alınan ve verilen faiz
oranları ile benzeri düzenlemeler için Bakanlar Kurulu’na teklif verme uygulaması ve
bankacılık sistemindeki kredi hacmi ve kredi koşullarını düzenleme yetkisi kaldırılmıştır.
1986 yılında yapılan bir değişiklik ile Merkez Bankası’nın para ve kur politikasını fiyat
istikrarını sağlamak amacı ile yürüteceği ilk kez belirtilmiş, 1990 yılında yapılan bir
düzenleme ile de Başkan’ın (Guvernör) Bakanlar Kurulu tarafından beş yıllık bir süre ile
atanması kararlaştırılmıştır. 1994 yılında gerçekleştirilen bir düzenleme ile Merkez
Bankası’nın Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarına açmış olduğu avans miktarı yeniden
düzenlenmiş, Merkez Bankası’nın Hazine’ye açmış olduğu kısa vadeli avans miktarı 1994 yılı
için cari yıl genel bütçe ödenekleri toplamının bir önceki mali yıl genel bütçe ödenekleri
toplamını aşan tutarının %12’si ile sınırlandırılmıştır. Bu politika izleyen yıllarda da devam
ettirilerek Hazine’ye açılan kısa vadeli avans miktarının aşamalı bir şekilde azaltılması
öngörülmüş, 1998 yılı ve izleyen yıllar için bu oran %3’e düşürülmüştür. Benzer şekilde
banka tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına açılabilecek iskonto ve avans miktarı toplamı
Hazine’ye açılan kısa vadeli avans miktarı limitinin %50’si ile sınırlandırılmıştır. 5 Mayıs
2001 tarihinde yürürlüğe giren 4651 sayılı kanun ile 1211 sayılı kanunun pek çok maddesi
üzerinde değişikliğe gidilmiş, bu şekilde bazı maddeler yürürlükten kaldırılırken kanuna yeni
bir madde eklenmiştir. Bu yasal değişiklikler ile TCMB’nin para politikası uygulamalarında
bağımsızlığının sağlanması amaçlanmıştır.
Bu gelişmeler izlenerek Merkez Bankası kanunundaki başlıca değişiklikler şu şekilde
belirtilebilir:

Her şeyden önce bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu
belirtilerek bu amaca ulaşılmasında kullanılacak para politikasının yürütülmesinde bankanın
tek yetkili ve sorumlu durumunda olduğu vurgulanmıştır. Bu özelliğin uygulamada
gerçekleştirilebilme derecesi bankanın araç bağımsızlığını ortaya koyacaktır.
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Nihai enflasyon hedefinin saptanması sırasında ise bankanın hükümet ile
eşgüdümlü olarak hareket etmesi kararlaştırılmıştır.

Fiyat istikrarının sağlanması temel amacı bankanın sorumluluğuna verilip
politika uygulama sürecinde bankaya araç bağımsızlığı ile ilgili tam yetki verildikten sonra
bankadan para politikası uygulamaları hakkında kamuoyuna karşı hesap verilebilirlik ve
şeffaflık ilkelerini en üst düzeyde gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda şeffaflığın
sağlanması ve banka para politikası uygulamaları açısından kamuoyu denetiminin arttırılması
için banka tarafından dönemsel raporlar hazırlanarak bunların kamuoyuna duyurulması,
belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılmaması ya da böyle bir olasılığının ortaya
çıkması durumunda bu durumun nedenlerinin ve alınması gereken önlemlerin hükümete yazılı
olarak bildirilmesi ve kamuoyuna açıklanması ilke olarak benimsenmiştir.
1)
Banka’nın işlem ve hesapları yeni kanuna göre bağımsız denetim kuruluşları
tarafından denetlenecektir.
2)
Fiyat istikrarı amacına ulaşılmaya çalışılırken uygulanan politikalarda
eşgüdümün ve etkinliğin sağlanabilmesi için dünya ekonomisindeki gelişmeler ve politika
uygulamaları da gözetilerek Para Politikası Kurulu oluşturulmuştur.
3)
Hazine’ye ve kamu kurum ve kuruluşlarına avans verilmesinin ve kredi
açılmasının yasaklanmasının yanı sıra bu kurum ve kuruluşların çıkartmış olduğu borçlanma
araçlarının birincil piyasadan satın alınması yasaklanmıştır. 11 Böylece karşılıksız para
basılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
4)
Nihai kredi sağlama organı olarak Merkez Bankası’na finansal sisteme teminat
karşılığında gün içi veya gün sonu kredi sağlama olanağı getirilerek ödemeler sistemindeki
geçici likidite sıkışıklıklarının önüne geçilmek istenmiştir.
5)
Finansal sistemde istikrarın sağlanması için Merkez Bankası’na mali sistemin
alt yapısının güçlendirilmesi ve mali sistemin taşıdığı risklerin belirlenmesi görevi verilmiş,
bunun için de banka finansal sistemdeki gelişmeleri yakından izlemek ve mali kesimde
oluşabilecek risklerin ekonominin geneline yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri
almak ile yetkilendirilmiştir.
6)
Bu değişikliklerin uygulamaya dönüşebilmesi için Merkez Bankası
Başkan’ının (Guvernör) görev süresi üç yıldan beş yıla çıkarılmıştır. Başkan yardımcıları için
de benzer bir düzenleme gerçekleştirilerek onların da çalışma süreleri beş yıl olarak
belirlenmiş, hem Başkan’ın hem de Başkan yardımcılarının görev sürelerinin bitiminden önce
değiştirilmelerinin mümkün olmadığı belirtilerek görev güvencesi sağlanmaya çalışılmıştır.
Gerçekten de 1980 – 1996 döneminde yedi Merkez Bankası Başkanı göreve gelmiş ve

11 Özellikle bu konunun Türkiye ekonomisi üzerine çağdaş para politikası gerçekleşmeleri hakkında
çalışma yapan araştırmacılar tarafından göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.
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bunların görev süreleri ortalama olarak iki buçuk yıla dahi ulaşamamıştır. Bu durum ise
Merkez Bankası kaynaklarının hükümetler tarafından örneğin popülist içerikli amaçlar ile
kullanılabilmesi için Başkan’ların istifaya mecbur bırakıldığını göstermektedir.12
7)
Ayrıca fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda gerekli istatistik
bilgilerin toplanabilmesi için Merkez Bankası’nın kamu kurum ve kuruluşları, Hazine
Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, diğer ülkelerin istatistik bilgi toplamakta yetkili ve
görevli kurumları ve bu konuda çalışan uluslar arası kuruluşlar ile işbirliği yapması ilke
olarak benimsenmiştir.

2.1.1.3. TCMB’nin Temel Görev ve Yetki Konuları
Türkiye ekonomisinde merkez bankacılığının tarihsel gelişimi değerlendirildikten
sonra TCMB’nin temel görev ve yetki alanına giren konular maddeler şeklinde aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
Görevler:
1)

Hükümet ile birlikte TL’nin iç ve dış değerini korumak için gerekli önlemleri

almak,
2)
Bu amaç ile TL’nin yabancı paralar ve altın karşısındaki değerini belirlemeye
yönelik olarak ilgili kur rejimini belirlemek ve uygulamaya geçirmek,
3)
Bankalar ve diğer mali kurumlar tarafından dikkate alınmak üzere zorunlu
kanuni karşılık oranlarını ve genel disponilite oranlarını belirlemek,
4)

Reeskont ve avans işlemleri gerçekleştirmek,

5)
Ülke altın ve döviz rezervlerini ülke çıkarlarını gözeterek hükümet ile aldığı
ortaklaşa kararlar çerçevesinde yönetmek,
6)
Ekonomideki TL hacmini ve dolaşımını düzenlemek, piyasalardaki TL para
arzını yönetmek için açık piyasa işlemlerinde bulunmak,
7)
Finansal piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelik olarak bu piyasalardaki
gelişmeleri yakından izleyerek para ve döviz piyasalarında gerekli önlemleri almak,
Bankalardaki mevduatın vade ve türleri ile özel finans kurumlarındaki katılma
hesaplarının vadelerini saptamak, bunların yürürlük zamanlarını belirlemek.
Danışmanlık Hizmetleri:

12 Orhan ve Erdoğan, a.g.e., s. 371.
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TCMB hükümetin mali ve ekonomik konulardaki danışmanı olup kendisinden
istenmesi durumunda uygulanması düşünülen iktisat politikası önlemleri hakkında hükümete
görüş bildirmek ile yükümlüdür. Banka ile hükümet arasındaki bu ilişki Başbakan aracılığı ile
yürütülmektedir.
Benzer şekilde, finansal yapıya ilişkin kendisinden bilgi istenmesi durumunda TCMB
hükümete danışmanlık yapmak ile yükümlüdür. Bu doğrultuda TCMB finansal sistem
içerisindeki bankalar ve diğer finansal içerikli kurumlar hakkındaki değerlendirmelerini
Başbakanlığa ya da bu kurum ve kuruluşları düzenleme ve denetleme yetkisine sahip diğer
resmî kuruluşlara bildirebilir.
Yetkiler:
1)

Türkiye’de banknot çıkarma ayrıcalığı tek elden TCMB’ye aittir.

2)
TCMB para politikalarının uygulamasında tek yetkili ve sorumlu
durumundadır. Bu doğrultuda hükümet ile birlikte enflasyon hedefini belirler ve araç
bağımsızlığını kullanarak enflasyon hedefine ulaşabilmek için gerekli para politikası
araçlarını kullanır.
3)
TCMB olağanüstü durumlarda ve TMSF kaynaklarının kendi gereksinimini
karşılayamaması durumunda belirleyeceği koşullara göre bu fona avans vermeye yetkilidir.
4)
TCMB nihai kredi verme organı sıfatı ile bankalara kredi verme işlemlerini
yürütme yetkisine sahiptir.
5)
TCMB belirleyeceği koşullara göre bankalardan ödünç para verme
işlemlerinde ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranlarının kendisine bildirilmesini
istemeye yetkilidir.
6)
TCMB finansal piyasalardaki gelişmeler hakkında yakından bilgi sahibi
olabilmek için bankalardan ve diğer mali kurumlardan gerekli bilgileri istemeye ve bu amaç
ile istatistik bilgi toplamaya yetkilidir.

2.1.1.4. TCMB’nin Başlıca Çalışma Birimleri
2.1.1.4.1. Genel Kurul
Genel Kurul Banka’nın hissedarları tarafından oluşturulmaktadır. Genel Kurula
Başkan (Guvernör) başkanlık etmektedir. Genel Kurul’un görev ve yetki alanındaki başlıca
konular aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
1)
TCMB Banka Meclisi tarafından hazırlanan ve kendisine sunulan yıllık rapor
ile Denetleme Kurulu raporunun incelenmesi,
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2)
TCMB bilançosunun gözden geçirilmesi, kâr ve zarar hesaplarının
denetlenmesi ve karara bağlanması, ayrıca sermaye artırımına yönelik kararların alınması,
3)

TCMB Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulu’nun onaylanması,

4)
TCMB Banka Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmasına ve gerekli
durumlarda Genel Kurul’da üçte iki çoğunluk sağlanması koşulu ile Banka’nın tasfiyesine
ilişkin karar verilmesi.

2.1.1.4.2. Başkanlık ve Banka Meclisi
Banka’nın en yüksek karar organı olup Genel Kurul’a Başkan (Guvernör) başkanlık
etmektedir. Başkan (Guvernör) en üst düzey yetkili olarak Banka’yı yönetmek, Banka Meclisi
tarafından alınan kararların yürütülmesini sağlamak ve yurt içinde/dışında Banka’yı temsil
etmek ile görevlidir. Ayrıca bankaya verilen görevlerin yerine getirilmesi için uygun bulacağı
önlemleri almak ve gerekli görmesi durumunda bunlar hakkında Banka Meclisi’ne öneride
bulunmak yetkilerine sahiptir. Başkan (Guvernör) Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda beş
yıllık bir dönem için atanmakta, Başkan’ın çalışmalarında yardımcı olmak amacı ile ve kendi
önerisi üzerine beş yıllık bir süre için dört Başkan Yardımcısı görevlendirilmektedir. Başkan
Yardımcılarının ekonomi, işletme, hukuk, maliye, bankacılık ve finans gibi alanlardan birinde
lisans ya da lisansüstü öğrenim görmüş ve kendi meslekleri ile ilgili en az on yıllık deneyim
sahibi olması gerekmektedir. Başkan Yardımcılarının görev sürelerinin bitiminden sonra
yeniden bu göreve atanabilmeleri mümkündür. Başkan ve Başkan Yardımcıları Banka’nın
Yönetim Komitesini oluşturmaktadır.
Banka Meclisi ise Başkan (Guvernör) ile Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden
oluşmaktadır. Üyeler ticaret ile uğraşamayacakları gibi bankalarda ve şirketlerde hissedar
olamamakta, özel bir kanuna dayanmadıkça üyelerin görevleri resmî veya özel herhangi bir
başka görev ile birleştirilememektedir. 13 Banka Meclisi üyeleri yüksek öğrenim görmüş,
bankacılık ya da iktisat ve maliye alanlarında bilgi ve deneyim sahibi kişiler arasından
seçilmektedir. Üyelerin görev süresi üç yıl olup her yıl meclis üyelerinin üçte biri Genel
Kurul tarafından yenilenmektedir. Süreleri biten üyeler yeniden üyeliğe seçilme hakkına
sahiptir. Başkan (Guvernör) ile Banka Meclisi arasında uzlaşma sağlanamaması durumunda
Başbakan bu organlar arasında hakemlik etmektedir. Banka Meclisi’nin başlıca görevleri ve
yetkileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
1)
Para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek
para politikalarına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması,
2)
Dolaşımdaki banknotların değiştirilmesine, dolaşımdan kaldırılmasına ve yok
edilmesine ilişkin konularda düzenleme yapılması ve karar alınması,
13 Hayır dernekleri ve amaçları hayır, sosyal ve eğitim işleri ile uğraşmak olan vakıflardaki görevler ve
kâr amacı gütmeyen kooperatif ortaklıkları bu hükmün dışında kalmaktadır.
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3)
Açık piyasa işlemleri, döviz ve efektif işlemleri, reeskont ve avans işlemleri ile
reeskont ve avans faiz oranları, zorunlu karşılıklar ve genel disponibilite uygulamaları, ayrıca
diğer para politikası işlemleri ve araçları ile ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetimi
hakkında karar alınması ve bu konularda gerekli düzenlemelerin yapılması,
4)
alınması,

Bilgi istemeye, risk ve istatistik bilgileri toplamaya ilişkin gerekli kararların

5)
Bankanın bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar
hesaplarının ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması,
6)
Sermayenin arttırılmasına ve Esas Sözleşme’de değişiklik yapılmasına ilişkin
olarak Genel Kurul’a öneride bulunulması,
7)
TCMB Kanununda Para Politikası Kurulu kararına bağlı konular dışında kalan,
Başkanlık (Guvernörlük) tarafından incelenmek için ve onaya sunulacak konular hakkında
karar alınması ve düzenleme yapılması.
Yukarıda özetlenen maddelerin yanı sıra Banka Meclisi ödeme ve menkul kıymet
transferi ile ilgili yöntemlerin ve araçların belirlenmesi, takas odalarının gözetimi, şube ve
temsilcilik açılması, banknot matbaası ile ilgili konularda karar alınması, yönetim, kuruluş ve
personel için hazırlanan düzenlemelerin onaylanması, taşınmaz alımı veya edinimi ya da
sahip olunan taşınmazların gerektiğinde satılması, trampa edilmesi ve bağışlanması gibi
konularda karar alınması ile sorumlu bulunmaktadır.

2.1.1.4.3. Para Politikası Kurulu
Fiyat istikrarının sağlanması nihai hedefine ulaşabilmek amacı ile 2001 yılı sonrası
yapılan düzenlemeler doğrultusunda ve dünya ekonomisindeki çağdaş para politikası
uygulamaları da göz önüne alınarak TCMB kapsamında Para Politikası Kurulu
oluşturulmuştur. Para Politikası Kurulu Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka
Meclisi tarafından seçilen bir üye ve Başkan’ın (Guvernör) önerisi üzerine ortaklaşa karar ile
atanan bir üyeden oluşmaktadır. Kurul’un bir üyesinin ortaklaşa karar ile atanması hükümet
politikaları ile bağlantı sağlanması amacına yöneliktir. Ancak bu üyenin ekonomi, işletme,
bankacılık ve finans alanlarından birinde akademik unvana sahip ve para politikası
gerçekleşmeleri üzerine araştırmalarının olması gerekmekte, ayrıca görevi ile ilgili alanda en
az on yıllık çalışma deneyimine sahip olması koşulu aranmaktadır. Bu üyenin görev süresi beş
yıldır. Başkanlık (Guvernörlük), Başkan (Guvernör) Yardımcılığı ve Banka Meclisi üyeliği
görevi sona erenlerin Para Politikası Kurulu üyeliği de sona ermektedir. Para Politikası
Kurulu’nun başlıca görevleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
1)
Fiyat istikrarının sağlanması nihai amacına yönelik olarak para politikası
uygulamalarına ilişkin ilke ve yöntemlerin belirlenmesi,
2)

Bu amaç doğrultusunda hükümet ile birlikte enflasyon hedefinin saptanması,
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3)
Para politikası uygulamaları üzerinde şeffaflığın sağlanması ve kamuoyu
denetiminin arttırılması için politika hedefleri ve gerçekleşmeleri hakkında dönemsel raporlar
hazırlanması, bu şekilde hükümetin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi,
4)
Hükümet ile birlikte TL’nin iç ve dış değerini korumaya yönelik olarak gerekli
önlemlerin alınması ve TL’nin yabancı paralar ile altın karşısındaki değerini saptamaya
yönelik kur rejiminin belirlenmesi.
Para Politikası Kurulu bu yetkileri ve görevleri doğrultusunda aldığı kararları ve
bunların kamuoyuna açıklanma şeklini belirleme yetkisine sahip olup Kurul’un kararları
Resmî Gazete’de gecikmeksizin ilan edilmektedir. Başkan (Guvernör) tarafından yürütülen
toplantı kararları daha sonra Banka Meclisi’nin bilgisine sunulmaktadır.

2.1.1.4.4. Denetleme Kurulu
Bu kurul Banka’nın bütün işlemlerini gözden geçirmek ve hesaplarını denetlemek ile
yükümlü olup bu konularda yılsonunda hazırladığı raporu Genel Kurul’a sunmaktadır. Kurul
üyeleri Genel Kurul’da hissedarlar tarafından iki yıllık bir süre için seçilmektedir. Üyelerin
Banka karına katılmaları söz konusu değildir.

2.1.1.5. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tasarruf sahiplerinin haklarının
korunması amacı ile finansal sistem içerisindeki bankaların düzenli ve emin bir şekilde
çalışmasını ve kredi sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak üzere kurulmuş idari ve
mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir. Türkiye ekonomisi 1990’lı yıllar boyunca
finansal sistem içerisindeki bankaların büyük ölçüde kamu menkul kıymetlerine yatırım
yaparak ve yüksek yabancı para açık pozisyonları ile çalışarak aşırı risk alma eğilimi altında
bulundukları bir dönem yaşamıştır. Bankacılık kesiminin üstlendiği bu risk davranışı TL’nin
büyük oranda değer kaybettiği 1994 ekonomik krizi ile birlikte ekonomiye ağır maliyetler
yüklemiş, bu dönem kriz ekonomisinin sahip olduğu diğer yapısal sorunların da etkisi ile
1994 ve 1999 yılları arasında onbir bankaya el konulması ile sonuçlanmıştır. Bankacılık
kesimi açısından dönemin önemli bir özelliği bankacılık sisteminin düzenlenmesi ve
denetlenmesi açısından parçalı bir yapının finansal piyasalara egemen olmasıdır. Bir yandan
Hazine Müsteşarlığı Bankacılık Kanunu’nun uygulanmasından, bankacılığa ilişkin
düzenlemelerin ve yerinden denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesinden, ayrıca bankalara
yönelik idari ve cezai yaptırımların uygulanmasından sorumlu iken Merkez Bankası da
bankaların uzaktan gözetimi ve tasarruf mevduatlarını sigorta etmek ile görevli olan
TMSF’nin idaresi ve temsili ile sorumlu tutulmuştur. 1999 yılına gelindiğinde sistem
üzerindeki bu parçalı düzenleme ve denetleme yapısının ortadan kaldırılması ve ekonomi
içerisinde bankacılık kesimi işlemlerine ilişkin tek bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici
kurumun kurulması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda 4389 sayılı Bankacılık Kanunu ile
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Haziran 1999 tarihinde merkezi Ankara’da olmak üzere BDDK’nın kurulmasına karar
verilmiş ve Kurum Ağustos 2000 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.14
BDDK bankaların ve benzer finans kurumlarının bankacılık ile ilgili işlemlerini
denetleyerek öncelikle finansal sistemdeki mevduat sahiplerinin alacaklarını güvence altına
almaya ve daha genel olarak da bu işlemlerden dolayı hem finansal hem de reel kesimde
ortaya çıkabilecek olası zararların önlenmesine çalışmaktadır. Bu doğrultuda Kurum finansal
sistem içerisindeki bankaların kurulması ve bu bankalara ait şubelerin açılması gibi banka
kurma işlemlerine ait görevleri yanı sıra mali yapısı bozulmuş bankalara devlet adına el
konulması ve bunların yönetiminin üstlenilerek TMSF’ye devredilmesi ile yükümlüdür.
Kurumun sahip olduğu özerkliğin kapsamı;
1)
Düzenleme yetkisinde bağımsızlık: Türk Bankacılık sisteminin uluslararası
standartlara getirilmesi amacı ile gerekli düzenlemelerin yapılmasında bağımsızlık,
2)
Denetlemede bağımsızlık: Bankacılık işlemleri ile ilgili lisans verme ve iptal
etme işlemlerinde, Kurul’un kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde, bankacılık sistemine
yaptırım uygulanmasında ve denetlenen kuruluşların itiraz haklarının garanti altına
alınmasında bağımsızlık,
3)
Kurumsal bağımsızlık: Kurum’un görev ve yetki alanındaki konularda
faaliyette bulunabilmesi için gerekli personelin atama ve görevden alma işlemlerinde, Kurum
kararlarının açıklık ve saydamlığının sağlanmasında ve Kurum çalışanlarının ücret ve
kariyerlerinin planlanmasında bağımsızlık,
4)
Mali kaynakların yönetilmesinde bağımsızlık: Bankacılık Kanunu’na göre
kendi faaliyet alanı için ayrılmış mali kaynakların Kurum bütçesinde belirlenen koşullar
çerçevesinde serbestçe kullanımına yönelik bağımsızlık,
şeklinde bir gruplamaya tabi tutulabilmektedir. 15 Kanunlar ve ilgili mevzuatlar
çerçevesinde BDDK’nın görev ve yetki alanlarına giren diğer bazı konular aşağıdaki şekilde
belirtilebilir:
1)
Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta
yer alan hükümlere bağlı olarak finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin
kuruluş işlemlerini ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse
değişimi ve tasfiye işlemlerini düzenlemek, bu konulardaki uygulamaları izlemek ve
denetlemek,

14 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK Tanıtım Kitapçığı, Nisan, 2010, s. 5.
15 Mali kaynakların kullanımı ile ilgili olarak Kurum giderleri denetime tabi kuruluşlarca yapılan
ödemeler ile karşılanmakta ve yapılacak ödeme tutarı da söz konusu kuruluşların bir önceki yıl sonu bilanço
toplamlarının onbinde üçünü geçememektedir. (A.e., s. 6).
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2)
Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti vermek üzere
yetkilendirilecek kuruluşların kurum tarafından belirlenen koşullara uygun olarak
faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak,
3)

Finansal hizmetler kesiminin geliştirilmesine yönelik stratejiler belirlemek,

4)
Görevleri ile ilgili konularda bakanlıklar dâhil ilgili resmî ve özel kuruluşlar ile
kişilerden gizli dahi olsa her türlü bilgi ve belgeyi görevlendireceği personeli kullanarak veya
yazışma yaparak istemek ya da yerinde görmek,
5)
Yurt içinde ve yurt dışında benzer görevleri yerine getiren kurumların katıldığı
uluslararası mali, iktisadi ve mesleki örgütlere üye olmak, görev alanına giren konularda
yabancı ülkelerin yetkili başvuru organları ile uyum içerisinde çalışabilmek üzere ilişki
kurmak,
6)
Görev alanına giren konularda araştırma yapmak ve kamunun bilgi sahibi
olmasını sağlamak amacı ile Kurum tarafından ya da Kurum dışında yapılan araştırmalardan
uygun görüleceklerin yayınına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
7)
yapmak.

Kanunlar ve ilgili diğer mevzuatlar tarafından Kurum’a verilen diğer görevleri

Kurum Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) ve Başkanlık
Teşkilatından oluşmaktadır. Başkanlık Teşkilatında üç Başkan Yardımcısı ve hizmet birimleri
faaliyet göstermektedir. Hizmet birimleri ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri
olarak sınıflandırılmış daire başkanlıkları şeklinde düzenlenmiştir. BDDK’nın karar organı
biri Başkan ve biri de İkinci Başkan’dan oluşmak üzere yedi kişilik Kurul’dan oluşmakta ve
BDDK başkanı Kurul’un da başkanlığını yürütmektedir. BDDK’nın en üst düzey yöneticisi
olarak Başkan kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumlu olup alınan kararların
gereğininin yerine getirilmesini sağlamak ile yükümlüdür. Ayrıca Kurul toplantılarının
gündeminin, gün ve saatinin belirlenmesi ve bu toplantıların idare edilmesi, hizmet
birimlerinden gelen önerilere son şeklinin verilerek bunların Kurul gündemine alınması, ilgili
birimlerce hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının Kurul’a sunulması ve hizmet birimlerinin
verimli ve birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışmasının sağlanması Başkan’ın başlıca
görevleri arasındadır. Başkan Bakanlar Kurulu tarafından altı yıllık bir süre için, BDDK
üyeleri de yine Bakanlar Kurulu tarafından en fazla altı yıllık bir çalışma dönemi için
atanmaktadır. Süreleri biten başkan ve üyeler yeniden atanma hakkına sahip değildir. Kurul
Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenden dolayı görevlerine son
verilememektedir. Kurul kanunlar ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde kendi çalışma alanı
içerisine giren konuların tümünde en üst düzeyde görüşme ve karar alma yetkisine sahiptir.
BDDK’nın çalışma alanına giren başlıca görev ve yetkiler belirtildikten sonra Kurum’un
karar organı niteliğindeki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun görev ve yetki
alanları aşağıdaki gibi açıklanabilir:
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1)
Düzenlemek ve denetlemek ile görevli olduğu çalışma alanlarında uluslararası
ilkelere ve standartlara uygun ikincil düzenlemeleri yapmak ve kararlar almak,
2)
Kurumun stratejik planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet
kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak,
3)
bağlamak,

Bu amaçlara uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara

4)

Kurumun çalışma performansını ve mali yapısını gösteren raporları onaylamak,

5)
atamak,

Başkan’ın önerisi üzerine Başkan Yardımcılarını ve ilgili daire başkanlarını

6)
İkinci Başkan’ın da bulunmadığı durumlarda Kurum’a ve Kurul görüşmelerine
başkanlık edecek üyeyi seçmek,
7)
bağlamak,

Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara

8)
Kurum içi denetim ve soruşturma işlemlerini yürütecek hizmet birimini veya
personeli belirlemek,
9)
Kurumun kadro karşılığı sözleşmeli personelinin ücretleri, diğer mali ve sosyal
hakları ile kurum personeline verilecek fazla mesai ücreti ve performansa dayalı ödüle ilişkin
koşulları belirlemek,
10)
yapmak.

Kanunlar ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda kendisine verilen diğer görevleri

BDDK karar organı tarafından belirlenen stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak
kurumun ilgili birimlerince hazırlanacak yıllık bütçenin ve mali tabloların bu kurula
sunulması Başkan’ın görev ve yetki alanı içerisindedir. Kurum’un harcamaları ve
gerçekleştirdiği diğer tüm işlemler yargı denetimine tabi olup bütçe gerçekleşmeleri Sayıştay
denetçisi, Başbakanlık müfettişi ve Maliye müfettişinden oluşan bir komisyon aracılığı ile
denetlenmekte ve buradan elde edilen sonuçlar Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulmaktadır.
Bu doğrultuda ilgili bakanlar denetim sonuçlarını değerlendirerek gerekli önlemleri almak ile
yükümlü bulunmaktadır. Ayrıca BDDK çalışmaları hakkında her yıl Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’na bilgi sunulmakta, Cumhurbaşkanı da Devlet
Denetleme Kurulu’nu (DDK) BDDK’nın denetlenebilmesi için görevlendirebilmektedir.

2.1.1.6. Sermaye Piyasası Kurulu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
ile kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali
özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumudur. Kurul sermaye piyasasının güven, açıklık ve
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kararlılık içinde çalışmasını sağlayarak tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların haklarının kendi
yararları doğrultusunda gözetilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda;


Sermaye piyasasının işleyiş kurallarının belirlenmesi,


Sermaye piyasasından fon kullanan şirketlerin belirli kurallar gözetilerek bu
piyasadan en iyi bir şekilde yararlanmalarının sağlanması,


Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin haklarının korunması



Sermaye piyasaların adil ve etkin çalışmasının sağlanması,

ve

Kurulun temel amaçları olarak ortaya konulabilmektedir. Bu amaçlara ulaşmak için
Kurul hazırladığı yönetmelikler ve tebliğler aracılığı ile sermaye piyasalarını gözetim ve
denetim altında tutmaya ve kendi görev alanındaki işlerin tanımlanması ile ilgili düzenlemeler
yapmaya yetkili kılınmıştır. Bunlar menkul kıymetler ile ilgili düzenlemeler, menkul
kıymetler borsalarının, kıymetli madenler borsalarının, vadeli işlem ve opsiyon borsalarının
kuruluşuna ve işleyiş sürecine ilişkin düzenlemeler, sermaye piyasasından menkul kıymet
ihracı yolu ile fon sağlayan şirketlere ilişkin düzenlemeler ve sermaye piyasası kurumları ile
ilgili düzenlemeler şeklinde sınıflanabilmektedir. Kurulun sermaye piyasası ile ilgili yaptığı
düzenlemeler tebliğ olarak Resmî Gazete’de yayınlanmaktadır.
Kurul Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet Bakanlığına bağlı olarak
çalışmaktadır. Merkezi Ankara’da olan SPK’nın İstanbul’da da bir temsilciliği bulunmaktadır.
Kurul Karar Organı Bakanlar Kurulu kararı ile atanan yedi üyeden oluşmaktadır. Bu
üyelerden ikisi ilgili Bakanlığın aday gösterdiği dört kişi arasından, biri Maliye Bakanlığı’nın
aday gösterdiği iki kişi arasından, biri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın aday gösterdiği iki kişi
arasından, biri BDDK’nın aday gösterdiği iki kişi arasından, biri Türkiye Sermaye Piyasası
Aracı Kuruluşları Birliği’nin aday gösterdiği iki kişi arasından, biri de Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin aday gösterdiği iki kişi arasından atanmaktadır. Bakanlar Kurulu
adaylardan birini başkan olarak seçmekte, ayrıca üyelerden biri başkanın önerisi ile ikinci
başkan olarak seçilmektedir. Resmî veya özel başka hiçbir görev alamayan Kurul başkanının
ve üyelerin görev süreleri altı yıl olup süresi bitenlerin yeniden bu göreve atanmaları mümkün
bulunmaktadır. Başkan dışındaki üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu Kurul başkanı ve üyeleri ile başkana bağlı olarak Kurul
faaliyetlerini yürüten teşkilattan oluşmaktadır. Kurul çalışmaları Kurul başkanına bağlı
başkan yardımcılıkları altında çalışan hizmet birimleri aracılığı ile yürütülmektedir. SPK
hizmet birimleri kendi içerisinde denetleme dairesi, ortaklıklar finansmanı dairesi, aracılık
faaliyetleri dairesi, kurumsal yatırımcılar dairesi, piyasa gözetim ve denetim dairesi, araştırma
dairesi, muhasebe standartları dairesi, bilgi-işlem, istatistik ve enformasyon dairesi, hukuk
işleri dairesi, idari ve mali işler dairesi, kurumsal iletişim dairesi ve strateji geliştirme dairesi
şeklinde bölümlenmektedir. Bu hizmet birimleri ilgili daire başkanlıkları ile bunlara bağlı
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olarak çalışan daire başkan yardımcıları, uzmanlar ve müdürlükler kapsamında çalışan
servisler ve memurlardan oluşmaktadır.
Yerli veya yabancı şirketlerin menkul kıymetleri ülkemizde halka arz olunacaksa
Kurul kaydına alınması zorunlu bulunmaktadır. Menkul kıymetin Kurul kaydına alınabilmesi
için şirketlerin gerekli belgeler ile Kurul’a başvurmaları ve yatırımcıyı bilgilendirmek için
hazırlanan izahnamenin Kurul tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu izahnamelerde ilgili
şirket hakkındaki bilgiler, finansal durumu belirten mali tablolar ve faaliyet bilgileri
hakkındaki ayrıntılar yer almaktadır. Yatırım fonları ve ortaklıkların dağıtacağı izahnameler
portföy kompozisyonu, yatırım kriterleri, alım-satım komisyonu ve yönetim ücretleri gibi
bilgileri içermektedir. Kayda alınma işlemi yatırımcıların katılımcı olma veya olmama
yönündeki kararın verilebilmesi için gerekli olan temel özellikleri izahnamenin taşıdığını ve
doğru olarak sunduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte, kayda alma ihraç edilen menkul
kıymetlerin Kurul tarafından teminat altında olduğunu veya ihracın kalitesini
göstermemektedir. Kurul gerekli görmesi durumunda izahnameye yatırımcılar için uyarılar
koyabilmekte, bu şekilde yatırımcıların belirli konularda dikkatini çekmeyi ve yanlış
bilgilendirmeleri önlemeyi amaçlamaktadır. Kurul kaydına alınması gerekli sermaye piyasası
işlemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1)

Hisse senetlerinin veya borçlanma araçlarının şirketler tarafından ihracı,

2)

Halka arz,

3)
Varlığa dayalı menkul kıymet, oydan yoksun hisse senedi ve hisse senedi ile
değiştirilebilir tahvil ihracı,
4)
Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, yatırım ortaklıklarının ve yatırım
fonlarının menkul kıymet ihracı.
Ayrıca pay sahiplerine çağrıda bulunulması veya vekâleten oy hakkı toplanması ile
kayıtlı sermayeye geçiş ve tavan tespiti gibi işlemler Kurul iznine tabi bulunmaktadır.
Kamuoyunu aydınlatmak için verilen bilgilerin doğruluğu Kurul tarafından sürekli
olarak izlenmektedir. Muhasebe kayıtlarının şirketlerin gerçek durumunu yansıtmasını
sağlamak amacı ile Kurul bağımsız denetim kuruluşlarından yardım almaktadır. Kurul yıllık,
altı aylık ve üçer aylık dönemlerde açıklanan mali tabloların bilgilerinin doğruluğunu
incelemektedir. Sermaye piyasası faaliyetinde bulunacak yatırım ortaklıkları ve yatırım
fonları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri, yatırım danışmanlığı
şirketleri, aracı kurumlar, derecelendirme şirketleri, genel finans ortaklıkları, bağımsız
denetleme kuruluşları, risk sermayesi yatırım fonları ve ortaklıkları kuruluş aşamasında ve
faaliyete geçerken Kurul’dan izin almak zorundadır. İzin öncesinde Kurul kendisine başvuran
şirketlerin başlangıç sermayesi, ortaklarının özellikleri, çalışanların deneyimleri ve şirketin
yasal düzenlemelere uygunluğu gibi konuları inceleme altına almaktadır.

53

Sermaye piyasası ile ilgili bütün uygulamalarda menkul kıymet yatırımcılarına zarar
verecek davranışların incelenmesi Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Özellikle
borsalardaki fiyat hareketliliği, kamuya açıklanmamış bilgiler kullanılarak yapılan işlemler
(içeriden öğrenenlerin ticareti / insider trading), kanuna aykırı olarak zamanında yapılamayan
kamu açıklamaları, hisse senetleri fiyatları üzerinde manipülasyon yapılması veya yanıltıcı ve
yanlış bilgiler yayılması, kurul düzenlemelerine aykırı uygulamalara girişilmesi, yetkisiz
halka arzlar ve yanlış bilanço açıklanması gibi sermaye piyasası kanununa uymayan durumlar
bu konular arasında sayılabilir. Yanlış ve yanıltıcı bilgilendirme söz konusu ise Kurul idari
veya cezai yaptırımlar uygulayabilmekte, bu anlamda ilgili şirketten düzeltme yayınlamasını
istemek, şirketin piyasaya verdiği bilgilerin tebliğlere aykırı olduğunu bildirerek dava açmak
ve özel durumlarda şirketin doğru bilgileri yayınlamasına kadar borsada işlem görmesinin
durdurulmasını borsadan istemek hakkına sahip bulunmaktadır. Kurul başkanı herhangi bir
anda denetleme başlatılmasını isteyebilmekte, bu denetimler genellikle piyasa gözetimi
sonucunda ortaya çıkan konularda veya şirket faaliyetlerinin izlenmesi ve şikâyetler
doğrultusunda başlatılmaktadır. Kurul denetim için işbirliği içinde bulunduğu yabancı
kuruluşlardan ve diğer ülke içi kurumlardan bilgi isteyebilmektedir. Denetleme sonucunda
Kurul yaptırım uygulama, konuyu kapatma, konuyu kanuni kovuşturma için mahkemeye
sunma ya da yalnızca uyarıda bulunma yetkilerine sahiptir. Kurul verdiği izinlerin
kaldırılması, zararın tazmininin istenmesi, mahkemeden varlıkların dondurulmasının
istenmesi ve yapılan sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması şeklinde koruyucu önlem
niteliğinde kararlar alabilmektedir. Ayrıca, Kurul görevlerini yerine getirirken bakanlıklardan
ve diğer resmî ve özel kuruluşlardan görüş ve bilgi istetebilmekte, bu bilgilerin SPK’ya
aktarılması yasal bir zorunluluk oluşturmaktadır.
Kurul mali özerkliğe sahip olarak çalışmakta ve Kurul’un bütün giderleri özel bir
fondan karşılanmaktadır. Menkul kıymet ihraç edenler (örneğin şirketler, yatırım fonları ve
yatırım ortaklıkları) bu fona ihraç ettikleri menkul kıymetlerin binde ikisi tutarında ücret
ödemekte, fon gelirlerinin Kurul giderlerini karşılayamaması durumunda bu açık Bütçeden
alınan yardım ile kapatılmaktadır.

2.1.1.7. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Mevduat sigorta sistemleri mevduatın korunması amacı ile mevduat sahibi, mevduatı
kabul eden banka ve mevduatı sigorta altına alan kurum arasında işlemekte, yaptırım gücünü
ise ilgili ülke mevzuatına dayalı hukuk kurallarından almaktadır. Sigortayı yapan kurum bu
işlem karşılığında belirli bir tutarda prim tahsil etmekte ve mevduatın yatırıldığı bankanın
ilgili mevzuatta yazılı olan hükümler çerçevesinde mevduat sahibinin mevduatını geri
ödeyememesi durumunda devreye girmektedir. Bu şekilde bir yandan mevduat sahibi ya da
sahiplerine sigorta kapsamına alınan tutar kadar mevduat ödenmekte diğer yandan da ödenen
tutarlar geri alınmak üzere ödeme güçlüğüne düşen banka hakkında yasal süreç
başlatılmaktadır.
Ülkemizde mevduat sigorta işlemlerini gerçekleştirmek ve tasarruf sahiplerinin
haklarının gözetilmesi ve çıkarlarının korunması amacı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
54

kamu tüzel kişiliği altında idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kuruluş olarak faaliyet
göstermektedir. Fon, 5411 sayılı kanunun ve ilgili diğer mevzuatın kendisine verdiği yetkiler
çerçevesinde;


Mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi,


Fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden
yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı ve tasfiyesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Fon alacaklarının yakından izlenmesi ve toplanması işlemlerinin yürütülmesi
ve sonuçlandırılması,


Fon varlıklarının ve kaynaklarının idare edilmesi ve



Kanun ile verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

amaçlarının gerçekleştirilmesi ile yükümlü bulunmaktadır.
Merkezi İstanbul’da bulunan TMSF başkan, ikinci başkan ve beş üyeden oluşan Kurul
ile çalışmalarını başkana bağlı olarak yürüten başkanlık teşkilatından oluşmaktadır. Fon’un
kararları yerindelik denetimine tabi olmadığı gibi Fon çalışmalarını bağımsız bir yapı altında
sürdürmekte ve hiçbir organ, makam veya kişi Fon Kurulu’nun kararlarını etkilemek üzere
emir ve talimat verme yetkisine sahip bulunmamaktadır. Fon’un malları devlet malı yerine
geçmekte, Fon’a ait mallar, haklar ve alacaklar üzerinde haciz ve rehin işlemleri
uygulanamamaktadır.
Aslında ülkemizde tasarruf mevduatlarının korunmasına yönelik ilk düzenlemeler
cumhuriyetin erken dönemlerine kadar uzanmaktadır. Bu anlamda ilk yasal düzenlemeler
30.05.1933 tarih ve 2243 sayılı Mevduatı Koruma Kanunu ile gerçekleştirilmiştir. Bu
düzenlemeler ile bankaların mevduat munzam karşılığı olarak TCMB gözetiminde
bulundurdukları mevduat ilgili bankalarda açılmış bulunan tasarruf mevduatı hesaplarının bir
karşılığı olarak kabul edilmiş ve bu mevduatın üçüncü kişiler tarafından haczedilemeyeceğine
karar verilmiştir. Daha sonra 01.06.1936 tarihli ve 2999 sayılı Bankalar Kanunu ile tasarruf
mevduatı sahiplerinin bankalarda bulundurdukları mevduatın %40’ına karşılık gelen miktarı
bu mevduatı kabul etmiş olan bankanın aktifinde mevcut bütün kıymetler üzerinde imtiyazlı
alacaklı kabul edilmiş ve iflas durumunda bu kısmın tasfiyenin sonucu beklenmeksizin
mevduat sahiplerine ödenmesi benimsenmiştir. 23.06.1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar
Kanunu ile bu oran %50’ye çıkartılmıştır.1960 yılında yürürlüğe giren 153 sayılı kanun ile
7129 sayılı Bankalar Kanunu’nda önemli bir değişiklik gerçekleştirilmiş ve Bankalar Tasfiye
Fonu adı ile bir fon kurulmuştur. 22.07.1983 tarihinde mevcut Bankalar Kanunu yürürlükten
kaldırılarak 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
kurulmuş, fonu idare ve temsil etme görevi ilgili Bakanlık tarafından hazırlanacak bir
yönetmelik ile TCMB’ye verilmiştir. Söz konusu kararnamenin fon ile ilgili düzenlemeleri
25.04.1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile yasalaştırılmıştır. 16.06.1994 tarih ve
538 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fon tasarruf mevduatını sigorta etmenin yanı sıra
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bankaların mali yapılarının güçlendirilmesi ve gerekli ise yeniden yapılandırılması ile
görevlendirilmiştir. 18.06.1999 tarih ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile Fon’un BDDK
tarafından idare ve temsil olunması kararlaştırılmıştır. Dolayısı ile 1983 yılından itibaren tüzel
bir kişilik taşıyan Fon’un idaresi ve temsili önce TCMB ve daha sonra da BDDK tarafından
yerine getirilmiştir. 12.12.2003 tarih ve 5020 sayılı Bankalar Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Fon’un karar organının Fon Kurulu olduğu ve
Fon’un genel yönetimi ve temsili ile Fon Kurulu’nca alınan kararların yürütülmesinin Fon
Kurulu Başkanı’na ait olduğu hükme bağlanmıştır.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre Fon’un görev ve yetki alanı içerisine
pek çok konu girmektedir. Fon’un faaliyetlerine yönelik yukarıda belirtilen temel amaçlar
çerçevesinde bu konuların bazıları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1)
Kredi veren kuruluşların gözetimindeki tasarruf mevduatını ve gerçek kişilere
ait katılım fonlarını sigorta etmek,
2)
Sigortaya tabi tasarruf mevduatlarının ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının
kapsamını ve tutarını belirlemek, bu konuda Merkez Bankası’ndan ve Hazine
Müsteşarlığı’ndan görüş almak,
3)
Risk temelli sigorta primlerinin tarifesini, tahsil zamanını ve şeklini BDDK’nın
görüşünü de alarak saptamak,
4)
Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşlarının gözetiminde bulunan ve doğruluğu
hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduatın ve katılım fonunun sigorta
kapsamındaki kısmını doğrudan veya Kurum’un ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile
kaynaklarından ödemek,
5)
Kredi kuruluşlarının kâr payları dışında ortaklık hakları ile yönetimlerinin ve
denetimlerinin BDDK tarafından Fon’a devri sonrası ilgili zararın mevcut ortakların
sermayesinden indirilerek kısmen veya tamamen devir, satış veya birleştirilmesi işlemlerinin
yürütülmesi,
6)
BDDK tarafından faaliyet izni kaldırılan bankaların yönetimini ve denetimini
devralarak iflas ve tasfiye işlemlerini gerçekleştirmek,
7)
Finansal sistemin tamamına yayılma olasılığı olan olumsuz gelişmeleri BDDK
ile eşgüdümlü bir şekilde hareket ederek saptamaya yönelik çalışmalar yapmak, bu çerçevede
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen olağanüstü önlemleri zaman kaybetmeksizin
uygulamak,
8)
Para, kredi ve bankacılık politikalarının yürütülmesine ilişkin olarak diğer
kamu kurumları ile karşılıklı bilgi ve görüş alış-verişi içerisinde bulunmak,
9)
BDDK ve Merkez Bankası ile bu kurumların veri tabanlarında yer alan ve
üzerinde uzlaşılan bilgileri gizlilik çerçevesinde paylaşmak,
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10)
Finansal Sektör Komisyonu’nun bir üyesi olması nedeni ile finansal
piyasalarda güvenin ve istikrarın sağlanması amacı doğrultusunda ve sektörün gelişmesini
sağlamak üzere bilgi alış-verişinde bulunmak, bu amaç ile kurumlar arası işbirliği ve
eşgüdümü sağlamak, ortak politika önerilerinde bulunmak ve finans sektörünün geleceğini
ilgilendiren konularda görüş bildirmek,
11)
BDDK Başkanı, BDDK başkan yardımcıları, Fon Başkanı ve Fon başkan
yardımcılarından oluşan bir eşgüdüm komitesinin kurulmasını sağlayarak bankacılık
sisteminin genel durumu, kredi kuruluşlarının denetimleri sonucu alınacak önlemler ve risk
temelli sigorta primlerinin hesaplanmasında kullanılmak üzere kredi kuruluşlarının mali
yapılarını gösteren analiz sonuçları hakkında gerekli bilgilerin paylaşılmasını sağlamak,
12)
Bu amaç ile bankaların mevduat ve katılım fonları hesap adetleri, sigortalı
mevduat ve katılım fonları, toplam mevduat ve katılım fonu tutarları hakkında gerekli bilgi
alış-verişinde bulunmak, ayrıca Fon’un görev alanına giren konularda ve işlemlerin
gerçekleştirilmesinde BDDK ve Fon arasında en üst düzeyde iş birliği yapılmasını sağlamak,
13)
Bir bankanın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre faaliyet izninin
kaldırılması durumunda yönetimini ve denetimini üstlenmek,
14)
Yönetimi ve denetimi üstlenilen bankadaki sigortalı mevduatı ve sigortalı
katılım fonu ödemeleri sonrası mevduat ve katılım fonu sahipleri yerine bankanın doğrudan
doğruya iflasını istemek.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 124. maddesinin 30 Mayıs 2007 tarihli ve 26537
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5667 sayılı Kanun ile değişik şekline göre, Fonun iç
denetimi kendi belirlediği koşullar çerçevesinde ve dış denetimi ise Fonun yıllık gider
hesaplarının ve harcamalarının Sayıştay tarafından incelenmesi aracılığı ile
gerçekleştirilmektedir. Fon faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir
önceki yıla ait kararlarını, yaptığı düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini
analiz eden bir faaliyet raporu hazırlamakta, bu rapor ile ayrıca Fonun performans
hedeflerinin ve uygulama sonuçlarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır.Fonun yıllık hesapları bir bağımsız denetim şirketi tarafından da
denetlenmekte ve bağımsız denetim raporu faaliyet raporu içerisinde yayımlanmaktadır.
Fonun yıllık faaliyet raporu, mali tabloları ve bütçe kesin hesabı Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulmakta, kesin hesabın bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilmektedir.

2.1.1.8. Sigorta Denetleme Kurulu
Sigorta Denetleme Kurulu Türkiye’de özel sigortacılık alanında faaliyet gösteren
gerçek ve tüzel kişilerin kamu adına denetimini yapmak üzere 1963 yılında Sigorta Murakabe
Kurulu adıyla kurulmuştur. Kurul 9 Aralık 1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ve
Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5. maddesi ile Sigorta
Denetleme Kurulu adı altında Hazine Müsteşarlığı bünyesine merkez denetim birimi olarak
dâhil edilmiştir.
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Sigorta Denetleme Kurulu doğrudan Hazine Müsteşarı’na bağlı olarak;
1)
Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Kurula ve Kurul denetim
elemanlarına verilen teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak,
2)

Sigortacılık ve diğer mali piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek,

3)
Sigortacılık ve diğer mali piyasalar ile ilgili çalışmalara katılmak ve bu
konularda görüş bildirmek,
4)
Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü sigortacılık, mali
piyasalar ve kurumlar ile ilgili diğer inceleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunmak ve
5)
Kurulun görev ve yetki alanlarına giren konularda mevzuat ve uygulama ile
ilgili her türlü araştırmayı ve çalışmaları yapmak, yürütmek, bu konularda görüş bildirmek ve
tekliflerde bulunmak,
ile görevli ve yetkilidir.
Kurulda başkan ile birlikte yirmi dokuz sigorta denetleme uzmanı, on beş sigorta
denetleme aktüeri ve yedi sigorta denetleme uzman yardımcısı görev yapmaktadır. Kurul
Başkanlığı Ankara’da olup sigorta denetleme uzmanlarının sekizi ve sigorta denetleme
aktüerlerinin üçü Ankara’da diğerleri ise İstanbul’da görevli bulunmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal sistemden beklenen fonksiyonların en iyi şekilde yerine getirilebilmesi,
sistemin etkin bir şekilde işleyebilmesi için finansal sistemin işleyişinden sorumlu düzenleme
ve denetleme otoritelerine ihtiyaç vardır. Temelde güven unsuruna dayalı olan sistemde
gözetim ve denetim mekanizması ne derece sağlıklı işlerse kaynakların uygun alanlar ve
uygun zamanlarda aktarılması o derece kolaylıkla gerçekleşir. Finansal piyasaların
düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik düzenlemeler;
1)

Yatırım yapacakların bilgi eksikliğini gidermeye yönelik düzenlemeler,

2)

Finansal sistemin sağlıklı çalışmasına yönelik düzenlemeler,

3)
Devletin para politakalarının kontrolünü sağlamaya yönelik düzenlemeler
olarak üç temel grupta toplanabilir.
Türkiye’de finansal piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlar olarak:
a)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

b)

Hazine Müsteşarlığı

c)

Sermaye Piyasası Kurulu

d)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

e)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu sayılabilir.

59

3. FİNANSAL PİYASALARDAKİ AKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Bankalar

3.2.

Banka Türleri

3.2.1. Küçük, Orta, Büyük Banka
3.2.2. Şube Bankacılığı ya da Perakende Bankacılık
3.2.3. Toptancı Bankacılık
3.2.4. İnternet Bankacılığı ( Sanal Bankacılık )
3.2.5. Hizmet Bankacılığı (Yatırım Bankacılığı )
3.3.

Ticari Bankaların Tanımı Ve Önemi

3.4.

Ticari Bankaların Fonksiyonları

3.4.1. Kaydi Para Yaratma Fonksiyonu
3.4.2. Hizmet fonksiyonu
3.4.3. Fon Sağlama Fonksiyonu
3.4.4. Fon Kullanma Fonksiyonu
3.5.

Ticari Bankaların Para, Kredi, Sermaye Piyasalarında Oynadığı Roller

3.5.1. Ticari Bankaların Para ve Kredi Piyasalarında Oynadığı Roller ve Etkinliği

3.5.2. Ticari Bankaların Sermaye Piyasasındaki Rolü ve Etkinliği
3.6.

Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimine Genel Bir Bakış

3.6.1. Türk Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi
3.6.2. Ticari Bankalarda Fon Yönetimi
3.6.3. Ticari Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi
3.6.4. Bankacılık Sistemindeki Riskleri
3.6.5. Türk Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bankaları kaça ayırabiliriz?

2)

Ticari Bankaların önemi nedir?

3)

Ticari Bankaların fonksiyonları nelerdir?

4)
nelerdir?

Ticari Bankaların Para, Kredi, Sermaye Piyasalarında Oynadığı Roller

5)

Türk Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi niçin önemlidir?

6)

Bankacılık Sistemindeki Riskler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Ticari
bankaların
önemi, fonksiyonları ve
türleri
hakkında
bilgi
edinebilmek.
Ticari
bankaların
para, kredi ve sermaye
piyasalarında
oynadığı
rolleri inceleyebilmek.
Bankacılık
sektöründe risk yönetimini
kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Banka



Ticari Banka



Risk



Risk Yönetini



Mevduat



Perakende Bankacılığı



Aktif-Pasif Yönetimi
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Giriş
Bankalar, tasarrufların ekonomiye kazandırılması bakımından önemli bir role sahiptir.
Bu bankalar, topladıkları vadeli ve vadesiz mevduatları fon ihtiyacı olanlara kredi olarak
kullandırırlar. Bankalar kamu bankaları, özel bankalar ve yabancı bankalar olmak üzere üçe
ayrılır. Son yıllarda, gelişmekte olan birçok ekonomide oldugu gibi ülkemizde de yabancı
bankaların payı giderek artmaktadır. Mevduat kabul etmeyen finansal aracı kurumlar fonlarını
mevduat dışı kaynaklardan elde ederler. Bu kurumlar, yatırım ve kalkınma bankalarıdır.
Yatırım bankaları, sermaye piyasası araçları kullanarak yatırım yapan, mevduat kabul
etmeyen, gelirleri genelde alınan ücret ve komisyonlardan oluşan kurumlardır. Kalkınma
bankaları, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde, kıt kaynakların verimli yatırımlara
yönlendirilmesini, temel sanayi projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulur.
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3.1. Bankalar
Günümüz ekonomilerinde para ve kredi politikasının vazgeçilmez araçlarından olan
bankalar, her ülkenin ekonomik yapısı ve ihtiyaçları paralelinde yasalarla denetim altına
alınmıştır. Yerine getirdikleri fonksiyonlar açısından ülke kalkınmasında oynadıkları önemli
rol, bankaları ulusal ve uluslararası seviyede kendine özgü mali kuruluşlar hâline getirmiştir.
Bankaların açık ve net olarak tanımlanamaması pek çok nedene dayanır. Çeşitli ülke
bankalarında görülen yapısal farklılıklar, faaliyet sahalarının genişliği, bu faaliyet sahalarında
ortaya çıkan değişiklikler ortak ve kesin bir banka temelini güçleştiren temel nedenlerdir.
Bugüne kadar bankalar için pek çok tanım ortaya konmuştur. Tanımlar yeterli olmasa
da, bankalar para toplama ve kredi verme gibi iki temel fonksiyonu vurgulaması açısından
önem taşır. Tanımlarda vurgulanan bir diğer husus da, bankaların işletme olarak
nitelendirilmesidir.16
Bankalar, mevduat kabul eden, bu mevduatı en verimli şekilde çeşitli kredi
işlemlerinde kullanmak amacını güden veya kısaca, faaliyetlerinin esas konusu düzenli bir
şekilde kredi almak ya da kredi vermek olan ekonomik kuruluşlardır.
Çeşitli ülke bankalarında görülen yapısal farklılıklara rağmen, bankalar için yapılan
çeşitli tanımlamaları aşağıdaki gibi sıralayacak olursak;
1)
Banka işletmeleri sermaye, para ve kredi üzerine her çeşit işlemleri yapan ve
düzenleyen, özel ve tüzel kişilerin, devletin ve işletmelerin bu alandaki her türlü ihtiyaçlarını
karşılamak üzere çalışan iktisadi kuruluşlardır.
2)
Banka işletmeleri para ve parayı temsil eden bütün tediye araçları ile uğraşan
kurumlardır.
3)
Banka işletmeleri halkın belli zaman içinde harcamadığı paraları kabul ederek,
bunları nema getirir şekilde ikraz ve plase eden, ödemelere aracılık, para nakli, senet tahsili ve
emanet kabulü gibi çeşitli hizmetler gören işletmelerdir.
4)
Banka işletmeleri kredi işlemlerinde veya mali işlemlerde kullanmak üzere,
halktan mevduat ve başka şekillerde para kabul etmeyi meslek edinmiş teşebbüs veya
kurumlardır.
Bankalar mevduat toplar, kredi verir, para ve kredi politikalarının uygulanmasına
destek verir, aracılık yapar, sanayi kuruluşlarına destek olur, iştirak eder, kiralık kasalarda
kişilerin menkul kıymetlerini korur. Borsa faaliyetlerine fiilen katılır, ülkenin kalkınmasını
destekler, yönlendirir. Ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine paralel olarak gün
geçtikçe bu hizmetlere yenileri eklenmektedir.
16
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Yukarıda görüldüğü üzere, tanımlamalarda daha çok banka işletmelerinin para
toplama ve kredi verme fonksiyonlarına vurgu yapılmaktadır. Tanımlarda dikkati çeken bir
başka konu ise bankaların birer işletme olarak nitelendirilmesidir. Bankalar birer hizmet
işletmesi olarak ifade edilebilirler. Dolayısıyla işletmeler için geçerli olan temel amaç ve
politikalar bankalar için de geçerli olmaktadır. Bankalar belirli bir sermaye ile kurulmuş,
saptanan amaçlara göre örgütlenmiş, bir takım hizmetleri yerine getirerek gelir sağlayan,
hissedarları, borçluları ve alacakları olan birer işletmedir. İşletmeyi “İktisadi mal veya hizmet
üretmek (ve/ veya pazarlamak) için faaliyette bulunan bir kuruluş olarak tanımlayacak
olursak, bankalar hizmet üreten işletmelerdir diyebiliriz. Bu nedenle işletmecilik temel
yöntemleri, amaç ve politikaları bankalar için de geçerli olacaktır. İşletmelerin bir numaralı
amacı olan kâr elde etmek, bir işletme olarak nitelendirilen ticari bankaların da birincil amacı
olarak görülmektedir.17

3.2. Banka Türleri
Çeşitli ülkelerdeki banka sistemleri birbirleriyle karşılaştırıldıklarında az ya da çok
farklılık göstermektedir. Bununla birlikte ticari bankalarla ilgili aşağıdaki oluşumlar
gözlenmektedir.18

3.2.1. Küçük, Orta, Büyük Banka
Bankalarda ölçek kavramının, biri ekonomik gücünün doğrudan sonucu, diğeri
piyasadaki gücünün kaynağı olmak üzere iki anlamı vardır.
Bununla birlikte ölçek kavramı nispidir. İş hacmi sermaye tutarı ya da öz sermaye,
istihdam edilen personel sayısı, bazı ipuçları verebilir. Özellikle küçük ve orta ölçekli
bankalar aile işletmeleri şeklindedir. Orta ve küçük bankaları büyük bankalardan ayıran en
önemli özellik, bu tip bankaların işletmelerle, kişilerle ve bankacılarla ilişkilerinin doğrudan
olmasıdır. Holding Bankacılığı
Holding bankacılığı basit olarak doğrudan veya dolaylı olarak bir veya birden fazla
bankaya bir bankanın sahip olması veya kontrol etmesidir.
Türkiye’de ortalama 20’den fazla ticari banka belirli grup kişi, holding ya da öteki
bankaların kontrolü altında bulunmaktadır. Türkiye’de bir süre gelişim aynı yolu izlemişse de
son yıllarda bu ilişki tek yönlü olmaktan çıkmış belli sanayi ve ticaret kesimlerinin banka
sahibi olma savaşı vermeleriyle etkileşim çift yönlü olmaya başlamıştır.

17 Geylan, Ramazan, Ticari Banka Yönetimi ve Türk Ticari Bankalarının Temel Yönetim Sorunları
(s:4)
18 Parasız, İlker, Modern Bankacılık Teori ve Uygulama (S. 7-17)

67

3.2.2. Şube Bankacılığı ya da Perakende Bankacılık
Türk bankacılığında seksen kadar banka faaliyet göstermektedir ve bu bankaların şube
sayısı 6700’ün üzerindedir. Şube bankacılığı her köşe başında bir şube esasına dayanır. Geniş
bir alana yayılmış küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların yoğun kredi taleplerini karşılamak
üzere kurulmuşlardır.
Perakendeci bankalar vadeli ve vadesiz mevduat hesapları, çek tahsilatı, akreditif, açık
kredi kolaylıkları, kısa vadeli kredi, tüketici kredi kartları, kambiyo işlemleri, havale, yatırım
yönetimi, müşteriler adına menkul kıymet alım satımı gibi çok geniş bir yelpazeye yayılı
küçük hacimli standart işlemler yapmaktadır.

3.2.3. Toptancı Bankacılık
Ekonomik faaliyetlerin son derece çeşitlilik göstermesi belirli konularda uzmanlaşmış
bankalara gereksinimi hissettirmektedir. Son yıllarda büyük şirketlerin spesifik finansal
isteklerini karşılayabilmek, sorunlarına paket çözümler önerebilecek, Euro-tahvil, Euro-pay
senedi Euro-finansman bonosu, Interbank ( bankalararası ) para piyasaları gibi toptancı
piyasalarda iş yapan hızlı çalışan banka arayışları artmıştır. Öte yandan bilgisayar ve iletişim
teknolojilerinde gerçekleştirilen yeniliklerin finans sektöründe geniş uygulama alanı bulması
fon sağlama olanaklarını büyük ölçüde kolaylaştırarak toptancı bankacılığın gelişmesinde
büyük rol oynamıştır. Böylece geliştirilen yeni tekniklerle bankaların pazarlama faaliyetleri
giderek daha rekabetçi duruma gelmiştir.
Toptancı bankalar az sayıda şubeye sahip olmaları nedeniyle, çalışmalarını büyük
ölçüde büyük finansal merkezlerde sürdürmektedirler.bu arada firmaların da giderek daha
büyük ölçekli duruma geçmeleri, firma yöneticiliğini ön plana çıkarmış ve firmanın
sorunlarının çözümünde banka, firma işbirliğini teşvik etmiştir.
Toptancı bankacılık genel bir ifade ile müşterilerinden hâlen büyük tutarlı kredi
taleplerini karşılamak üzere başka firmalardan ve uluslararası para ve sermaye piyasalarından
büyük tutarlı fon sağlayan çok geniş bir iş alanına sahip olan, müşterileri ile çok yakın ilişki
içinde olan, hızlı karar alıp uygulayabilen az sayıda şube ve uzmanla çalışan derinliğine
bankacılık biçimi olarak adlandırılabilir.

3.2.4. İnternet Bankacılığı (Sanal Bankacılık)
Günümüzün iletişim harikası internet bankacılık sektörüne de damgasını vurmaya
başladı. Böylece akit çekme dışındaki her türlü bankacılık işlemlerini sanal banka şubelerinde
yapmak mümkün hâle geldi. Türkiye’de internette ilk şubeyi T. İş Bankası açmıştır. Bunu
diğer bankalar izledi.
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3.2.5. Hizmet Bankacılığı (Yatırım Bankacılığı)
Dünya ve ülkemiz bankacılığında özellikle 1980’li yıllardan beri giderekbelirginleşen
bir yapısal değişim gözlenmektedir. Temel işlevleri fon talep edenlerle fon arz edenler
arasında aracılık yapmak olan bu bankalar bu işlevleri yerine getirmekte zorlanmakta ve
kendilerine yan faaliyet alanı yaratarak yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Düğer bir
deyişle bankalar giderek daha az bankacılık yapmakta, sigorta acenteliğinden portföy
yönetimine, yatırım danışmanlığından finansal piyasalarda spekülasyon yapmaya kadar bir
dizi faaliyete girişmektedir finansal aracı olarak bankalara duyulan gereksinim giderek
azalmaktadır. Bankacılıktaki bu yapısal değişikliğe neden olan faktörleri teknolojik
gelişmeler, uluslararası finans sistemindeki gelişmeler, finansal liberalizasyon, banka dışı
finansal aracıların rekabeti v.b. sıralayabiliriz.
Yatırım bankacılığının yasal çerçevesi kesin sınırlarla çizilmediğinden bu guruba giren
finans kurumlarının daha çok mevduat kabul etmeyen ve kalkınma bankacılığı dışında kalan
alanlarda faaliyet gösteren kurumlar olarak düşünebiliriz.
Yatırım bankacılığı daha çok ‘‘underwriting’’ ve yeni pay senedi ve tahvil ihracıyla
ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. 19

3.3. Ticari Bankaların Tanımı ve Önemi
Ülkelerin para sistemini düzenleyen temel öğeler genellikle devlet, merkez bankası ve
ticari bankalardır. Ticari bankalar öncelikle kâr amacı güden kuruluşlardır. Bu açıdan diğer
işletmelere benzerler. Özellikle sermaye piyasası gelişmiş ülkelerde kişi ve grupların
paralarını yatıracağı pek çok yer vardır. Bunların çoğu banka adı altında (ticari bankalar,
tasarruf bankaları, yatırım bankaları vb.) toplanır. (Geylan, Ramazan S: 16-17)
Vadesiz mevduat; mevduat sahipleri tarafından istendiğinde geri alınabilen veya çek
aracılığıyla üçüncü şahıslara aktarılabilen bir banka hesabıdır. Vadesiz mevduat ya da halkın
deyimiyle çek hesabı açma hakkına sahip tek finansal kurum da ticari bankalardır.
Ticari bankaları diğer banka ve işletmelerden ayıran en önemli özellik, çekle işlem
gören mevduat toplamaları nedeniyle kaydi para yaratmalarıdır. Ticari bankaları diğer mali
kurumlardan ayıran ikinci önemli nokta ise, ticari bankaların diğer aracı kurumlara oranla
aktif ve pasif yapılarını daha fazla çeşitlendiren mali aracı kurumlar olmasıdır. Gerek çekle
işlem gören mevduat toplayarak kaydi para yaratmaları, gerekse daha fazla çeşitlendirilmiş
aktif ve pasif yapıları ile kârlılıklarını arttırıp risklerini azaltabilmeleri ticari bankaları diğer
aracı kurumlara göre daha güçlü ve avantajlı hâle getirmiştir.

19 Prof.Dr.Parasız, İlker, Modern Bankacılık Teori ve Uygulama,2000 (S 7-17)
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3.4. Ticari Bankaların Fonksiyonları
Ticari Bankalar her ülkenin bankacılık sisteminde farklı biçimlerde örgütlenir. Önemli
olan nasıl örgütlenirse örgütlensin ticari bankaların temelde yerine getirdikleri fonksiyonların
benzer olmasıdır. Bu fonksiyonları aşağıdaki biçimlerde sıralayacak olursak20;

3.4.1. Kaydi Para Yaratma Fonksiyonu
Özellikle gelişmiş ülkelerin ticari bankalarında vadesiz mevduat hesabı açılmasındaki
amaç, müşterilerin paralarını güvence altına alma ve ödemelerinde kolaylık sağlama isteğidir.
Bu nedenle çoğu ülkelerde vadesiz mevduata faiz verilmez. Ticari bankalarda vadesiz
mevduatı olan bir kimse çek vasıtasıyla bir başkasına veya kendisine ödeme yapılmasını
sağlayabilir. Böylece mevduat sahipleri ticari bankaların sağlamış olduğu bu imkanla nakdi
para almadan satın alma gücü almış olurlar. Bu nedenle vadesiz mevduat hesabına banka
parası veya kaydi para adı verilir.
Ticari bankalar müşteriye nakdi para kullanmadan satın alma gücünün kayden ve
hesaben gerçekleşmesi hizmetini götürürler. Bu hizmet çekle bir takas vasıtası olarak
kullanılır. Ödemeler hesaptan nakledilerek virman gerçekleştirilir. Böylece kaydi para
yaratılmış olur. Ticari bankaların kaydi para yaratma fonksiyonu cari hesap kredilerinde daha
da belirginleşir. Cari hesap kredisi ticari bankaları sürekli ilişkide bulundukları ticari ve sınai
firmalara açtıkları kredilerdir. Krediyi alan firma tüm krediyi aynı anda kullanamaz. Cari
hesap vadesiz mevduat hesabı gibi çalışır. Firma adına yapılacak her türlü ödeme, çek, havale
ve tahsilatlarda bu hesap çalıştırılabilir. Böylece cari hesap kredisiyle kaydi para yaratılmış
olur.
Ticari bankaların kısa vadeli kredi verme konusunda kullandıkları ve kaydi para
yarattıkları bir araç da ticari senetlerdir. Bankalar senede bağlı bir alacağı faiz, komisyon ve
para nakli ücretini keserek öderler ve yapılan bu kesintiye iskonto denir. Böylece banka bir
alacak hakkını satın almış olur. Söz konusu senetler ciro edilerek nakdi para yerine
kullanıldıkları gibi, borç alarak takas işlemlerinde de kullanılabilir.

3.4.2. Hizmet Fonksiyonu
Ticari bankalar vadesiz veya kısa vadeli mevduat toplama ve bunları kısa vadeli
mevduat olarak dağıtmanın yanısıra müşterilere birtakım hizmetler de sunarlar. Bu
hizmetlerin büyük bir kısmı bankaya kazanç getirir. Bankalar açısından bu hizmetlerin temel
amacı daha fazla mevduat toplamaktır. Daha fazla mevduat ise daha fazla kredi yaratma
gücüdür. Bu nedenle verilen hizmetler mevduatın maliyetidir.

20 Geylan, Ramazan, Ticari Banka Yönetimi ve Türk Ticari Bankalarının Temel Yönetim Sorunları
(S:18-19)
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Ticari Bankaların sağladığı başlıca hizmetleri şöyle sıralamak mümkündür. (Geylan,
Ramazan S.20)


Eldeki paranın muhafaza edilebileceği güvenli bir yer sağlamak,



Tedavüldeki paranın toplanması ve ödenmesi işlemlerini yerine getirmek,



Müşterilerin, üçüncü şahıslardan olan alacaklarının tahsiline aracılık yapmak,



Ticari senetleri iskonto veya tahsil etmek,



İştiraklerde bulunmak,



Çek ve akreditif muameleleri yapmak,



Kambiyo işlemleri yapmak,



Havale işlemleri yapmak,



Müşteriler adına menkul kıymet alım satımı yapmak,



Döviz ve Efektif alım satım işlemleri yapmak,



İthalat ve ihracat işlemlerine aracılık etmek,



Kefalet ve teminat mektubu vermek,



Müşterilere kredi konusunda ve finansal konularda danışmanlık yapmak,



Kiralık kasa ve serbest depo hizmetleri vermek,



Müşterilere seyahat çeki ve kredi kartı gibi kolaylıklar sağlamak,



İş adamlarına banka referans mektubu vermek,



Bağkur, SSK pirimi, vergi tahsil ve tediye işlemleri yapmak,


Elektrik, su, doğalgaz, PTT, ev kirası, cep telefonu faturası vb. işlemlerin tahsil
ve tediyesini yapmak gibi daha pek çok hizmet gerçekleştirilmektedir. (Geylan, 1985, s.20)

3.4.3. Fon Sağlama Fonksiyonu
Ticari bankalarda fonlar iki kaynaktan sağlanmaktadır:
1) Özkaynaklar, 2) Yabancı kaynaklar
Bankaların mali bünyelerinde bulunan öz sermayeleri, kendi kaynaklarından
sağladıkları fonları; yabancı sermayeleri ise borçlanmak suretiyle üçüncü şahıslara ait
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kaynaklardan sağlanan fonları ifade etmektedir. Ticari bankalar fon kaynaklarının büyük bir
kısmını yabancı kaynaklardan sağlamaktadırlar. Ticaret bankalarının kendi öz kaynakları
dışında, borçlanmak yoluyla fon sağlamaları ve bu amaçla girişmiş oldukları işlemlerin tümü
“Angajman” işlemleri adı altında gerçekleşmekte olup, borçlanma yoluyla fon sağlamak
başlıca üç şekilde uygulanmaktadır. Bunlar:


Tahvil ihracı yoluyla borçlanma,



Merkez Bankasından borçlanma,



Mevduat kabulü suretiyle borçlanmadır21

3.4.4. Fon Kullanma Fonksiyonu
Ticari bankalar, gerek kendi özkaynakları ile, gerekse yabancı kaynaklardan
sağladıkları fonları “Plasman” işlemleri yardımıyla kullanmaktadır. Belirli bir maliyetle
(ödenen faiz, komisyon ve diğer giderler) sağladıkları fonları, belirli bir gelir karşılığında
kullanma yoluna gitmeleri, bankaların fon kullanma fonksiyonunu oluşturur. Sağlanan bu
fonlar aşağıda belirtilen şekillerde kullanılmaktadır (Ferman, Kölemezli, 1983, s.221-222):
1)
Bankalar, normal para çekilişlerini karşılamak amacıyla kanunlarla ve özel
politikalarıyla belirlenen miktarda nakit mevcudu bulundurmaktadır. Kasa hesabı, T.C.
Merkez Bankasındaki serbest ve bloke hesaplar, yabancı paralar ve diğer bankalardaki
hesaplardan oluşan bu nakit mevcuduna kasa durumu ya da ankes adı verilmektedir.
2)
Bankalar, sağladıkları fonların bir kısmını kredi vermek suretiyle
kullanmaktadır. Bankaların kredi işlemleri büyük ölçüde ilgili mevzuatın sınırlayıcı
hükümlerine ve yetkili kamu makamlarının denetimine tabidir.
3)
Bankalar, sağladıkları fonların bir kısmını faaliyetlerini sürdürmeleri için
gerekli hizmet binaları ve araçlar gibi sabit varlıklara yatırmaktadır.
4)
Bankalar, ilgili kanunda yer alan hükümler doğrultusunda çeşitli sahalardaki
işletmelere iştirak etmektedir.

3.5. Ticari Bankaların Para, Kredi, Sermaye Piyasalarında Oynadığı
Roller
Ticari bankalar para, kredi ve sermaye piyasalarında; küçük birikimlerin sermayeye
dönüştürülmesinde, ülkede ticari hayatın ve sanayinin gelişmesinde birçok roller
üstlenmektedir. Ülkemizde finans kesiminin en etkin sektörü bankacılık sektörüdür, aynı
zamanda bu kesimin işlem hacminin büyük bir kısmını ticari bankalar gerçekleştirmektedir.

21 Kölemezli, Ferman, 1983, (S: 2)
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3.5.1. Ticari Bankaların Para ve Kredi Piyasalarında Oynadığı Roller
ve Etkinliği
Ticari bankalar; para ve kredi piyasasının en önemli temel taşıdır. Kısa süreli fonları
toplamakta ve kısa süreli fon ihtiyacı olanlara kredi olarak vermektedir. Ticari bankaların para
ve kredi piyasasında oynadığı rollerin başlıca olanları şunlardır.22
1)
Ticari bankalar, ekonomide kaynak sağlanması ve sağlanan kaynakların
yatırımlara dönüştürülmesinde aracılık yapar.
2)
Atıl, dağınık ve küçük birikimlerin, güven sağlayan geniş tabanlı bir finans
havuzunda bir araya getirilip biriktirilmesi ile fon sunumunu bollaştırır.
3)
Fonların elde edilmesi ve kullanılması makro düzeyde daha geniş bir tabanda
yaygınlaşma imkânı bulur.
4)
Fonlardan yararlananlar içinde alternatif kaynaklar sağlanmış olur. O hâlde;
hem fon sunanlar hem de fon talebinde bulunanlar için piyasadan yararlanma imkânları
artmaktadır. Ticari bankaların bu yöndeki gelişimi ile fon elde etme ve fon kullanma yarışı
artar.
5)
Toplam kredi arzı ile toplam kredi talebi arasındaki fark bu bankaların
gelişmesiyle azalır.
Genel olarak ticari bankacılık kesiminde rekabet artışı beklenebilir. Mevduat fazi
oranları enflasyon oranının üstünde bir seyir izlediği sürece ekonominin birikim eğilimi artar.
Ekonomik kalkınmayı besleyen kaynaklar ve kanallar nitel ve nicel yönlerden gelişirler.
Böylece, kalkınmanın finansmanı akıcı, geniş hacimli ve hızlı bir şekilde sağlanabilir.
Ticari Bankaların Para ve Kredi Piyasalarındaki Etkinliği;
Bankacılık sisteminde etkinlik; bankaların tasarruf sahipleri ve yatırımcılar arasındaki
finansal aracılık işlevini yerine getirmesi, toplanan tasarrufların verimli alanlara
yönlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Ticari bankaların para ve kredi piyasalarındaki etkinliği
ise; ilgili piyasalarda, işlem hacimlerinin yüzdesi, bu piyasalardaki hâkimiyetleri, ülke
ekonomisi, sanayisi ve ticari hayatına verdiği hizmetler şeklinde açıklanabilir.
Türkiye’de dolaşımdaki para ve mevduatın büyük çoğunluğu ticari bankalardadır. Para
piyasalarının büyük bir bölümünde çoğunluk ticari bankalardadır. Para piyasalarının büyük
bir bölümüne hâkimdir. Yine kredi piyasalarının en etkin mali kuruluşları bu bankalardır.
Değişik sektörlere kullandırdığı kısa vadeli kredilerle ülkenin ekonomik gelişmesi ve
büyümesine katkıda bulunmakta, dış ülkelerden sağladığı kaynaklarla alternatif kredi
çeşitlerini artırmakta, dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
22Dr. Takan, Mehmet (Mart 2001); Bankacılık, Teori Uygulama ve Yönetim
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3.5.2. Ticari Bankaların Sermaye Piyasasındaki Rolü ve Etkinliği
Ticari bankalar, sermaye piyasası aracı kurumu olarak piyasanın gerektirdiği her
işlemde rol almaktadırlar. Özellikle kamuoyu karşısında sahip oldukları güvenilir kişi imajı,
fon imkânlarının fazla olması, uzman personelinin yeterliliği gibi nedenlerle ilgili bankaların
sermaye piyasalarında önemli rolleri bulunmaktadır. Ticari bankaların sermaye piyasasında
oynadığı roller şu şekilde sıralanabilir 23
1)
Ticari bankalar sermaye piyasasında, sabit faizli menkul kıymetler, hisse
senedi ve kıymetli madenlerin alım-satımına aracılık yapmakta veya yatırım amacıyla faaliyet
göstermektedir.
2)
Ticari bankalar, sermaye piyasasında müşteri istekleri doğrultusunda portföy
yönetimi, menkul kıymet yatırım fonu işletilmesi ve menkul kıymet alım-satım işlemlerini
gerçekleştirmektedir.
Ticari bankalar, müşterilerine menkul kıymet satışına aracılık, sabit faizli menkul kıymet
çıkarımında garanti verme, firmaların finansman bonosu ihracına aracılık yapma, konsorsiyum
işlemlerine katılım gibi rolleri üstlenmektedir.
Ticari Bankaların Sermaye Piyasasındaki Etkinliği;
Ticari bankaların güvenli kuruluşlar olması, fon sağlama imkânlarının fazla olması
gibi nedenlerle, sermaye piyasası faaliyetleri ve işlem hacimleri diğer aracı kuruluşlardan
daha fazladır. Yatırım fonlarının büyük bir çoğunluğunu sözü edilen bankalar yönetmektedir.
Sermaye piyasasının lokomotifi durumunda olan ikinci el piyasalarında bankaların işlem
hacmi yüksektir. Ayrıca, bankalar birinci el piyasaları, menkul kıymetler yatırım ortaklığı
işlemleri yapmakta, müşterilerine menkul kıymetler alım-satımı konusunda danışmanlık
hizmetleri vermektedir. Ticari bankalar, sermaye piyasası ile ilgili birçok konuda faaliyet
göstermektedir. İlgili bankalar işlem hacmi ve sermaye piyasası işlemleri faaliyet çeşitleri ile
sermaye piyasasının en etkin finansal kuruluşlarıdır.

3.6. Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimine Genel Bir Bakış
Risk yönetimi bankalar için stratejik öneme sahip bir konudur. Bankalar, iyi çalışan bir
risk yönetimi sayesinde bir yandan risklerini kontrol ederek kayıplarını azaltır, diğer yandan
da riske ayarlı kârlılık analizi ışığında daha kârlı ürünlerde büyüyerek hisselerini
değerlendirirler.24
Risk yönetimini ciddi yürüten bankalar, kredi risklerini, piyasa risklerini ve
operasyonel riskleri izler ve muhtemel krizlerde olabilecek kayıplarını önceden
23Dr. Takan, Mehmet (Mart 2001); Bankacılık, Teori Uygulama ve Yönetim (S.66)
24 Parasız, İlker , modern bankacılık teori ve uygulama (2000)
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belirleyebilirler. Böylece bankaların risk ve getiri karşılaştırmasını önceden yapma fırsatları
olur. Diğer taraftan banka üst yönetiminin risk yönetimine göre kararlar alması gerekir.
Burada kredi riski problemi kredilerden doğan kayıplardır. Piyasa riski, döviz kuru ve
faiz oranı gibi piyasa fiyatlarındaki hareketler ile likidite darlığı sonucu doğabilecek
problemlerdir. Bankaların alabileceği diğer riskler ise operasyonel riskler kavramı altında
verilmiştir.
Genel olarak ticari bankaların aldığı en büyük risk kredi riskidir, ancak Türkiye’ deki
bankalar için aynı şey söylenemez, onların aldığı en büyük riskler piyasa faiz oranları ve
kurların değişmesinden kaynaklanan risklerdir.
Bankacılık sektörünün önündeki en önemli adım risk yönetimi konusunda kavramsal
ve yapısal değişimin tamamlanmasını sağlamaktır. Bu amaçla her kurum yasal
düzenlemelerin bir gereği olarak düşünmemelidir risk yönetimini. Gelişmiş istatistiksel ölçüm
ve karşılaştırma teknikleri kullanılmalıdır, modellerde mutlaka beklenmedik durumlara ilişkin
senaryo hazırlanmalıdır, riske göre performans ölçülmelidir.

3.6.1. Türk Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi
Türk bankaları bugün gerek mali yapıları, gerekse kurumsal yapıları itibarıyla göz ardı
edilemeyecek bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. Ancak, Türk bankacılığının gelişimini
etkileyecek bazı olumsuzluklar mevcuttur. Türk bankaları dünyada bulunan diğer bankalar
gibi kredi, faiz, likidite ve kur riski ile karşı karşıyadır. Politik belirsizliklerden kaynaklanan
makroekonomik risklere ek olarak global risklerin olmadığı bir ortamda bile risk alımının
ayrıca göz önünde bulundurulması gerekmektedir.25
Mali riskler arasında en önemli olanı ve Türk bankalarının da yönetimine en çok
dikkat ettiği risk kredi riskidir. Türk bankacılık sektörü yıllar boyunca kredi riskine gereken
önemi vermeye ve yönetmeye alışmıştır. Kredi riskinin bir bütün olarak incelenmesi,
bankacılık sektörünün, giderek daralan uluslararası finansman ortamına rağmen, donuk
alacaklarının seviyesini düşük tutarak kredi riskini yönetebileceğini ortaya koymuştur.
Likidite riskine bakıldığında, mevduat sahiplerinin kısa vadeleri tercih ederken,
yatırım sahiplerinin yüksek enflasyon beklentileri ve belirsizliğin yönlendirilmesiyle daha
uzun vadeleri araması, Türk bankacılık sektörünün aktif ve pasiflerinin vade yapılarında da
yansımalara neden olmuştur. Dolayısıyla, bankalar likidite riskine daha duyarlı hâle
gelmişlerdir. Mali sıkıntılar ve global mali krizler 1998 konjonktürünün başlıca belirleyicileri
olmuştur. Gelişmekte olan piyasalardaki oluşumlar, bu piyasaların yakın gelecekteki
görünümlerindeki giderek büyüyen belirsizlikleri ortaya çıkarmış ve gelişmekte olan
ekonomilerin hemen hemen tamamı riskli görülmeye başlanmıştır. Bu durumda, uluslararası
25 Günal, Mehmet, Türk bankacılık sektörünün sorunları ve geleceği (2001)
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yatırımcılar gelişmekte olan piyasalara yatırım yapma konusunda daha ihtiyatlı davranmaya
ve bu piyasalara kredi kullandırmalarında daha seçici olmaya başlamışlardır. Sonuçta bu
oluşumlar Türkiye’de yansımış ve Türk bankaları kredi dağıtımlarını yavaşlatarak likit
kalmayı tercih etmişlerdir.26
Diğer bir risk olan faiz riski, sistematik risklerden önemli bir bölümünü içermektedir.
Türk bankacılık sektörünün kısa vadelerde faize duyarlı pasiflerinin faize duyarlı aktiflerinden
daha fazla olması, yabancı kaynakların varlıklara oranla daha kısa sürede yeniden
fiyatlandırılması sonucunu doğurmaktadır. Bankalar, faiz oranının artma eğilimi gösterdiği
dönemlerde repo yoluyla düşük faiz getirili kamuya ait menkul kıymetlerini daha yüksek
getirili olanlarla değiştirmek suretiyle faiz riskini kontrol altında tutmaya çalışmaktadırlar.
Türkiye’de kur riskine bağlı açık pozisyon izleme uygulaması 1985 yılında
başlamıştır. Çeşitli güçlük ve kayıplarla karşılaştıktan sonra, Türk bankacılık sistemi kur riski
konusunda yeterince bilgi sahibi olmuştur.
Türkiye’ de faaliyet gösteren bütün bankalar ‘bankalar kanunu’ ve ilgili yönetmelik ve
tebliğlere tabi bulunmaktadır. Yürürlükte bulunan bankalar kanununa göre Hazine ve Merkez
Bankası Türkiye’de düzenleme ve denetleme yetkisine sahip kamu otoriteleridir. Mevcut
düzenlemeler çerçevesinde sektörde bulunan bütün bankalar aylık, üç aylık, yıllık ve hatta
günlük olmak üzere faaliyetleri ile ilgili verileri içeren bilgileri Merkez Bankası ve Hazine
Müsteşarlığı’na sunmakla yükümlüdürler. Banka mali yapılarının uzaktan denetimi yoluyla
dönemsel olarak değerlendirilmesine ek olarak bankalar tarafından bildirilen verilerin
doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması ve diğer yandan uzaktan denetim sırasında belirlenen
konuların aydınlatılması amacıyla yerinde denetim fonksiyonu da yerine getirilmektedir.
Yetkili bağımsız denetim kuruluşları da banka gözetim ve denetimlerinde önemli rol
oynamaktadırlar. Sektörde yer alan bütün bankalar her yıl bağımsız denetim yaptırarak,
uluslararası denetim ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olarak hazırlanan
ilgili denetim raporlarını merkez bankasına sunmakla yükümlüdürler.
Türk bankacılık sistemi ile ilgili bir diğer önemli konu ise mevduat sigortası
düzenlemesidir. Söz konusu uygulama ilk olarak 1933 yılında sisteme sunulmuş, 1983 yılında
gözden geçirilerek değiştirilmiş ve ‘tasarruf mevduatı sigorta fonu’ adı altında bir kurum
oluşturulmuştur. Fonun temel fon kaynağı tasarruf mevduatlarının belirli bir yüzdesi
üzerinden hesaplanan sigorta primleridir. 1994 yılında, bankalardaki Türk lirası ve döviz
cinsinden tasarruf mevduatlarının tamamını %100 güvence altına alan bir karar yürürlüğe
girmiştir. Bu düzenleme, bankacılık sektörüne olan güvenin yeniden tahsis edilmesi ve mali
piyasadaki çalkantıların sona erdirilmesi amacıyla yapılmıştır. 27

26 Günal, Mehmet, Türk bankacılık sektörünün sorunları ve geleceği (2001)
27 Günal, Mehmet, Türk bankacılık sektörünün sorunları ve geleceği (2001)
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Mevduatların %100 güvence altına alınması gerek bankaların, gerekse mevduat
sahiplerinin daha yüksek kazanç elde etmek amacıyla yüksek risk üstlenmelerine neden
olmaktadır. Tasarruf sahipleri yüksek getiri sağlamaya çalışırken, seçmiş oldukları kurumla
ilgili riskleri göz ardı edebilmektedirler.
Sağlıklı bir bankacılık sistemine ulaşılabilmesi için


Daha verimli ve bağımsız bir denetim sistemi



Uluslararası kabul görmüş denetim prensiplerini benimsemek



Bankaların aldıkları finansal riskleri azaltmak için yöntemler geliştirmek


İç ve dış dengesizlikleri azaltmak ve sağlıklı bir makroekonomik ortam
yaratarak piyasa istikrarını korumak gereklidir.12
Globalleşen finansal piyasalar, sisteme eklenen yeni finansal araç ve ürünler, kur
dalgalanmaları ve yasal düzenlemeler gibi elde olmayan etkileyici faktörler riskin gerçek
boyutlarının belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Kasım ve şubat aylarında yaşanan krizler, piyasa riski yönetiminin uygulamalarının
yerleşmesinin önemine bir kere daha işaret etmiştir. Bankaların maruz kaldıkları piyasa riski
iki kısımdan oluşmaktadır. Birincisi, hazine tarafından gerçekleştirilen alım-satım
işlemlerinden kaynaklanan risk, ikincisi ise bilançodaki aktif-pasif vade uyuşmazlığından
ortaya çıkan faiz riski.

3.6.2. Ticari Bankalarda Fon Yönetimi
Ticari Bankalarda fon yönetimi; bu bankaların özkaynaklarından, topladığı
mevduatlardan, Merkez Bankası, interbank veya diğer bazı faaliyetlerinden sağladığı fonları
menkul kıymet plasmanları (kısa vadeli), kredi veya iştirakler yoluyla (uzun vadeli)
kullandırması şeklinde açıklanabilir. 28
Fon yönetiminde; yabancı kaynakların minimum maliyetle sağlanması, fon
kullandırılmasında maksimum gelirin elde edilmesi, eldeki kaynakların en iyi şekilde
değerlendirilmesi düşüncesi vardır. Bu düşünce bankaların fiyatlama politikaları ile ilgilidir.
Ticari bankalarda fiyatlama politikası kârlılığı önemli derecede etkilemektedir. Ancak
fiyatlamada, rakip bankalar, müşterilerin istekleri gibi birçok faktör nedeniyle genellikle
bankalar bağımsız bir fiyatlama politikası takip etmezler.

28 Parasız, İlker, Modern Bankacılık Teori ve Uygulama
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Fon yönetimi, günümüzde aktif bankacılık çerçevesinde karar verme sürecini
çabuklaştıran ve kısaltan bir görevi yerine getirmektedir. Fon yönetimi, mevduat ve
borçlanma yoluyla sağlanan fonların yatırımlara ve kredilere dönüşmesini sağlayan politikalar
ve yaklaşımları içerir.
Ticari bankaların yöneticilerinin, bankanın genel fonlama stratejisini belirlerken göz
önünde bulundurulması gereken unsurları; özkaynak yeterliliği, likidite ihtiyacının
karşılanması, finansal yükümlülüklerin kompozisyonu ve aktif-pasif pozisyonlarının hedge
edilmesi olmak üzere dört başlık altında toplanabilir.29

3.6.2.1. Özkaynak Yeterliliği
Özkaynaklar; kredi kurumlarının faaliyetlerini başlatabilmeleri, sağlıklı bir biçimde
yürütebilmeleri, zararların karşılanabilmesi, krizlere karşı direnç sağlayabilmesi, dolayısıyla
sürekliliğinin sağlanması için hayati önem taşır. Müşterilere koruma ve güven verme
açısından önemi büyüktür.
Ticari bankaların özkaynakları yabancı kaynakları ile kıyaslandığında oldukça düşük
bir paya sahiptir. Ancak payı düşük olmasına rağmen önemi yüksektir. Özkaynaklar hem
banka sermayesi, hem yasal düzenleyiciler hem de banka yönetimi tarafından yakından takip
edilen bir konudur. Banka sermayesi, finansal açıdan güçlülük hissi veren, karşılaşılan
güçlüklerin yenilmesine yardımcı bir araçtır. Sahip olunan sermayenin büyüklüğü, genellikle
finansal gücün bir ölçüsü olarak görülür.

3.6.2.1.1. Finansal Yükümlülüklerin Kompozisyonu
Menkul değerlerin veya kredilerin vade yapısı yöneltilerek ya da ikincil piyasası olan
aktifler bulundurarak banka fon yönetiminde esneklik sağlanabilir. Ticari bankalar fon akışını
kendi insiyatifinde olan ve olmayan kaynaklardan uygun bir kompozisyon sağlayarak düzenli
olarak sağlayabilirler. İlgili bankalar fon sağlarken bankanın kârlılığını da göz önünde
bulundurmalıdırlar.

3.6.2.1.2. Likidite İhtiyacının Karşılanması
Likiditeyi oluşturan unsurlar dört grupta incelenebilir;


Nakit para, mevduata dayanan, hemen nakde dönüştürülebilen varlıklar,



Küçük bir zarar riskiyle nakde dönüştürülebilen varlıklar,



Bankanın devam eden faaliyetlerinden beklenen nakit girişi,



Bankanın ek borçlanma kabiliyetidir.

29Dr. Takan, Mehmet (Mart 2001); Bankacılık, Teori Uygulama ve Yönetim (S:68-...)
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Likidite bulundurmak ticari bankalarda önemlidir. Likidite güvenle hareket etmek,
zarar tehlikelerini sınırlandırmak, kaldırmak veya dağıtmak yönünden faydalıdır. Likidite
yetersizliği; bankaya olan güveni sarsar, aynı zamanda bankanın faaliyetlerini olumsuz
etkiler. Likiditenin gereğinden fazla tutulması ise bankanın kârlılığını azaltır. Ticari
bankaların likidite ve kârlılık arasında optimum bir birleşimi sağlanmalıdır.

3.6.2.1.3. Aktif Pasif Pozisyonlarının Hedge Edilmesi
Ticari bankalarda, fon yönetiminde faiz oranı riskinin hedge edilebilmesi için hangi
aktif ve pasiflerin faiz oranlarına ne kadar duyarlı olduğunu bilmek gerekir. Gelecekteki faiz
oranları belirsizlik taşımakta ancak tahmin yapılabilmektedir. Fakat bu tahminler hata payı
barındırmaktadırlar. Eğer banka sabit oranlı uzun süreli fonlarla kısa süreli kredilerini finanse
ediyorsa faiz oranı düştüğü takdirde zarar edecek, faiz oranlarının tersi yönde gelişmesinde ise
kâr edecektir.

3.6.3. Ticari Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi
Bir bankanın, karını optimum yapmak amacıyla, likidite ve emniyetini göz önüne
alarak, bilançosunun aktif ve pasif taraflarını düzenlemesi ve planlamasına Aktif Pasif
Yönetimi denilmektedir. Bankalarda 1950’li yıllarda, aktif kompozisyonuna önem verilerek
yönetim sürmekteyken bu durum 1960’lı yıllarda tam tersine dönmüştür. Bu sefer de
bankanın pasif yapısına önem vermek ağırlık kazanmıştır. Ancak 1980’lerden sonra iki tarafa
birden aynı önemi vererek ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyerek bankayı yönetmenin önemi
anlaşılmıştır.30

3.6.3.1. Aktif Pasif Yönetimine Giriş
Aktif Pasif Yönetimi, bankanın hem aktif kalemlerinin hem de pasif kalemlerinin,
likidite, kârlılık ve güvenirlilik konuları göz önüne alınıp çift taraflı düşünülerek yönetilmesi
tekniğidir. Tüm banka yönetiminin amacı getiriyi maksimuma çıkarırken riskleri minimuma
indirmektir. Gerçek bir Aktif Pasif Yönetim Tekniği uygulamak çağdaş bir bankacının birinci
görevidir. Aktif Pasif Yönetiminin gelişmesinin nedenini aşağıdaki gelişmelere bağlamalıyız.
a.

Bankaların fon kaynağı sağlamak için gittikçe pazara daha bağımlı olması,

b.

Bilanço analizinin ve kaldıraç oranlarının öneminin daha iyi kavranmış olması,

c.
Girdikleri yükümlülükleri zamanında yerine
Avrupa’daki ve Uzakdoğu’daki bazı bankaların iflas etmiş olması,

getirmemekten

dolayı

d.
Faizlerdeki ve Kur fiyatlarındaki değişmelerin daha kuvvetli ve daha tahmin
edilmez düzeye ulaşması,

30 Tulgar, Koray, Ticari Bankalarda Aktif ve pasif Yönetimi
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e.

Piyasadaki rekabetten ötürü marjların düşmesi

Bir bankanın en temel amacı, aktif ve pasiflerini sabit ve yüksek bir net faiz marjı
sağlayarak yönetmektir.31

3.6.3.2. Aktif Pasif Yönetiminin Unsurları
Bankaların kârlarını optimize etmesi amacıyla, likidite ve emniyetini göz önüne alarak
bilançosunun aktif ve pasif tarafını gerektiği şekillerde düzenlemesi ve değiştirmesi olarak
tanımladığımız Aktif Pasif Yönetimi, ancak belirli unsurlar yerine getirilirse amacına
ulaşabilecektir. Birinci şart olarak Aktif Pasif Yönetim Komitesi kurulması görülebilir. Bu
komite, amaçları net bir şekilde tespit etmeli, spesifik oranları belirlemeleri ve sonuçları
devamlı değerlendirmelidir. Faiz oranlarının tahmini ve buna uyun bir şekilde aktif-pasif
yapısının analizi yapılmalıdır. Ekonominin, bankacılık sektörünün, iş yapılan sektörlerin
analizi, anlatılan teknikleri uygulamada önemli bir unsurdur. Bu yapıya uygun olarak iç
organizasyonun düzenlenmesi Aktif Pasif Yönetiminin verimli olarak uygulanmasını sağlar.
Tüm bunların gerçekleştirilmesi için üst yönetimin eğitimi tam bir katalizör görevi görecektir.
Bu yönetime, doğru bilgilerin iletileceği raporlama sisteminin geliştirilmesi gereklidir. Alınan
kararların ilgili personele mümkünse herkese iletilmesi tüm verimliliği arttıracaktır.
Bir bankanın “iyi yönetiliyor” denilebilmesi için aşağıdaki unsurlara bakılmalıdır:
a.
Açık olarak tanımlanmış ve formüle edilmiş Aktif Pasif Yönetim
politikalarının olması,
b.

İyi organize ve formüle edilmiş Aktif Pasif Yönetim Komitelerinin olması,

c.

Likidite ve Faize duyarlılık kavramlarının dikkate alındığı Planlama modelinin

d.

Planlama prosesi ve karar için doğru ve anlık bilgi verebilen raporlama sistemi,

e.

Dengeli olarak yapılmış kısa ve uzun vadeli planlama,

f.

Koordineli fon yönetimi,

g.

Faiz oranı riski için fiyatlama mekanizması,

h.

Net faiz oranı marjı ölçümü ve planlamasının sürekli yapılıyor olması.

olması,

31 Tulgar, Koray, Ticari Bankalarda Aktif ve pasif Yönetimi(S.9)
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3.6.4. Bankacılık Sistemindeki Riskleri
3.6.4.1. Faiz Riski
Bu risk, gerek nominal gerekse reel faiz oranlarındaki hareketlenmelerden
kaynaklanır. Faiz riski, aktif kalemleriyle pasif kalemleri arsında vade ya da faiz bazında bir
uyumsuzluk olması veya değişken faizli mali yükümlülüklerin gelecekteki nakit akımları,
gelir–gider üzerinde belirsizliğe yol açması hâlinde ortaya çıkar. (Çelik, 2001, 62)
Türk bankacılık sektörünün, kısa vadelerde faize duyarlı pasiflerinin faize duyarlı
aktiflerinden daha fazla olması, yabancı kaynakların varlıklara göre daha kısa sürelerde,
yeniden fiyatlandırılması sonucunu doğurmaktadır. Varlık ve yükümlülüklerin yeniden
fiyatlama dönemlerindeki bu uyumsuzluk, aktif ve pasiflerin faiz oranı değişikliklerine karşı
olan duyarlılıklarını arttırmaktadır. Diğer yandan bankalar, faiz oranlarının artma eğilimi
gösterdiği dönemlerde, repo yoluyla düşük faiz getirili kamuya ait menkul kıymetlerini, daha
yüksek getirili olanlarla değiştirmek suretiyle, faiz riskini kontrol altında tutmaya
çalışmaktadırlar. Ayrıca sektörde, swap gibi bazı türev enstrümanlar da, bu amaca yönelik
olarak kullanılmaktadır. (Erçel, 2000a, 68-69)

3.6.4.2. Kur Riski
Bu risk, kurlardaki değişmelerden kaynaklanan kazanç ve kayıplarla ilgilidir. Kur
riski, yabancı paraya dayalı işlemlerde, yabancı paraların yerli paraya ya da birbirlerine karşı
değerlerinin değişmesi hâlinde ortaya çıkar, sonuçta bu da kâr veya zarara yol açar.
Kur riskine ilişkin olarak, Türk lirası, faiz oranları ile Türk lirası’nın nominal değer
kaybı arasındaki fark, bankaların döviz cinsinden kaynaklarını Türk lirası veya alternatif
yatırım araçlarına dönüştürmesinin en büyük nedenidir. Türkiye’de kur riskine bağlı açık
pozisyon izleme uygulaması 1985 yılında başlamıştır. Çeşitli güçlük ve kayıplarla
karşılaştıktan sonra, Türk bankacılık sektörü, kur riski konusunda yeterince bilgi ve deneyim
sahibi olmuştur. Ayrıca TCMB’de, yaptığı birçok yasal düzenlemeyle, bu riski azaltma
yönünde önlemler almış ve uygulamaya koymuştur. (Erçel, 2000a, 69)

3.6.4.3. Kredi Riski
Bu risk, potansiyel kayıplar açısından büyük bir önem taşır. Kredi riski müşterilerin
geri ödeme sıkıntısına düşmelerinden kaynaklanır. Yani kullandırılan kredinin geri dönmeme
hâlini ifade eder. Kredinin geri dönmemesi, borcun tamamen veya kısmen kaybına neden
olur.
Mali riskler arasında en önemli olanı ve Türk bankalarının yönetimine en çok dikkat
ettiği risk, kredi riskidir. Türk bankacılık sektörü, yıllar boyunca kredi riskine gereken önemi
vermektedir. Ancak sektörde artan rekabet, risk alma açısından da bazı sonuçlar doğururken,
bankaların kredi stratejilerini yeniden gözden geçirmelerinin gereği de ortaya çıkmıştır. Sonuç
olarak, kredi riskinin bir bütün olarak ele alınması bankacılık sektörünün giderek daralan
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uluslararası finansman ortamına rağmen, donuk alacaklarının seviyesini düşük tutarak kredi
riskini yönetebileceğini ortaya koymuştur. (Erçel, 2000a, 67-68)

3.6.4.4. Likidite Riski
Bankalar, taahhütlerini zamanında yerine getirebilmek amacıyla, mevcutlarında nakit
değerler ya da likiditesi yüksek finansal araçlar bulundurmak durumundadırlar. Eğer bir
banka, taahhütlerini karşılayabilecek söz konusu araçlara sahip değilse, likidite riski ile karşı
karşıya demektir. Bu risk, özellikle kısa vadeli varlıklarının yine kısa vadeli taahhütlerini
karşılayamama durumunda ortaya çıkar. (Çelik, 2001, 62)
Likidite riskine bakıldığında, mevduat sahiplerinin kısa vadeleri tercih ederken,
yatırım sahiplerinin yüksek enflasyon beklentileri ve belirsizliğin yönlendirmesiyle daha uzun
vadeleri araması, Türk bankacılık sektörünün aktif ve pasiflerinin vade yapılarında da,
yansımalara neden olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sektördeki bankalar, likidite riskine
daha duyarlı hâle gelmişlerdir. Özellikle, son dönemlerde dünya ekonomisinde yaşanan mali
sıkıntılar ve global mali krizler sonrasında, gelişmekte olan ekonomilerin birçoğu riskli
görülmeye başlanmıştır. Bu durumda, uluslararası yatırımcılar Türkiye gibi gelişmekte olan
piyasalara yatırım yapma konusunda daha ihtiyatlı davranmaya ve bu piyasalara, kredi
kullandırımlarında daha seçici olmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda Türk bankacılık
sektörü de, kredi dağıtımlarını azaltarak likit kalmayı tercih etmiştir. (Erçel, 2000a, 68)
Genel olarak incelendiğinde, büyük bankalar küçük bankalara oranla daha az likidite
riski ile karşılaşmakta ve söz konusu durum iki nedenden kaynaklanmaktadır. (Özkan, 1999,
43) Bunlardan birincisi, büyük bankalarda çekilen mevduatın toplam mevduatın küçük bir
kısmını oluşturma ihtimali daha yüksektir. Çünkü büyük bankaların mevduatları, küçük
bankalara oranla daha geniş bir alana yayılmaktadır. İkincisi ise, ölçekleri nedeni ile büyük
bankalar, genellikle bankalararası piyasaya daha iyi faiz oranıyla ve daha elverişli dönemlerde
girmektedir.

3.6.4.5. Piyasa Riski
Bu risk, bankaların sahip oldukları bir ya da birden fazla ticari varlığın işleme tabi
tutulabileceği süre dâhilinde, piyasada meydana gelen beklenmeyen olumsuz dalgalanmaların
sebep olduğu kayıp veya beklenenden düşük seviyedeki kâr hâlini ifade eder. (Çelik, 2001,
62) Piyasa riski herhangi bir zaman zarfında meydana gelebilir.
Piyasa riskini en aza indirmek, piyasa disiplinin sağlanmasıyla mümkündür. Piyasa
disiplini; piyasadaki kurumlarla ilgili bilgilerin zamanında doğru ve şeffaf şekilde alınmasını
içerir. Bankacılık sektöründe piyasa disiplinin sağlanmasıyla birlikte, piyasadaki ilgili
birimler, çok daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilecekler ve böylece istenmeyen riskler en
aza indirilecektir. (Erçel, 2000b, 135)
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3.6.4.6. Sermaye Yetersizliği Riski
Bu risk, bankaların mevcut sermayeleri ile gerçekleşen risklerinden oluşan kayıplarını
telafi edebilme gücünü ifade eder. (Çelik, 2001, 62) Eğer mevcut sermayesi, söz konusu
risklerin sebep olduğu kayıpları karşılamaya yeterliyse, risk düşük demektir. Eğer mevcut
sermaye, kayıpları karşılayamayacak durumda ise, risk büyük demektir. Bu durumda gerekli
önlemlerin en kısa sürede alınması gerekmektedir.
Bankacılık sektörü, hızlı ekonomik büyüme ve gelişmenin başarılmasında önemli bir
araçtır. Bankalar sadece parasal kontrol için bir kanal olmayıp, ekonominin yeniden
yapılanmasında ve uzun dönemli sürdürülebilir makroekonomik istikrarın sağlanmasında,
etkili olan kurumlardır. Mali sistem içinde bu denli önemli bir role sahip olan bankacılık
sektörünün, iktisadi sistemle etkileşimini açık ve net biçimde ortaya koyabilmesi ve sağlıklı
bir yapıda işleyebilmesi gerekmektedir.

3.6.5. Türk Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma
3.6.5.1. Marjlarda Daralma, Sektörde İleriye Dönük Beklentiler
Nominal ve reel faiz oranlarında görülen hızlı düşüş paralelinde bankaların geçmişteki
en büyük gelir kaynakları olan açık pozisyon ve hazine bonosu gelirleri cazibelerini büyük
ölçüde yitirdi. Girilen yeni ortamda reel sektöre yönelik bankacılık faaliyetlerinin ağırlık
kazanması bankaları büyük bir rekabet ortamına itmektedir. Kamu kâğıtlarının çekiciliğinin
azaldığı, sadece müşteriye hizmetten para kazanılacak bir ortamda müşteri potansiyeli az olan
bankaların ayakta kalması çok zor olacaktır. Bunların yanısıra, mevduattaki yüzde100 devlet
güvencesinin kademeli olarak kaldırılması ve bankacılık yasasında yapılan yeni düzenlemeler
ile sektörde denetim ve gözetimin arttırılması paralelinde özellikle sermaye açısından zayıf,
orta ve küçük ölçekli bankaların bu yeni ortamda rekabet edebilmeleri çok zor olacaktır.
Ancak küçük ölçekli bankalar belli hizmetlerde uzmanlaşmaya gitme yoluyla sektörde
devamlılıklarını sürdürebilirler. Teknoloji yoğun olan, rekabetin güçlü bir biçimde
hissedildiği ve uluslararası operasyonların ve rekabetin giderek önem kazandığı bu sektörde
önümüzdeki günlerde banka birleşme veya stratejik işbirliği olasılığı yüksek görünmektedir.
Olası birleşmelerle bankaların sermaye yapıları güçlenecek, operasyonlarında önemli
verimlilik artışları sağlanacak, bankalar daha kaliteli ve standartlaşan ürün ve hizmet
sunacaklar ve bankalar hedefledikleri pazarlara daha güçlü olarak yönelebileceklerdir.

3.6.5.2. Arjantin ve Brezilya Örnekleri
Türkiye’de uygulanmaya başlamış olan enflasyonla mücadele amaçlı stabilizasyon
programının bankacılık sektöründe yaratacağı değişimlerin neler olacağını saptamak için
1990’lı yıllarda benzer programları başarıyla gerçekleştirmiş olan Brezilya ve Arjantin
örneklerine bakmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Genel bir değerlendirme ile Arjantin ve
Brezilya’da istikrar programlarının uygulanmaya başlaması ile birlikte bizdeki eğilime paralel
kâr marjlarının daraldığı gözlenmektedir. Brezilya’da dezenflasyon sürecinin dış kaynakla
finanse edilen büyük bir kredi talebine neden olduğu, yabancı bankaların sektördeki paylarını
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büyük ölçüde arttırdığı görülmektedir. Bunların yanısıra sektörde denetim ve gözetim
arttırılmış, bankaların mali yapıları yeniden yapılandırma süreci ile güçlendirilmiş ve risk
yönetiminin önemi büyük ölçüde artmıştır. Arjantin örneğinde ise bankacılık sisteminde
yoğunlaşmanın arttığı, kamu bankalarının sektördeki paylarının önemli miktarda azaldığı yine
Brezilya örneğinde olduğu gibi yabancı bankaların paylarını büyük ölçüde arttırdığı
görülmektedir. Konsolidasyonun ve banka özelleştirmelerinin ası olarak 1994 Meksika Tekila
Krizi’nin ardından kendini gösterdiği Arjantin’de kamu bankalarının toplam sektör
aktiflerindeki payları 1991 yılındaki yüzde 60 seviyesinden 1999 yılında yüzde 30’a
gerilemiştir. Yabancı bankaların sektör toplam aktiflerindeki payları da aynı dönemde yüzde
14’ten yüzde 51’e yükselmiştir. Ayrıca ilk 20 bankanın 1994’te yüzde 34 olan pazar payları
1998’de yüzde 61’e ulaşmıştır. Bunların yanısıra, bankaların aracılık ve kredi işlemlerini
artan iç talep, yüksek dış sermaye girişi ve finansal sisteme olan güvenin artması ile beraber
ekonominin hızla parasallaşması yoluyla büyük ölçüde arttırdığı görülmüştür.

3.6.5.3. Konsolidasyon Beklentileri
Türk bankalarının Avrupalı ve Amerikalı rakiplerine göre hizmet üretiminde ve
kaynak kullanımında etkinlik ve verimliliği düşüktür. Bunun yanısıra Türk bankaları gelişmiş
ülkelerdeki rakipleriyle karşılaştırıldığında ölçekleri göreceli olarak çok küçük kalmaktadır ve
bankalarımızın orta ve uzun vadede bu devlere karşı rekabet edebilmeleri çok daha zor
olacaktır. Dünyada finans sektöründe yaşanan birleşme hareketlerinin 2001’den itibaren Türk
bankacılık sektöründe de yaşanmasını bekliyoruz. Türk bankacılık sektöründe sermaye ve
likidite açısından sorunların yaşandığı bir kez daha geçtiğimiz yıl içinde 8 bankanın
yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından devralınmasıyla gündeme
gelmiştir. Türkiye’nin girmekte olduğu düşük enflasyon ve faiz ortamında maliyetlerin ön
plana çıkmasını beklemekteyiz. Böyle bir ortamda kaynakların birleşmesi gereği paralelinde
sektörde konsolidasyonun ön plana çıkması kaçınılmaz olacaktır. Rekabet koşullarının
gittikçe arttığı dünya finans sektöründe son yıllarda yaşanan büyük birleşmelerin arkasında
verimlilik arttırma arayışları vardır. Verimlilik arttırmanın yollarından birisi de ölçek
ekonomilerinden yararlanarak, daha geniş müşteri kitlesine daha düşük maliyetlerle
ulaşmaktır. Arjantin’de dezenflasyon sürecinde ilk 20 bankanın pazar paylarında yaşanan
büyük artış paralelinde bu bankaların ölçek kazançları nedeniyle ortalama maliyetleri hızla
gerilemiştir. İlk 20 bankanın toplam maliyetlerinin ortalama aktiflere oranı 1991 yılında
yüzde 9.2 iken bu oran artan yoğunlaşma ile birlikte 1996’da yüzde 5.7’ye gerilemiştir. Şu an
Türkiye’de 82 olan toplam banka sayısının düşük enflasyon döneminde 30-35’lere inmesini
ve yeni ortamda 5-6 büyük bankanın sistemi domine etmesini bekliyoruz. Bu arada Arjantin
ve Brezilya örnekleri paralelinde Türk bankacılık sektörünün düşük enflasyon ortamındaki
yüksek büyüme potansiyelinin yabancı bankaların da ilgisini çektiğini görüyoruz. Şu an için
yüzde 5’ler civarında olan yabancı bankaların sektördeki paylarının geçiş döneminden sonra
yüzde 25 seviyelerine ulaşmasını beklemekteyiz. Böyle bir ortamda ayrıca belli hizmetlerde
uzmanlaşma yoluna gitmiş belli “niche” pazarlara belli “niche” ürünlerle hitap eden
bankaların da varlıklarını sürdürmeye devam etmelerini beklemekteyiz.
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3.6.5.4. Kısa Vadede Sektörde Birleşmeleri Engelleyen Unsurlar
3.6.5.4.1. Tam Rekabet Ortamından Uzaklık
Sektörün şu an için tam rekabet ortamından uzak olması kısa vadede bankacılık
sektöründe olası birleşmelerin önündeki başlıca engellerden biridir. 1994 yılında ekonomik
kriz nedeniyle mevduata getirilen sınırsız güvencenin uzun süreden beri Türkiye’de
uygulanması banka sisteminin sorunlarını dolayısıyla sektördeki haksız rekabeti arttırmıştır.
Yüzde 100’lük güvenceye 2000 yılının sonuna kadar 100 milyar TL, 2001 sonuna kadar 50
milyar TL’lik sınır getirilmesi sektörde rekabet açısından olumlu olsa da şu anki ortalama
tasarruf mevduat tutarı gözönüne alındığında bu miktarların tasarruf sahipleri açısından seçici
olmaya zorlayıcı aynı zamanda bankalarında risk almalarını önleyici olmadığı görülmektedir.
Ayrıca, kamu bankalarının özelleştirilememiş ve TMSF kapsamındaki 8 bankanın hâlâ
satılamamış olmasının mevduat güvencesinin kademeli olarak kaldırılmasından beklenen
yararı sağlamayacağı görüşündeyim.

3.6.5.4.2. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi
Türk bankacılık sektöründe rekabet koşullarını bozan bir unsur da kamu bankalarıdır.
Kamu bankalarının Mart 2000 itibarıyla sektör aktiflerindeki payı yüzde 37 olarak
gerçekleşmiştir. Kamu bankalarının sektör kredilerinde ve mevduatlarındaki paylarının hâlâ
çok yüksek seviyelerde olması, sektörde haksız rekabet yaratmaktadır. 2000 yılı Mart sonu
itibarıyla kamu bankalarının sektör kredilerindeki payı yüzde 38 iken, toplam mevduattaki
payları yüzde 40 olarak gerçekleşmiştir. Sektördeki bu haksız rekabetin ortadan kalkması için
kamu bankalarının biran önce özelleştirilmesi gerekmektedir. 1999 yıl sonu itibarıyla 6.3
milyar dolar aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük üçüncü kamusal sermayeli bankası
olan Vakıfbank’ın yılın son çeyreğinde tamamlanması beklenen halka arz yoluyla yüzde
20’lik hisse satışı ve daha sonrası için planlanan yüzde 55’lik blok satış bu anlamda büyük bir
önem arz etmektedir. Hükümet diğer 3 büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve
Emlakbank’ı kâr amaçlı çalışan özerk kuruluşlar olarak yapılandırma üzerinde çalışıyor olsa
da, biz bu bankaların sektördeki yüklerinin tamamen ortadan kalkması için bir an önce
özelleştirilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada TMSF kapsamındaki 8 bankanın
satılması konusunda çok geç kalındığının ve bu konunun biran önce çözülmesi gerektiğini de
bir kez daha belirtmeden geçemeyeceğim.

3.6.5.5. Bankalar Yasasına Son Yapılan Düzenlemeler
Bankalar Yasası’nda yapılan son değişiklerle bankalarla ilgili tüm faaliyetleri siyasi
iradeden tümüyle bağımsız bir şekilde yürütülmesi öngörülmüş ve bankalarla ilgili olarak
kuruluştan tasfiyeye kadar olan süreçte alınması gereken kararların tümü Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun yetkisine bırakılmıştır. Bankalar Yasası’nda son
yapılan değişikliklerle dolaylı kredi sınırının yüzde 25’e indirilmesi, iştiraklerin kredi tanımı
içinde yer alması, konsolide denetim ilkelerinin daha kapsamlı olarak düzenlenmesi ile
bankacılık mevzuatı AB ile uyumlu hâle getirilmiştir. Bankacılık yasasında yapılan yeni
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düzenlemeler ile kronik sorunları bulunan bankacılık sisteminin sorunlarının çözümünde ve
uluslararası rekabete açılmasında çok önemli adımlar atılmıştır.

3.6.5.5.1. Maliyetlerin Kontrol Altına Alınma Zorunluluğu
Reel faiz marjlarının yüzde 12’lerden yüzde 6-7’lere gerilediği bir dönemde
bankaların kârlılıklarını koruyabilmek için faiz dışı gelir yaratmanın yanısıra operasyonel
giderlerini de kontrol altına almaları gerekmektedir. Çünkü bankalar açısından, piyasa faiz
oranları kontrol edemedikleri bir değişkendir. Oysa maliyetler tamamiyle kontrol edilebilir bir
değişkendir. Bankalar böyle bir ortamda bazı operasyonlarını birlikte yaparak da maliyet
azalması sağlayabilirler. Şu ana kadar bazı grup bankalarında görülen bu uygulama bankaların
verimlilik artırımı açısından büyük bir fayda sağlayacaktır. Maliyet kontrolünün önem
kazandığı bu dönemde alternatif dağıtım kanallarına gerekli yatırım yapmış bankalar
verimlilik açısından büyük avantajlar sağlayacaktır.

3.6.5.5.2. Müşteri Memnuniyeti
Şu anda büyük değişimlerin yaşandığı Türk bankacılık sektöründe bankacılığa uzun
vadeli bakanlar yani perakende, kurumsal ve bireysel bankacılık alanlarında belirli bir piyasa
payına sahip olan ve bu konuda geçmişte gerekli alt yapı ve teknoloji yatırımlarını
tamamlamış bankaların daha istikrarlı gelişme kaydetmesini bekliyoruz. Yeni ortamda
müşteri memnuniyeti büyük önem kazanacaktır. Düşen enflasyon döneminde doğru müşteri
grubuna, müşterilerin ihtiyacını iyi anlayıp doğru ürünleri doğru fiyatla pazarlamak ve bu
ürünleri müşteriye hızlı bir şekilde bütün dağıtım kanalları aracılığıyla iletmek gerekmektedir.
Bankaların yaratıcı ürünlerle ve dağıtım kanallarıyla müşteriye yakınlığını arttırması güçlü
rekabet ortamında farklılaşma sağlayacaktır.

3.6.5.5.3. Bireysel Bankacılık Alanında Yüksek Büyüme Potansiyeli
Finansal ürünlerdeki düşük penetrasyon oranları beklenen düşük enflasyon ortamında
bankalar için mükemmel büyüme potansiyeli yaratacaktır. Kredilere, yatırım fonlarına, sigorta
ve sermaye piyasası aracılık servislerine olan talep artacaktır. Hayat standardının yükselmesi
ile birlikte bireysel bankacılık ürünlerine talep artacaktır. Nominal ve reel faiz oranlarında
yaşanan büyük düşüş paralelinde bireysel kredilerde yılın ilk 6 ayında büyük bir talep
patlaması yaşanmıştır. 1999 sonunda 1.8 milyar dolar olan bireysel krediler Haziran 2000’de
5 milyar dolara ulaşmıştır. Talepteki bu artışın önümüzdeki günlerde de devam etmesini
bekliyoruz. Konut kredileri şu an Türkiye’de yok denecek kadar düşük seviyededir. Ancak
beklenen düşük enflasyon ortamında, konut kredilerine olan talebin artması ile birlikte şu an
600 milyon dolar olan toplam konut kredi pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde 5 milyar
dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz.
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3.6.5.5.4. Bankacılık Dışı Finansal Ürünler Sunarak Faiz Dışı
Gelirleri Arttırma
Daha önce de belirttiğimiz gibi faiz marjlarının hızla gerilediği ortamda faiz dışı
gelirlerin bankalar için önemi artacaktır. Düşen enflasyon ortamında bankaların müşteri
tabanlarına bankacılık dışı finansal ürünler sunarak komisyon gelirlerini arttırmaları da
mümkün olacaktır. Önümüzdeki dönemlerde derinleşmesi beklenen mali piyasalar ortamında
yatırım fonları, özel emeklilik fonları ve sigortacılık büyük önem kazanacaktır. Bankalar bu
ürünlerini kendi dağıtım kanalları yoluyla müşterilerine sunarak, bankacılık ürünleri ile
çapraz satış imkânları da yaratabilirler. Bankalarımız açısından internet bankacılığı çağrı
merkezi, mobil bankacılık (WAP) gibi teknoloji ağırlıklı dağıtım kanallarının önemi ve
gerekliliği yadsınamaz. Ancak, bireysel bankacılık ürünlerinin geniş kullanıcı kitlesine
dağıtımında şube ve acenta gibi fiziki dağıtım kanallarının da yaygınlaşması, sektörün piyasa
penetrasyonu açısından bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal hizmetler sektörünün en önemli kurumlarından biri olan bankaların temel
fonksiyonları fon sağlama, fon kullanım ve hizmet işlemleridir. Değişimin yaşandığı finans
dünyasında bankalar fonksiyonlarını yerine getirirken, sürekli bir yenilik arayışı içerisine
girmişlerdir. Bankaların Fonksiyonları: 1-Müşterilerden mevduat kabul etme ve mevduatı
koruma. 2-Paranın bir hesaptan diğerine aktarılmasını ve nakit olarak bankadan çekilmesini
sağlama 3-Toplanan mevduatın belirli bir bölümünü keser belirli bir bölümünü ödünç isteyen
müşterilere belirli bir fiyat karşılığında ödünç olarak verme ihtiyacını karşılar.
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4. BANKA DIŞI KURUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Finansal Kiralama

4.1.1. Neleri Kiralayabilirsiniz
4.1.2. Neden Leasing, Avantajları Nelerdir
4.1.3. Faktoring
4.1.4. Eximbank Kredileri ve Türleri
4.1.5. Forfating Nedir

90

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Faktoring’den kimler yararlanabilir?

2)

Forfaiting’den kimler yararlanabilir?

3)

Factoring ve Forfaiting avantajları nelerdir?

4)

Finansal Kiralama avantajları nelerdir?

5)

Finansal Kiralamada neleri kiralayabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Finansal
Kiralama
(Leasing) hakkında bilgi
sahibi olabilmek.
Faktoringin
özelliklerini açıklayabilmek
Eximbank Kredileri
ve Türlerini açıklayabilmek.
Forfaiting hakkında
bilgi sahibi olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Factoring



Forfaiting



Finansal Kiralama



Eximbank



İhracat Kredisi
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Giriş
Finansal Kiralama (Leasing), kiracı tarafından seçilen bir yatırım malının mülkiyeti
finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya
verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Yatırım mallarının satın alınması yerine,
kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının
karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve kârlılığın artmasında önemli rol üstlenir.
Faktoring, kredili satış yapan firmaların, bu satışlardan doğan alacak haklarının faktoring
şirketleri tarafından satın alınması esasına dayanan bir finansman yöntemidir. Forfaiting,
özellikle mal ve hizmet ihracatından doğan ve belirli bir ödeme planına göre tahsil
edilebilecek olan alacakların bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kurumu
tarafından satın alınması anlamına geliyor.
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4.1. Finansal Kiralama
Finansal Kiralama (Leasing), kiracı tarafından seçilen bir yatırım malının mülkiyeti
finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya
verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Yatırım mallarının satın alınması yerine,
kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının
karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve kârlılığın artmasında önemli rol üstlenir.

4.1.1. Neleri Kiralayabilirsiniz?
Finansal Kiralama Kanunu’na göre her türlü taşınır ya da taşınmaz mal leasing konusu
olabilir. Ancak, patent hakkı, fikri ve sınai haklar ile bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan
konular için leasing yapılamamaktadır.
Leasing konusu mallar;


Tıbbi Cihazlar



Bilgisayarlar ve Diğer Bilgi İşlem Üniteleri



Santrallar ve haberleşme cihazları



Enerji tesisleri



Kara Nakil Vasıtaları



Hava Taşıma Araçları



Kuru Yük Gemileri, Tanker ve Diğer Deniz Taşıtları



İnşaat Makinaları, Vinçler, İş Makinaları



Matbaa makinaları



Her Türlü Tezgah ve Üretim Makinaları



Tekstil makinaları



Komple Fabrikalar



Komple Hastane, Otel ve Büro donanımları

4.1.2. Neden Leasing, Avantajları Nelerdir?
Tüm dünyada yatırımların orta vadeli finansmanında yaygın olarak kullanılan leasing
özellikle enflasyonist ekonomilerde kuruluşların her geçen gün artan işletme sermayesi
ihtiyaçlarını karşılamada alternatif finansman yöntemlerine karşı büyük avantajlar sağlar.
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Projelerinize %100 finansman; Leasing’in sağladığı olanaklarla projenizin
%100’ünü finanse edebilir.

Özkaynaklarınıza dokunmazsınız; Böylece özkaynaklarınıza dokunmamış
olursunuz, özkaynak ve kredi hacminiz daralmaz aynı zamanda bilanço ve mali rasyolarınıza
olumlu yansır.

Esnek Kira Ödeme Planı; Fon akışınıza uygun esnek Kira ödemeleri ile nakit
akışınızı planlayabilirsiniz.

Teşviklerinizi değerlendirebilirsiniz; Teşvikli Yatırımınız için Leasing
şirketini teşvikten yararlandırabilir dolayısı ile teşviğinizi kullanabilirsiniz.

Dilerseniz kiralananı satın alabilirsiniz; Kiraladığınız malı, dönem sonunda
sembolik bir bedelle satın alabilirsiniz.

Enflasyona karşı güven ortamı; Leasing ile Kiralama süresi ve kira
ödemelerinin değişmezliğinin yarattığı güven ortamı yakalar Enflasyona karşı bir önlem almış
olursunuz.

Yatırımınızla kiralarınızı karşılarsınız; Kiralarınızı yatırımınızdan gelecek
kârlarla geri ödersiniz.


KDV avantajı; Normalde % 18 olan KDV oranı, leasing yoluyla kiraladığınız
yatırım mallarında % 1’e, ticari araç alımlarında % 8’e düşmektedir. Böylece yatırım
maliyetiniz düşer.

4.1.2.1. Kimler Leasing Yapabilir?
Leasing’de genel olarak hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı
olabilir, buna göre, her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları
kiracı olabilirler.

4.1.3. Faktoring
Faktoring iç ve dış ticaret işlemlerine uygulanan ve özellikle kısa vadeli mal
satışlarında başvurulan bir finansman yöntemidir. Ticaret işlemlerinde, alacakların tahsilatına
yönelik olarak verilen hizmetlerin bütünü olarak tanımlanan faktoring; factoring hizmetini
talep eden ‘müşteri’ , hizmeti veren ‘Factor’ ve müşteri alacaklarının yönelmiş olduğu
‘borçlu’ arasında işlemektedir. Kısaca faktoring, kredili satış yapan firmaların, bu satışlardan
doğan alacak haklarının faktoring şirketleri tarafından satın alınması esasına dayanan bir
finansman yöntemidir. Faktoring şirketi, devraldığı alacakların muhasebesinin tutulması,
borçluya ihtarda bulunulması, alacağın tahsili ve gereğinde cebri icra yoluyla elde edilmesi
gibi hizmetleri de üstlenir. Üstlenilen bu hizmetler karşılığında müşteriden faktoring harcı
denilen ve alacağın fatura değerinin %0.5 - % 2.5 arasında değişen bir komisyon talep eder.
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Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan kısa vadeli
ticari alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara temlik etmeleri işlemidir.
Factoring’in size önerdiği hizmetler üç ana başlık altında toplanabilir. Alacak Yönetimi,
Tahsilat Yönetimi ve Nakit Yönetimi. Bu üç hizmeti birlikte veya ayrı ayrı kullanmak
mümkündür. Alacak Yönetimi hizmeti verirken, Factor alıcılarınızın ödeyememe riskini
üstlenerek, vadeli satışlarınızdan doğan alacaklarınızı garanti altına alır. Böylece işletmenizin
alacak hesabının yönetimi, kayıtlarının tutulması ve en önemlisi tüm riski Factoring’e
devredilmiş olur. Tahsilat Yönetimi hizmeti verirken Factoring alacaklarınızın riskini
üstlensin ya da üstlenmesin alacaklarınızın takibini yapar ve tahsilatı gerçekleştirir.
Factoring’in en temel kavramı ise mevcut vadeli alacakların nakte çevrilebilmesidir. Bu da
Nakit Yönetimi hizmetiyle gerçekleştirilebilir. Factoring devraldığı vadeli alacaklarınızın
belli bir kısmını talebiniz üzerine size hemen öder. Böylece vadeli satışlarınızdan doğan
alacaklarınız anında nakde yani işletme sermayesine dönüşmüş olur.
Günümüzde şirketlerin en önemli varlıklarından biri yaptıkları satışlardır. İşte
factoringin yaptığı da şirketinizin nakit ihtiyacının giderilmesi ve işlerinizin büyütülmesi
amacıyla bu varlığın harekete geçirilmesini sağlamaktır. Factoring işlemlerinde bankalar
aracılığıyla sağlanan alışılagelmiş finansman yöntemlerinden farklı olarak, satış yaptığınız
müşterilerinizin mali gücü ve kredibilitesi dikkate alınmaktadır.

4.1.3.1. Factoringin Tarihçesi
Faktoringin dünyada bilinen ilk uygulamaları Mezopotamya’da M.Ö.4000’li yıllarda
“alacağın temliki” şeklinde görülmüştür. Daha sonra, Roma dönemlerinde factor kelimesinin
“mümessil, başka birinin ticari işlerini takip eden” anlamında kullanıldığı bilinmektedir.
18.yüzyılda konşimento üzerinde malların alıcısı olarak factor’un belirtilmesi, uluslararası
ticarette factor sözcüğünün Flamanca’daki orjinal kullanımıyla yasal belgelerde yer alışının
başlangıcıdır. 19.yüzyıl sonlarında Avrupalı tekstil üreticilerinin mallarını komisyoncular
aracılığı ile değil doğrudan satmaya başlamalarıyla, günümüzdeki tanımı çerçevesinde
faktoring ilk olarak tekstil sektöründe kullanılmıştır. Modern faktoring 2. Dünya Savaşı
sonrasında Avrupa’da kabulgörmeye, 1960’larda ise yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Başlangıçta “en son kredi kaynağı” (lender of last resort) olarak kabul edilen faktoring,
verdiği hizmetler sayesinde zaman içerisinde vazgeçilmez bir finansman tekniği olarak
benimsenmiştir.

4.1.3.2. Factoringin Türleri

Tam Servis Faktoring Bu uygulamada, işletmeler Faktoring’ in üç ana
hizmetinden de yararlanabilirler.Alacak riskinin Faktor tarafından üstlenildiği bu modelde
Faktor, satıcının başvurusu ile birlikte bir ön çalışma yaparak alıcıların kredibilitesi
doğrultusunda her biri için ayrı limitler belirler. Belirlenen limitler çerçevesinde, alıcıların
ödememe riskini Faktor’a devreden satıcı, ticari riskini en aza indirirken talep ettiği anda
alacaklarının belirli bir yüzdesini hemen nakit olarak alabilir. Tahsilatın takip
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sorumluluğunun Faktor’a ait olduğu bu uygulamada, alacaklar vade tarihinde Faktor
tarafından tahsil edilir.
Alıcının mali güçlüğe düşmesi nedeniyle tahsil edilemeyen, limit dâhilindeki alacaklar
Faktor tarafından satıcıya ödenir. Burada dikkat edilmesi gereken husus Faktor’un verdiği
garantinin alıcının ödeme güçlüğü içinde bulunması hâlini kapsamasıdır. Malların nitelik ve
niceliğinde bir kusur bulunması ile ilgili risk Faktor tarafından kabul edilmez.
Tüm hizmetlerin bir bütün olarak sunulduğu bu uygulamada, Faktor’un satıcı ve alıcı
arasındaki tüm satış kayıtlarını tutabilmesi için, o alıcıya olan tüm satış işlemlerinin Faktor’un
kayıtlarında bulunması gerekmektedir.

Rüculu Faktoring İşletmelerin yalnızca finansman ve tahsilat ihtiyaçlarına
cevap verildiği Rüculu Factoring uygulamasında, alıcı riski Faktor tarafından üstlenilmez. Bu
sistemde, satıcı vadeli satışlarından doğan alacaklarını Faktor’a rüculu devreder ve bu
alacakların karşılığının belirli bir yüzdesini nakit olarak alır. Tahsilat işlemleri Faktor
tarafından yürütülür, ancak tahsili gerçekleşmeyen alacaklar için Faktor’un satıcıya rücu etme
hakkı saklıdır.

Bildirimsiz Faktoring Bildirimsiz Faktoring, alıcıya ödeme bildiriminin
yapılmadığı çalışma biçimidir. Bu uygulamada satıcı, vadeli satışını nakte çevirmekte, alıcı
riskini Faktor’a devretmekte ancak vade tarihinde tahsilat takibini kendisi yapmaktadır.

Vade Faktoring Tahsilat ve riskin üstlenilmesi hizmetlerinin verilmesi esasına
dayanan vade faktoringi uygulaması işletmelere finansman hizmeti sağlamaz.

Toplu İskonto İşletmenin o anda elinde bulunan kısa vadeli alacaklarının
Faktor tarafından satın alınarak yalnızca finansman sağlandığı çalışma biçimidir. Borçlulara;
Faktor’a ödeme yapmaları için bildirimde bulunulmasına rağmen, işlem rücu etme esasına
göre yürütüldüğünden Faktor, borç tahsilatından ve alıcı riskinden sorumlu değildir.

Fatura İskontosu Tahsilat hizmetine ve riskten korunmaya ihtiyacı
bulunmayan işletmelere sadece finansman kolaylığının sağlandığı çalışma biçimidir. Toplu
iskonto yönteminden farkı borçlulara bildirimde bulunulmamasıdır.

Aracılı Faktoring Borçlunun ödememe riskine karşı korunma ve finansman
hizmetinin sağlandığı bu çalışma şeklinde satıcı, Faktor’un acentası olarak hareket etmekte ve
tahsilat takibini faktor adına yapmaktadır.

4.1.3.3. Factoringin Sunduğu Hizmetler

Alacak Yönetimi: Faktor, alıcıların ödememe riskini üstlenerek, satıcının
vadeli satışlarından doğan alacaklarını garanti altına alır. Alacak yönetimindeki en önemli
amaç, satıcının tüm cirosunu devralmak, satış kayıtlarını tutmak, işletmenin bu ağır yükünü
büyük oranda hafifleterek alıcı riskini ortadan kaldırmaktır.
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Tahsilat Yönetimi: Faktor, riskini üstlendiği veya üstlenmediği alacakların
tahsilatını gerçekleştirir. Bu yöntem çerçevesinde, satıcı tahsilata ayırdığı zaman ve
elemandan tasarruf ederek tahsilat takibini Faktor aracılığı ile yapar.

Nakit Yönetimi: Satıcı Faktora devrettiği vadeli alacaklarının belirli bir
yüzdesini hemen nakit olarak kullanabilir. Nakit yönetimi ile işletmenin bilançoya bağlı
kullanılmayan alacakları nakde dönüştürülür. Bu esnek finansman sayesinde dış kaynağa
gerek kalmadan gerekli işletme sermayesi işletmenin kendi satışlarından karşılanır.

4.1.3.4. Factoringin Tarafları
Faktoring işleminde üç taraf vardır;

Müşteri (Firma): Faktoring işlemini talep eden ve alacaklarını faktoring
şirketine devreden firma.

Faktoring Şirketi: Müşterinin alacaklarını devir ve satın alarak karşılığını peşin
olarak ödeyen şirket.


Borçlu: Müşterinin alacaklığı olduğu kişi veya işletme.

4.1.3.5. Factoringin Avantajları
Tahsil edememe riskini faktora devreden işletmeler, yurt içi ve yurt dışı pazarlarını
genişletebilir. Faktor’un verdiği ön ödeme ile işletme, hammaddeyi peşin ödeyerek alabilir ve
önemli indirimler sağlayarak üretim maliyetlerini düşürür. Daha fazla kâr olanağı sağlanır.
Alacaklar, stoklar ve ticari borçlar azalır, işletmenin yaratabildiği işletme sermayesi artar.
Bilanço daha likit hâle gelir. Alıcılara vade tanıyabileceği için, satıcının rekabet gücü artar.
İhracatta faktorun verdiği ön ödeme döviz olacağından, kambiyo dosyası hemen kapatabilir
ve KDV başvurusu hemen yapılabilir. Faktoring işlemi ile sağlanan finansmanın maliyeti
ticari kredilere (vade farkı) göre daha ucuz olduğundan vadeli satışlardan ilave kazançlar
sağlanabilir. Yurt dışındaki alıcılar akreditif açmaktan kurtulur, ödemeyi kendi ülkesindeki
muhabir faktora yaparak zamandan ve paradan tasarruf eder, alım gücü artar. Açık hesap
satışlar kolay ve güvenli hâle gelir. Güvenilir istihbarat sonuçlarına göre satışlarını ödeme
gücü olan alıcılara yapan işletme yöneticileri, geleceğe dönük en önemli yatırımları olan
alıcıların mali durumundan haberdar olurlar. Yöneticiler alacakların tahsilatı ve kredinin
kontrolünü düşünmekten kurtulur, nakit akışı belirlendiği için geleceğe dönük ve
verimliplanlar yapabilirler. Satış muhasebesi ve defter kayıtları yapılması gerekmediğinden
işletmenin idari giderleri düşer, yöneticilerin zamanları artar. Ön ödeme satıcının ihtiyacı ve
talebi üzerine verildiği için, işletme gereksiz zamanlarda banka kredisi kullanmaz ve faiz
giderlerini düşürebilir. Yurtiçi satışlarda faktoring işlemleri %5 BSMV (Banka Sigorta
Muamele Vergisi)’ ye tabi, %3 KKDF ‘ den (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu) muaftır.
Bir kredi türü olmayan factoring bilançonun sadece aktif kısmında bir harekete neden olur.
Alacakları düşürürken bilançonun daha likit olmasını sağlar, işletmenin kredibilitesini artırır.
İşletmeler yurt dışı satışlarında, vadeli ve mal mukabili satış yaparak rekabet şanslarını ve
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satış hacimlerini artırma şansına sahip olurlar. Hem yurt içi hem de yurt dışı işlemlerde
periyodik olarak yapılan borçlu istihbaratı ile firmaların alıcıları hakkında güncel bilgi
almaları sağlanır. Alıcı ile doğabilecek dil problemleri ortadan kalkar, ortaya çıkabilecek
sorunlar kendi ana diili ile factor tarafından çözülür.

4.1.3.6. Kimler Yararlanabilir
Faktoring’den, tüketim malları, ara mallar ve hammadde (gıda, plastik, metal, kimya,
mobilya, tekstil, elektronik, ev aletleri, bilgisayar vb.) üreten sanayi firmaları ve ticari firmalar
yararlanabilir.

4.1.3.7. Factoring Bedeli
Faktoringde iki bedel söz konusudur.
1)

Yönetim Bedeli (Faktoring Komisyonu)

Faktorun; kredibilite araştırması, üstlendiği risk, alacak hesaplarının tutulması ve
tahsilatı için, satıcının temlik etmiş olduğu alacaklar üzerinden aldığı komisyondur. Fatura
bedeli üzerinden alınan ve faktoring hizmet türüne göre %0.5 ile %1,5 arasında değişen bir
ücrettir.
2)

Faiz Oranı

Satıcı tarafından kullanılan finansman maliyetini kapsar ve kullanılan finansmanın
günlük bakiyesi üzerinden hesaplanır.
İhracat: Kısa vadeli Döviz Kredisi ile rekabet edebilen oranlar söz konusu olup, vergi
yoktur.
Yurtiçi: Kısa Vadeli TL Kredisi ile rekabet edebilen oranlar söz konusu olup, vergi
olarak sadece %5 BSMV tahakkuk ettirilir, KKDF yoktur.
Kesintisiz nakit akışı, bir işletmenin faaliyetlerini aksamadan yürütmesini sağlayan
önemli bir unsurdur. Satışların artması daha fazla kâr getirdiği gibi, daha fazla işgücü,
hammadde, ekipman gereğini de ortaya çıkarır. Tüm bunları sağlamak ise işletmenin
yaratabildiği nakite bağlı olacaktır. Bir işletme gereksinim duyduğu nakti, cari aktiflerden
sağlar. Hammadde işlenir mamule dönüşür; mamül satılır alacağa dönüşür; alacak zamanında
ve tam olarak tahsil edilir ve nakit olur. İşletme, üretim-satış-tahsilat-alım zincirini kontrol
edebildiği durumda ve girişler ile çıkışlar arasında zaman farkı olmadığı takdirde sorun
yaşamamaktadır. Ancak bu zincirde işletmenin doğrudan kontrol edemediği bir alan vardır;
ALACAKLAR. Alacakların alıcılar tarafından ödenmediği veya geç ödendiği durumda
işletmenin nakit akışı olumsuz etkilenecektir. Bu durumda işletmenin finansmanı için nakit
ihtiyacı doğacaktır. Finans dünyasına yeni bir boyut getiren FACTORING, işletmelerin
alacaklarını garanti altına alarak tahsilatını takip eder ve nakit yönetimi ile alacakları nakde
dönüştürerek işletmelere düzenli nakit akışı sağlar.
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4.1.3.8. Türkiye’de Factoring
Ülkemizde başlangıcı 1980’li yılların sonlarına uzanan factoring oldukça yeni
sayılabilecek bir finansman hizmetidir. Factoring hizmeti ilk olarak ticari bankalarda ayrı
departmanlar altında verilmeye başlandı ve 1990’ların başlarında bunlar ayrı birer şirkete
dönüştüler. Ülkemizde 97 adet kayıtlı factoring şirketi bulunmakla beraber, bunlardan sadece
36’sı Faktoring Derneği’ne üyedir ve üye şirketlerin ciroları toplamı ülkemiz toplam factoring
cirosunun yaklaşık % 90’ına karşılık gelmektedir. Factoring şirketlerinin kuruluş izni,
faaliyetleri ve denetimi Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenmektedir. Factoring
şirketleriyle ilgili ayrıca bir de minimum ödenmiş sermaye tutarı zorunluluğu olup, bu tutar şu
anda 3 trilyon TL olarak belirlenmiştir.
Factoring işlemi nasıl başlar?
Bir factoring işlemi, firmanızın factor kuruluşa başvurmasıyla başlar. Başvuruda;
kendi hesaplarınızın son durumunu, daimi müşterilerinizin isim ve adreslerini, bunların
çalıştığı bankaları, bu müşterilere önceki yıllarda yapılan ortalama satış tut arlarını, satışa
konu olan mal çeşitlerini bildirirsiniz. Factor bu bilgiler ışığında sözkonusu mal piyasası ve
borçluların ödeme gücü konularında araştırmalar yapar ve uygun bulduğu takdirde, bütün
alacakların ülke ve mal bazında, global ya da sın ırlı olarak satın alınmasına karar verir.
Factor ile firmanız arasında bir factoring anlaşması imzalanır.
Üzerinde borçlu kişilerin isimleri, fatura tarihi ve vade tarihinin gösterdiği alacak
senetlerini, alacakların devri konusunu düzenleyen bir form ekinde factore iletirsiniz. Formun
iki taraf arasında imzalanmasından sonra devir gerçekleşm iş olur. Malları müşterinize
gönderdiğinizi gösteren sevk vesaikini form ekinde factor kuruluşa vererek sözkonusu mallara
ilişkin alacağınızı, yapılan anlaşmaya göre adresinde ya da vadesinden önce factorden
alırsınız. Factoring’de, factor kuruluşu n firmanızın anlaşma çerçevesinde yapacağı tüm
kredili satışların onaylanması sözkonusu olup, factor’ın onayı dışında gerçekleştirilen satışlar
factor kuruluşu ilgilendirmemektedir.
Satışların muhasebesi: Firmanız açısından factoring hizmetinin en önemli
yararlarından biri, yaptığınız kredili satışların muhasebeleştirilmesi işinin factor tarafından
üstlenilmesidir. Ayrı ayrı kişilere yapılan bütün kredili satışlar, sanki t ek bir kimseye
yapılmış gibi, factorun hesabına kaydedilir ve muhasebe kayıtları factor tarafından tutulur.
Ayrıca, factorun firmanıza göre daha modern ve yaygın bir kompüter ve haberleşme sistemine
sahip olması muhasebe işlemlerinin daha doğru ve ucuz şekilde yapılmasını sağlamaktadır.
Riskin giderilmesi; factor şirket kredili satış bedellerinin tahsil edilememesi hâlinde
doğacak tüm kaybı üstlenerek, satıcı firmanın karşılaşabileceği güçlük ve endişeleri bütünüyle
ortadan kaldırabilmektedir. Factoring işlemi, kredil i satış yapılacak kişi ve firmaların
saptanmasında, ileri derecede profesyonel bir araştırma ve değerlendirme çalışması yapma
olanağı da sağlamaktadır.
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Ek finansman olanakları sağlanması: Genel uygulamada factor şirket kredili satışlar
toplamının %80 dolaylarındaki bölümünü firmanıza nakit olarak derhal, kalanını da tahsil
ettikten sonra ödediğinden firmanız nakit ihtiyacını kolayca karşılayabilmektedir.

4.1.4. Eximbank Kredileri ve Türleri
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 31 Mart 1987 tarihli Resmî
Gazete’de yayınlanan 3332 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye istinaden 21 Ağustos 1987 tarihli
Resmî Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Türk
Eximbank’ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin
çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası
ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile
yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet
gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına
yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.
Türkiye’de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank, bu
amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında
faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi
kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektir. Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok
ülkenin resmî destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta
işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir
bütünlük oluşturulmasına imkân tanımaktadır. Türk Eximbank 2005 yılında 3,5 milyar ABD
Doları tutarında nakdi kredi desteği ve 4,2 milyar ABD Doları tutarında sigorta/garanti
imkânı sağlayarak ihracata toplam 7,7 milyar ABD Doları seviyesinde bir destek vermiştir.
Böylece, Banka nakdi ve gayrýnakdi destekleri ile ihracatın yaklaşık % 11’ine finansman
desteği sağlamıştır. Türk Eximbankın nominal sermayesi 750 milyon YTL olup bunun 658
milyon YTL tutarındaki kısmı 31 Aralık 2005 itibarıyla ödenmiştir. Aynı tarih itibarıyla
Banka’nın aktif toplamı ise 3,5 milyar YTL’dır. Türk Eximbank’ın İstanbul ve İzmir‘de birer
şubesi, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Adana ve Trabzon‘da ise irtibat bürosu
bulunmaktadır.

4.1.4.1. Eximbank Kredilerinin Türleri
Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt
dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi kredi
programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla
ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli
ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.
Kısa Vadeli İhracat Kredileri
Türk Eximbank ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara, özellikle
ihracata hazırlık döneminde finansman gereksinimlerinin karşılanması amacıyla, kısa vadeli
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ihracat kredileri tahsis etmektedir. Bu krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar aracılığıyla
veya doğrudan Türk Eximbank tarafından firmalara kullandırılmaktadır.
Sevk Öncesi İhracat Kredileri
Bankamızın en etkin uygulamaları arasında, 1989 yılından bu yana tüm ihracatçılara
ulaşabilmek amacıyla ticari bankalar aracılığıyla kullandırılan ve toplam Kısa Vadeli İhracat
Kredileri içerisinde % 65-67’lik paya sahip olan Sevk Öncesi İhracat Kredileri ağırlıklı yer
tutmaktadır. Sevk Öncesi Türk lirası İhracat Kredisi (SÖİK-TL) ve Sevk Öncesi Döviz
İhracat Kredisi (SÖİK-DVZ)‘nden oluşan Sevk Öncesi İhracat Kredileri, bütün sektörleri
kapsayan ve ihracatçıların imalat aşamasından başlanarak desteklenmesi amacıyla
kullandırılan kısa vadeli kredilerdir. Söz konusu kredilerde, firma ve ihracat riski aracı banka
tarafından üstlenilmektedir. Bu nedenle, kredinin geri ödenmesinde sorun yaşanmamaktadır.
Bu sistemin en önemli fonksiyonu ise, çok sayıda firmaya yönelik kredi işleminin
yürütülebilmesine imkân sağlamasıdır.
Dış Ticaret Şirketleri (DTŞ) Kısa Vadeli İhracat Kredisi
İhracatçılarımızın Bankamızdan direkt olarak kredi kullanmalarına imkân sağlayan
Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)
ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracata hazırlık dönemi finansman
ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması, böylece ihracat performanslarının
artışının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Yeni Türk lirası ve döviz cinsinden, Türk
Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir şubeleri tarafından doğrudan
kullandırılmaktadır.
İhracata Hazırlık Kredileri
İhracatçılarımızın Bankamızdan direkt olarak kredi kullanmalarına imkân sağlayan
İhracata Hazırlık Kredileri ile ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların
uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılması ve ihracat projelerinin ihracata hazırlık
aşamasında desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk lirası ve döviz cinsinden, Dış
Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) dışındaki
firmalara aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılmaktadır.
KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri
Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup;
250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu
yirmibeş milyon YTL’nı aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı ihracatçı özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca “KOBİ”ler,
ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile
kredilendirilir. Limiti 100.000.-Dolar, vadesi 540 gün olan bu kredi için teminat olarak,
anapara ve faizin % 50’si oranında banka teminat mektubu ile anapara tutarında teminat
senedi alınmaktadır.
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Sevk Öncesi Reeskont Kredisi
Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsamında imalatçı, ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı
firmaların, borçlu olarak düzenleyecekleri, Bankamız nezdinde kısa vadeli teminat mektubu
limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan bonolar iskonto edilir. Sözkonusu bonoların
Bankamızca Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T.C. Merkez Bankası (TCMB)
reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır. Ancak TCMB Kabul Finansmanı
Programı kapsamında kredilendirilemeyen işlemlerden işbu Uygulama Esasları çerçevesinde
Bankamızca uygun bulunanlar Bankamız kaynaklarından iskonto edilebilecektir.
Özellikli Krediler
Türk Eximbank, ihracatçıları ve yurt dışında yatırım yapan müteşebbisleri özellikli
kredi programları ile de desteklemektedir. Sözkonusu kredi programları, standart kredi ve
garanti programlarının dışında kalan, ancak bunları tamamlayıcı nitelikteki programlardır.


Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi

Bu kredi programı ile; ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin
artırılmasını teminen, Türk firmalarının değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim
malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlaması amacıyla, herhangi bir ülkede değişik
ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları ile bir ya da birden fazla
firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırım
harcamaları finanse edilir.


Özellikli İhracat Kredisi

Program kapsamında, Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmaların Türk
Eximbank’ın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Bankamızca
uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkânı sağlanmaktadır.
Kredi; ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12
aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi
özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacıyla, proje bazında belirlenen
koşullarla kullandırılmaktadır.




Kredi vadesi ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank’ca belirlenir.

Kredilendirme oranı proje bazında Türk Eximbank’ca belirlenir, ancak bu oran
FOB ihracat taahhüdünün % 80’ini aşamaz.


Krediye konu olan ve ihracı taahhüt edilen malın asgari % 50 yerli katkı
oranını ihtiva etmesi gerekmektedir.


Kredi için Bankamızca doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminat
unsurları aranacak olup, bu teminatların dışında ve ilave olarak başka teminatlar da
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alınabilecektir. Alınacak teminatların tutar ve kompozisyonu Bankamızca işlem bazında
belirlenecektir.


Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

Gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki finansman
ihtiyaçlarının karşılanması, rekabet güçlerinin desteklenmesi, yurt dışındaki müşterileri ve
kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.
Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler


Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (Karayolu/Denizyolu/Havayolu)

Uluslararası nakliyat firmalarının finansman ihtiyaçlarının karşılanarak rekabet
güçlerinin artırılması ve bu yolla ülkenin döviz kaynaklarının zenginleştirilmesidir.


Turizm Pazarlama Kredisi

İhracat ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini kredi, garanti ve sigorta programları ile
destekleyerek ülkemizin döviz girdisinin artmasına önemli katkılarda bulunan Türk
Eximbank, bu doğrultudaki çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürmek amacıyla Turizm
Pazarlama Kredisi programını uygulamaya koymuştur. Kredi YTL ve döviz cinsinden
kullandırılmaktadır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin finanse edilmesi suretiyle özel
havayolu şirketleri ile seyahat acentalarımızın güçlenmesi, bu hizmetler kapsamında sağlanan
turizm döviz girdilerinin artırılması yoluyla ödemeler dengesine katkıda bulunulması
amaçlanmaktadır.


Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi

Türkiye’de yerleşik firmaların yurt dışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı
hizmetler ile yurt dışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım, projelendirme ve
danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak hazırlanan Döviz Kazandırıcı
Hizmetler Kredisi programını uygulamaya koymuştur. Belirtilen alanlardaki projeler
Bankamızca değerlendirilerek uygun bulunan firmalara, YTL veya döviz cinsinden
kullandırılacak krediye ilişkin koşullar işlem bazında Türk Eximbank tarafından
belirlenecektir. Türkiye’de yerleşik firmaların,
-Yurt dışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik harcamaları,
-Yazılım, projelendirme, danışmanlık gibi hizmetler kapsamında, yurt dışına
gerçekleştirilecek proje niteliğindeki hizmet ihracına yönelik harcamalarının finanse edilmesi
amaçlanmaktadır.
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4.1.5. Forfating Nedir?
Forfaiting, özellikle mal ve hizmet ihracatından doğan ve belirli bir ödeme planına
göre tahsil edilebilecek olan alacakların bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansman
kurumu tarafından satın alınması anlamına geliyor. Forfaiting işleminde genelde ithalatçının
borcu karşılığında ihracatçıya verdiği emre yazılı senet ve poliçeler kullanılıyor, işlem
gerçekleştikten sonra ihracatçının hiçbir yükümlülüğü kalmıyor. Her çeşit alacak forfaiting
işlemine konu edilebilirse de, uygulamada emre yazılı senet ve poliçe şeklindeki ticari
alacaklar daha güvenli olduklarından tercih ediliyorlar. Forfaiting veren kuruluş, belli bir
iskonto oranı üzerinden devraldığı senet veya poliçe şeklindeki alacakların karşılığında,
teminat olarak banka garantisi talep ediyor. Forfaiting işleminde ithal edilecek malın bedeli,
bu malın ekonomik ömrüne yayılarak taksitlerle ödeniyor. Önce ithalatçı ve ihracatçı firmalar
arasında bir ticari anlaşma yapılıyor, fiyat ve ödeme planı saptanıyor. İthalatçı malları teslim
alıp, banka garantisini de sağladıktan sonra borç senetlerini banka aracılığı ile ihracatçı
firmaya iletiyor. Poliçeler ihracatçı firma tarafından hazırlanıyor, ithalatçı firma tarafından
kabul ediliyor ve garantör banka tarafından garanti ediliyor. Garantör ile ithalatçı firma
arasında tazminat anlaşması bulunuyor, bu durum forfaiter’ı ilgilendirmiyor. Forfaiting
piyasasında, poliçeler ‘rücusuz’ olarak üç kez ciro edilebilmekte

4.1.5.1. Forfaiting’in Avantajları Nelerdir?
Forfating, işleme taraf olanlara avantajlar sağlayan bir finansman yöntemi. İhracatçı
açısından avantajları; Ekonomik ve politik tüm riskler forfaiter’a yansıtılıyor. İhracattan
doğan alacak haklarının, belgelerin forfaiter’a, iskonto oranı üzerinden devri esasına
dayandığından, finansman şeklinin maliyeti ihracatçı açısından önceden belli oluyor, böylece
uzun vadeli faaliyet planı yapılabiliyor. İhracatçı firma, vadeli satışlarını anında paraya
çevirebildiğinden, kredili satışlarının finansmanı için kaynak araması gerekmiyor.
İhracatçının likidite durumunu iyileştiriyor, yani kaynak elde etmesini sağlıyor ve senedin
ödenmemesi durumunda ihracatçı firmayı şarta bağlı bir borçtan kurtarıyor. Alıcının kredi
değerliliğinin saptanması, alacağın tahsili yüklerinden kurtarıyor. İhracatçı, kredili satış
öncesinde bankanın alacak hakkını alma taahhüdünü sağladığından, faiz ile diğer koşullar da
bilindiğinden, ithalatçıya kredi maliyetini ve kur riskini içeren fiyatlar önerebiliyor. Basit ve
hızlı bir uygulama olduğundan, ayrıca bir kredi sigortasına ve fazla belgeye de gereksinim
duyulmuyor. İhracatçının likitidesi, alacak hakkının devri ile artıyor, bu da finansman olanağı
yaratıyor. İthalatçıya kredili ithalat olanağı sağlarken forfaiter’a da senetlerin tahsili için
banka garantisi sağlıyor. Forfaiting işleminin başlıca dezavantajı ise, sağlanan tüm avantajlara
ve risklerin üstlenilmesine bağlı olarak maliyetlerin nispeten artması

4.1.5.2. Forfaiting’in İhracatçıya Yararları Nelerdir?
Her türlü ticari, finansal ve politik risk fortfaiting şirketi tarafından üstlenilir, vadeli
satış nakde çevrilerek ihracatçının asıl işi olan satış ile uğraşması sağlanır.
İhracatçı, riskinden çekindiği ülkelere, belli bir iskonto karşılığında rahatlıkla ürün satabilir.
Vadeli alacaklar nakde dönüşerek bilançonun likitidesi artar. İşleyişi çok basit olan ve
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poliçenin ciro edilmesiyle uygulanabilen forfaiting, herhangi bir sözleşme gerektirmez. KDV
iadesi ve kambiyo dosyası erken kapatılabilir. Sabit fiyat avantajından faydalanılır. Tahsilat,
forfating şirketi tarafından takip edileceği için ihracatçı tahsilat masrafından da kurtulur.
İhracatçı, diğer işlemleri için nakit ihtiyacını kısa sürede karşılar, önünü görebilir.

4.1.5.3. Forfaiting’in İthalatçıya Yararları Nelerdir?
Alternatif bir finansman kaynağı elde eder. Borçlanma kapasitesini ve çeşidini arttırma
imkânına sahip olur. İthal edilen ürün firmanın bilançolarına dâhil edilir ve ithalatçı böylece
her türlü yatırım indiriminden yararlanma imkânına sahip olur. İşlemler hızlı ve basit bir
yöntemle sonuçlanır. İthalatçı bankalardaki nakit kredilerini kullanmak zorunda kalmaz. Vade
sonuna kadar sabit faiz oranı uygulanır. Forfaiting, özellikle mal ve hizmet ihracatından
doğan ve belirli bir ödeme planına göre tahsil edilebilecek olan alacakların bir banka ya da bu
alanda uzmanlaşmış bir finansman kurumu tarafından satın alınması olarak
tanımlanabilmektedir. Forfaiting işleminde genelde ithalatçının borcu karşılığında ihracatçıya
verdiği emre yazılı senet ve poliçeler kullanılmakta, işlem gerçekleştikten sonra ihracatçının
hiçbir yükümlülüğü kalmamaktadır. Her çeşit alacak forfaiting işlemine konu edilebilirse de,
uygulamada emre yazılı senet ve poliçe şeklindeki ticari alacaklar daha güvenli olduklarından
tercih edilmektedirler. Forfaiting veren kuruluş, belli bir iskonto oranı üzerinden devraldığı
senet veya poliçe şeklindeki alacakların karşılığında, teminat olarak banka garantisi talep
etmektedir. Forfaiting işleminde ithal edilecek malın bedeli, bu malın ekonomik ömrüne
yayılarak taksitlerle ödenmektedir. Önce ithalatçı ve ihracatçı firmalar arasında bir ticari
anlaşma yapılmakta, fiyat ve ödeme planı saptanmaktadır. İthalatçı malları teslim almakta,
banka garantisini de sağladıktan sonra borç senetlerini banka aracılığı ile ihracatçı firmaya
iletmektedir. Poliçeler ihracatçı firma tarafından hazırlanmakta, ithalatçı firma tarafından
kabul edilmekte ve garantör banka tarafından garanti edilmektedir. Garantör ile ithalatçı
firmaarasında tazminat anlaşması bulunmakta, bu durum forfaiter’ı ilgilendirmemektedir.
Forfaiting piyasasında, poliçeler ‘rücusuz’ olarak üç kez ciro edilebilmektedir. Forfaiting,
ithalatçıya kredili ithalat olanağı sağlarken forfaiter’a da senetlerin tahsili için banka garantisi
sağlamaktadır. Forfaiting işleminin başlıca dezavantajı, sağlanan tüm avantajlara ve risklerin
üstlenmesine bağlı olarak maliyetlerin nispeten artmasıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Leasing, bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar
karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi
sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Leasing, yatırım
mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme
sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve kârlılığın
artmasında önemli rol üstlenir. Leasing yoluyla satın alınacak mal, kiracı tarafından belirlenir.
Leasing süresi boyunca mülkiyet leasing şirketinde kalırken, malın kullanım hakkı kiracıya
aittir. Sözleşmeye uygun şekilde kira bedellerini ödeyen kiracıya sözleşme süresi sonunda
malın mülkiyeti sembolik bir bedelle devredilir.
Faktoring (Factoring), her türlü mal ve hizmet satışlarınızdan doğan, fatura veya fatura
yerine geçen belgelere dayalı, vadeli alacakların devredilmesi karşılığında finansman ve
tahsilat hizmetlerinin sunulmasıdır. Bu anlamda Faktoring, bir “alacak ve nakit akışı
yönetimi” sürecidir. Kısaca “ Faktoring Nedir? “ sorusuna şu cevabı verebiliriz: Faktoring
sistemi, vadeli alacaklarınıza hareket ve likitide (para veya nakde dönüşebilme gücü)
kazandıran ve bir işletmenin en büyük gereksinimlerinden olan “sıcak para” girişini sağlayan
en önemli yöntemlerden biridir. Faktoring kuruluşları ile yaptığınız sözleşmeler ile
alacaklarınız güvenli ve etkili bir tahsilat ve nakit akışı yöntemine kavuşur. Basitçe ifade
etmek gerekirse Faktoring işlemleri, hızlı finansman yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi ve
işinizde başarılı bir büyüme için fonlama sağlar. Eğer nakit sıkışıklığı varsa işi büyütmek
zordur. Faktoring satışlarınızı nakde dönüştürür, sağlıklı büyüme imkânı sağlar. Faktoring
hizmetleri bu noktada, ekonomik büyüme evresindeki tüm irili ufaklı işletme, vadeli iş yapan
tüm girişimci ve firmalar için etkin bir finansal seçenektir.
Forfaiting, ihracat-ithalat işlemlerinden doğan vadeli alacak ve borçların rücusuz
olarak forfaiting kuruluşlarına (forfaiter) satılmasından doğan ve iskonto işlemi olarak tarif
edilen bir finansman tekniğidir. Uzun vadeli ve kredili ihracat-ithalat işlemlerine yönelik bir
finans enstrümanı olarak bilinen “forfaiting” dünyada genellikle yatırım malları için
kullanılır.
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5. SİGORTACILIK ŞİRKETLERİ VE SİGORTACILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Türkiye’de Sigortacılık Sektörü
5.2. Dünyada Sigortacılık Sektörü
5.3. Sigortacılık Sektöründe Pazarlama Karması
5.4. Türk Sigortacılık Sektörünün Pazarlama Karması Açısından İncelenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sigortacılığın temel ilkeleri nelerdir?

2)

Sigortacılığın finansal sistem içindeki yeri nedir?

3)

Türkiye’de ve Dünyada sigortacılık uygulamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Türkiye’de
sigortacılık
sektörünün
yapısal
özelliklerinin
kavranması.
Dünyada sigortacılık
sektörünün
özelliklerinin
incelenmesi.
Sigortacılık
sektöründet eknolojik ve
kurumsal
yeniliklerin
anlaşılması.
Türk
sigortacılık
sektöründeki
çağdaş
gelişmelerin incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar


Sigorta



Finansal sistem



Sigortacılık uygulamaları



Güvence ve risk
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Giriş
Her devrin ve toplumun insanları çeşitli dönemlerde bir takım risklere maruz
kalmışlardır. İnsanların canı ve malları sayısız tehlikelerle karşılaşmaktadır. Halk dilinde risk
olarak bilinen terimin sigortacılık dilindeki karşılığı rizikodur. Sigortacılık ise çeşitli
etmenlerle ortaya çıkan bu kazalara önceden bir önlem alma ve kazaların kötü sonuçlarını
ortadan kaldırma isteğiyle ortaya çıkmıştır. İnsanlar kazaların sonuçlarını
önleyemeyeceklerini görmüş ve bunun sonuçlarını en aza indirgemek için sigorta kavramını
geliştirmişlerdir. Yani sigorta insanların kazalardan önceki ekonomik statülerini geri
kazandırmak üzere, sigortalının ödediği primlerden karşılanan bir sistem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sigorta imecelerde olduğu gibi belirli riskler altındaki grupların, ilgili kanunda
belirtilen maddelerce belirtilmiş sigorta şirketlerine prim ödemesi sonucu, ileride doğabilecek
kazalara ve bu kazaların ekonomik sonuçlarını karşılamaya yönelik olarak oluşturulan
sistemdir.
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5.1. Türkiye’de Sigortacılık Sektörü
Belirli bir prim karşılığında, öngörülmüş bir rizikonun gerçekleşmesine bağlı zarar ya
da hasarın karşılanmasını sağlayan sözleşme olarak karşımıza çıkan sigorta kavramı,
günümüz dünyasında, vazgeçilmez bir mali piyasa oyuncusu olarak ekonomi içerisindeki
yerini almış bulunmaktadır.
Kentleşme olgusunun giderek yoğunluk kazanması, sanayi hareketleri sürecine paralel
olarak üretime ve üretim araçlarına yatırılan sermayenin artması ile birlikte sigortacılık, dünya
genelinde büyüme ivmesini giderek yükselten bir sektör olmuştur. Öyle ki, sigortacılık
sektörünün gelişmişlik seviyesi, bir ülkenin ekonomik ve sosyal durumunun adeta bir
göstergesi durumuna gelmiştir.
Ülkemizde ise serbest tarife sistemi, tek düzen hesap planı, hayat ve hayat dışı
faaliyetlerin ayrılması, kaynak kullanım oranları gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile
1990’larda dinamizm kazanan sektör, içinde bulunduğu statik durumdan kurtulmaya
başlamıştır. Bu sürecin yansıması olarak da ürün çeşitliliği, hizmet kalitesi, personel, alt yapı
gibi kavramlarda sektörün ihtiyaç duyduğu çeşitli ilerlemeler yaşanmıştır. Ancak, her ne
kadar sektör, kendi içine kapanık hüviyetinden sıyrılmaya başlasa da istenilen atılımı tam
olarak gerçekleştirememiştir. Türk sigortacılığı genel olarak analiz edildiği takdirde, karşı
karşıya bulunulan temel sorunların hâlen ciddiyetini koruduğu gözlemlenmektedir.
Mevcut durumda, ülkemiz sigortacılık sektörü, pek çok sorunun değişken olarak rol
aldığı karmaşık bir fonksiyon hâline gelmiştir. Bu çalışma, esas olarak, Türk sigortacılık
sektöründeki problemleri pazarlama kavramı açısından ele alarak çözümler sunma amacını
taşımaktadır. Pazarlama kavramı geniş bir açıdan değerlendirilerek, pazarlama karmasına
dâhil olan tüm unsurlar alt detaylarıyla ele alınmıştır.
Avrupa’da 17. yüzyıla değin uzanan ve 19. yüzyılda önemli aşamalar kaydetmeye
başlayan modern anlamdaki sigortacılık sektörü, Türkiye’de ancak Cumhuriyet’in ilanından
sonra ciddi bir gelişim gösterebilmiştir. Türk sigortacılık sektörü, tarihsel bir bakış açısı ile 3
temel dönem altında incelenebilir:
Cumhuriyet’in ilanından 1960’lara kadar olan düzenleme dönemi; buradan 1980’lerin
başına değin uzanan ve sektöre giriş çıkışların nispeten az olduğu durağan dönem ve liberal
akımların etkisiyle hayat bulup, günümüzde de devam etmekte olan değişim dönemi.
Osmanlı Devleti yıllarında tamamen yabancı şirketlerin hâkimiyetinde olan sektörde,
yeni Türkiye Devleti’nin her alanda gerçekleştirdiği ulusallaştırma hareketinin doğal bir
yansıması olarak yerli şirketlerin kuruluşları görülmektedir. Bu yıllardan 1980’lere kadar
uzanan durağan dönemde ise, her ne kadar prim üretiminde göreceli olarak bir artış söz
konusu olsa da, sigortacılık genel anlamıyla kapalı bir sektör olarak kalmıştır. 80’li yıllardan
sonrasına bakıldığında ise sektörde hem sunulan ürünler hem de genel anlayış olarak önemli
değişiklikler yaşandığını görülmektedir.
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5.2. Dünyada Sigortacılık Sektörü
Dünya sigortacılık sektörü Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Japonya ve Okyanus
ülkelerinde yoğunlaşmaktadır. Bu coğrafyada yer alan ülkeler, toplam sigortalılık oranında
(penetrasyonunda) yüzde 90,7 gibi son derece hâkim bir paya sahiplerdir. Amerika Birleşik
Devletleri ve Japonya, prim gelirindeki yüzde 50’den daha büyük olan dilimleri ile sektörün
lokomotifleri konumundadır. Onları Batı Avrupa’nın dört büyük ekonomisi takip etmektedir:
İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya (Avrupa Birliği, dünya sigorta primi üretiminde yüzde
29,4’lük bir orana sahiptir).
Dünya bazında bakıldığı takdirde toplam gayrisafi milli hasılanın yüzde 7.8’nin
sigorta harcamalarına gittiği görülmektedir. Endüstrileşmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 9,1’e
yükselmektedir. Bu ülkelerdeki kişi başına ortalama prim ise 2.384 dolardır. İsveç 4.173 dolar
ile 2000 yılında sigorta yoğunluğunda (kişi başına prim) birinci sırada yer almıştır. Hayat
sigortalarında 3.165 dolar ile Japonya ve hayat dışında ise 1.571 dolar ile İsviçre kişi başına
primde ön sırada yer almaktadır.
Türk sigortacılık sektörünün verileri diğer ülkelerin değerleriyle kıyaslandığında,
sektördeki büyüme net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak bununla birlikte, ülkenin mevcut
ekonomik potansiyeline göre sigortacılığın yeterince güçlü bir sektör olmadığı da yine bu
değerlendirmenin sonuçları arasında yer almaktadır.

5.3. Sigortacılık Sektöründe Pazarlama Karması
Yüksek düzeyde rekabetin yaşandığı günümüz iş hayatında pazarlama, bir işletmenin
en önemli fonksiyonlarından biri konumundadır. Zaman içerisinde giderek güçlenen
pazarlama fonksiyonu, üretimin önünde yer almaya başlamış, hatta ona yön veren bir etken
konumuna gelmiştir. Firmalar “her ne pahasına olursa olsun kâr etme” düşüncesini terk
ederek kâr amacını, tüketicinin tatmin olması amacıyla birleştirme çabasına girişmişlerdir.12
İşte bu noktada, pazarlama, diğer işletme fonksiyonlarından sıyrılarak önemlilik seviyesinde
daha üst noktalara ulaşmıştır.
Sigorta şirketleri gibi hizmet sektöründe yer alan kuruluşlar için başarılı pazarlama
çalışmaları, olmazsa olmaz niteliğinde sayılabilir. Türk sigortacılık sektörü üzerine yapılan
tartışmalarda vurgulanan en temel sorun, sektörün bir türlü istenilen potansiyeline
ulaşamamasıdır. Bu sorun, pek çok değişkeni olan karmaşık bir fonksiyon olmakla beraber
pazarlama kavramının tüm bu değişkenler içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olduğu
ifade edilebilir.

5.4. Türk Sigortacılık Sektörünün Pazarlama Karması Açısından
İncelenmesi
Üretici ve tüketici ilişkilerinin son derece yakın bir seviyede olduğu sigortacılık
sektöründe, mevcut sorunların aşılmasında ya da en azından anlaşılmasında pazarlama
kavramının detaylarıyla incelenmesi uygun bir yaklaşım olabilir.
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Ürün (product), Fiyat (price), Tutundurma (promotion) ve Dağıtım (placement) olarak
dört ana kısımda incelenen Pazarlama Karması’nın (4P) sektör tabanlı analizi, sigorta
dünyasındaki pazarlama sorunlarına ışık tutabilecektir.
Ürün
Sigorta şirketleri, sundukları ürünlerle değişik müşteri ihtiyaçlarını tatmin
edebilmelidirler. Toplumun değişik kesimlerinin sigortaya olan ihtiyacı farklı boyutlarda yer
almaktadır. Bireylerin, kamu kuruluşlarının, büyük şirketlerin, KOBİ’lerin kısacası hayatın ve
iş dünyasının farklı bileşenlerinin değişik sigorta ihtiyaçlarını tatmin edebilmek için sigorta
ürünlerinin farklılaştırmasında önemli adımlar atılabilir. Piyasaya sürülen sigorta ürünleri
nitelik ve nicelik açısından ne kadar fazla olursa, sektörün ekonomi içerisindeki derinliğinin
artması da o oranda kolay olabilecektir. Ayrıca mevcut ürünlerin de müşterinin sürekli
değişen ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Günümüz bilgi ortamında, hayatlarımızı
çevreleyen değerler son derece dinamik bir şekilde değişirken sigorta ürünlerinin statik bir
yapıda kalması mümkün görünmemektedir.
Ürün bazında tüm bu çalışmaların eksiksiz ve sürekli bir şekilde yerine getirilebilmesi
için sigorta şirketleri, araştırma & geliştirme (AR&GE) faaliyetlerine bütçelerinden daha fazla
pay ayırma yoluna gidebilir. Ürün geliştirilmesi sürecinin etkin ve planlı olarak
yürütülebilmesi için şirket bünyelerinde AR&GE departmanları oluşturulmalı (ya da var
olanları güçlendirmeli) ve bunlar yeterli kaynaklarla desteklenmelidirler. Bu departmanlar,
sektöre ait istatistiki verileri, tüketici tercihlerini ve dünya uygulamalarını düzenli bir şekilde
takip ederek müşterinin sigorta konusundaki ihtiyaçlarını karşılayacak ürün çeşitliliğini
sağlayabilir. Ürün çeşitliliğinin artırılması hiç kuşkusuz tüketim talebini olumlu yönde
etkileyecek ve belirli bir derinlik kazanmasını da sağlayabilecektir. Bu süreç esnasında,
pazarlama uzmanları ile ürünlerin teknik altyapısını hazırlayan aktüerlerin üst düzey bir
koordinasyon içerisinde hareket etmeleri ürünler üzerinde pozitif bir katkı sağlayabilir.
Ürün geliştirme konsepti, sadece yerel pazarla sınırlı bırakılmayıp hamle yapılabilecek
uluslararası pazarlar da incelenebilir. Özellikle de sosyal, politik ve ekonomik bağlantıların
güçlü olduğu Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin sigorta sektörleri bilimsel bir bakış açısıyla
irdelenerek, yapılacak olası sigorta yatırımlarının getireceği artılar derinlemesine
incelenebilir.
Ülkemizde uygulanmakta olan zorunlu sigortalar tür açısından dünya uygulamalarına
yakın bir seyir izlemekle birlikte, nicel anlamda olması gereken seviyenin altında
görünmektedir. Zorunlu sigortaların sayısı artırılarak hem kamu yararının sigorta
mekanizması aracılığı ile korunması amacı daha etkin olarak gerçekleştirilebilir hem de
sigorta kavramının toplumun geneline yayılması sağlanabilir. Fransa’da sadece mesleki
sorumluluk sigortaları için 60’dan fazla olan zorunlu sigorta sayısı, ülkemizde sadece 6’dır.
Sigorta ürünleriyle ilgili basit, ama gözardı edilen önemli bir husus da poliçelerin
görünüşü ve içeriğidir. Poliçe üzerinde hasar prosedürü ile ilgili ikaz ve bilgilerin sigortalıya
net olarak verilmesinin yanı sıra, poliçeler görünüm olarak da daha yüksek standartlarda
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olabilir. Bir sigorta tüketicisi açısından, hasar durumuna kadar, somut anlamda elde bulunan
tek objenin poliçe olduğu düşünülürse şirketlerin poliçe dizaynına ve kalitesine çok daha fazla
önem göstermeleri gerektiği sonucuna varılabilir.
Sigorta Ürünleri Talebinin Gelir Esnekliği
Sigorta ürünleri talebinin gelir elastikiyeti fazladır ve bu nedenle dünya sigorta
sektörü, genel ekonomik büyümenin üzerinde gelişmektedir. Gelişmiş ülkelerde bundan 50 yıl
kadar önce yüzde 5’lerin altında seyreden sigortacılığın GSMH içerisindeki payı, artık yüzde
10 seviyelerine ulaşmıştır.
Gelir seviyesi düşük kişilerin gelecekteki rizikolara karşı güvence sağlama istekleri
doğal olarak günlük ihtiyaçları karşılamaya göre daha zayıftır. Ayrıca bu kişilerin sigorta
kapsamına girebilecek değerleri de göreceli olarak daha azdır. Tüm bu nedenler, sigortayı
gelir esnekliği yüksek bir ürün hâline getirmektedir. Ülkemiz gelir seviyesinin düşük
olmasının yanı sıra gelir dağılımındaki heterojenlik de Türk sigortacılığının gelişmesini
olumsuz etkilemektedir.
Sigorta için talebin gelir esnekliğinin sabit olduğunu varsayan modeller sigorta
katılımının herhangi bir kısıtlama olmaksızın büyüdüğü gibi gerçeğe uygun olmayan bir
anlam taşımaktadır. Gelir esnekliğinin genellikle birden büyük olduğu bir ekonomide
sigortacılara ödenen primlerin büyümesi ile brüt GSYİH arasında sıkı bir ilişki
bulunmaktadır. Günümüz üretim düzeyinin, yüksek enflasyonun ve hızlı nüfus artışının
devam edeceği ve bu nedenlerle de gelir dağılımının giderek bozulacağı, işsizliğin artacağı
kabul edilir ise sigorta katılımında kısa dönemde önemli gelişmeler beklenmesi mümkün
görünmemektedir.
Sigorta ürünlerine olan talebin ciddi anlamda bir yükseliş trendine girebilmesi için,
gelir seviyesindeki dengesizliğin ve düşük değerlerin aşılması gerektiği düşünülmektedir. Hiç
kuşkusuz ki, böylesine bir adımın atılması yolunda sigortacılık sektöründen beklenecek bir
gelişme bulunmamaktadır. Ülke çapında alınacak uzun projeksiyonlu ekonomik ve sosyal
kararlarla gelir.
Fiyat
Fiyat-dışı faktörler modern pazarlamacılık anlayışında giderek önem kazansa da fiyat,
hâlâ pazarlama karması içerisindeki rolünü korumaktadır.
Ülkemiz sigorta şirketleri, gereken seviyede istatistiki verilere sahip olunamaması,
doğru risk analizlerinin yapılmaması, riskli müşterilerin farklılaştırılmaması ve maliyet
kavramı dikkate alınmayarak sadece yüksek sayıda poliçe satarak kâr elde etme düşüncesi
gibi nedenlerden dolayı fiyatlandırma sürecinde ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Serbest
tarife sistemine geçilmesinden sonra fiyatlarda teknik hesaplamalara ve uzun vadeli
pazarlama stratejilerine dayanmayan indirimler yaşanmış ve bu yüksek rekabet ortamı,
şirketlerin mali bünyesini her geçen gün daha da çok tehdit eder hâle gelmiştir. Sigorta
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ürünlerinin fiyatlandırma çalışmaları, daha çok poliçe satmak ya da sektörden her ne pahasına
olursa olsun pay almak gibi kısa vadeli düşüncelerle yönlendirilmemelidir.
Ayrıca, hayat sigortaları branşı için ülkemize ait nüfus ve sigortacılık verilerini içeren
bir mortalite tablosunun olmaması sonucu ürünler, gerçek fiyatlarını yansıtamayabilmektedir.
Ülkemiz istatistiklerine uygun bir mortalite tablosu mutlak suretle hazırlanmalı ve sürekli
olarak güncellenmelidir.
Fiyatlandırma, dinamik bir süreçtir. Sigorta şirketleri, sektörde nasıl bir pozisyona
gelmek istediklerini, maliyetlerini, hedef müşteri kitlesi ile rakiplerini göz önüne almalı ve
tüm bu verilerin sürekli değişim içerisinde olduğunu düşünerek analitik bir fiyatlandırma
çalışmasını dinamik kılmalıdırlar.
Fiyata Dayalı Tek Boyutlu Rekabet
Rekabet kavramı, hiç kuşkusuz ki, günümüz dünya sistematiğinin en kaçınılmaz
unsurlarından bir tanesidir. Ancak, Türk sigortacılık sektöründe yaşanan rekabetin büyük
oranda fiyata dayalı bir seyir izlemesi rekabet sınırlarını aşarak doğrudan sektöre zarar veren
bir hâle gelmiştir.
1990 öncesinde, sabit tarife sisteminin güvence şemsiyesi altında faaliyetlerini
sürdüren sigorta şirketleri, zorunlu sigortalar ile bir yıldan uzun vadeli sağlık ve hayat
sigortaları dışında kalan tarifelerin serbestçe belirlenmesiyle birlikte fiyat bazlı güçlü bir
rekabet ortamına girmişlerdir. Sektöre adım atan yeni şirketlerin pazar paylarını artırmak için
saldırgan bir pazarlama yönetimini tercih etmeleri, buna karşılık mevcut şirketlerin de
portföylerini korumak adına bu mücadeleye aynı üslupla yanıt vermeleri sonucunda sigorta
fiyatları, çoğu branşta, olması gereken değerlerin altına inmiştir. Bu sürecin doğal bir sonucu
olarak da özellikle bazı branşlarda (kasko, sağlık gibi) teknik kârlılık iyice düşmüş ve bunun
yanı sıra riskli grupların portföy içerisindeki ağırlığı da önemli boyutlarda artmıştır. Ayrıca
serbest tarife sistemine geçilmesiyle birlikte fiyatlarda yaşanan düşüş, ne yazık ki talepte aynı
oranda bir artış getirememiştir. Fiyatlarda yaşanan bu düşüşe paralel olarak sektörün büyük
bir sigorta talebi ile karşılaşacağı düşünülmüşse de sonuçlar bu doğrultuda olmamıştır. Özet
olarak, sigorta sektörü büyümüş; ancak bu artış, fiyatlardaki düşüş ile aynı oranda
olamamıştır.
Bu noktada, sadece fiyata dayalı rekabet mantığının sektörü hak ettiği noktaya
taşıyamayacağı ortadır. Sigorta şirketleri, hizmet rekabetine odaklanarak, fiyat
farklılaştırmasının yanı sıra ürün farklılaştırması (product differentiation) ile hem sektörü
zenginleştirebilir hem de rekabeti farklı boyutlara taşıyabilirler.
Tutundurma
En yalın hâliyle, satışı artırıcı çabalar olarak tanımlanabilecek tutundurma, bir
işletmenin başarılı olması için kaçınılmaz bir faaliyet konumundadır. Genel olarak,
tutundurma çalışmaları inandırıcı ve ikna edici pazarlama karması araçlarını kapsar.15
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Modern iş hayatında pazarlama, ürün geliştirmek, bunu uygun bir şekilde fiyatlandırmak ve
hedef tüketicilere ulaştırmaktan daha fazlasını ifade etmektedir. Bir şirketin pazarlama
iletişim programı olarak ifade edilebilecek olan Tutundurma Karması, dört temel unsura
dayanmaktadır:16
- Reklam
- Kişisel satış
- Satış geliştirme
- Halkla ilişkiler
Reklam
Güven unsuru üzerine kurulu olan sigortacılık sektörünün, çok daha geniş kitlelere
hitap edebilmesi için en önemli araçların başında reklam çalışmaları gelmektedir. Sigortacılık
alanında faaliyet gösteren şirketlerin reklam harcamaları, ne yazık ki, mali piyasanın başrol
oyuncusu bankacılığın oldukça gerisinde seyretmektedir.
Bilindiği üzere, yanıltıcı olabilecek reklamların önüne geçilebilmesi amacıyla Sigorta
ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin 34. Maddesi ile
yayımlanacak reklamların Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.
Ancak, söz konusu denetimin Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından
yapılması ya da tanıtım faaliyetleri öncesinde izin alma sürecinin tamamen kaldırılarak bunun
yerine, yanıltıcı faaliyetlerde bulunan şirketlere ağır cezaların verilmesi gibi otokontrol
mekanizmalarının oluşturulması düşünülebilir.
Türkiye ekonomisi içerisinde son derece önemli bir konuma gelme potansiyeli olan bir
sektörde reklam çalışmaları iki ayrı açıdan ele alınmalıdır: şirketlerin reklam bütçelerini
büyütmesi ve daha makro bazlı olarak sadece sigorta kavramı üzerine yoğunlaşmış ortak
reklam çalışmaları yapılması. Şirketler bazında reklam bütçelerinin artırılması ile firmaların
sundukları teminatlar daha geniş kitlelere duyurulabilecektir. Böylelikle şirketlerin sigorta
sektöründen aldığı pay, makul rekabet sınırları içerisinde artırılmaya çalışılacaktır. Diğer
açıdan ise, genel olarak sigortacılık sektörünün ekonomi içerisindeki payını artırmak üzere,
sigorta bilincini genişletecek sektörel reklam faaliyetleri desteklenmelidir. Makarna üreticisi
şirketlerin önceki yıllarda gerçekleştirdiği ve tek tek firma reklamının değil de ürün olarak
makarnanın öneminin vurgulandığı sektör reklamı, her ne kadar hizmet sektöründen olmasa
da, güzel bir örnektir. Özet olarak, hem şirketlerin sigorta sektöründen aldıkları payı hem de
sigortanın ekonomi içerisindeki dilimini artırmak için reklam çalışmalarına ağırlık verilebilir.
Finans sektörünün lokomotifi konumunda olan bankacılık sektörünün günümüzde
gerek yazılı, gerekse de görsel medya reklamlarında ön sıralarda yer aldığı tartışılmaz bir
gerçektir. Sigortacılığın arzulanan atılımı yapabilmesi için reklam bütçelerinin, bankacılık
seviyesine ulaşacak düzeyde olmasa da, artırılması önemli bir adım olabilir. Sektörde yer alan
bir firma, 2 yıl boyunca reklam çalışmalarına ciddi anlamda yatırım yapmaktan kaçındıktan
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sonra başlattığı kampanya ile 2002 yılı satış hedeflerinin 1/3’üne ilk 1,5 ay gibi çok kısa bir
sürede erişebilmiştir. Bu örnek, 2 açıdan son derece önemlidir. İlk olarak, bir sigorta
şirketinin 2 yıl gibi uzun bir süre reklamlara önem vermemek gibi bir stratejiyi izleyebildiğini
göstermektedir. Diğer bir açıdan ise, reklamlara kaynak ayrılması durumunda poliçe
satışlarının gözle görülür bir şekilde arttığına işaret etmektedir.
Kişisel Satış
Potansiyel alıcı ile yüz yüze görüşmeyi kapsayan “Kişisel Satış”, sigorta gibi elle
tutulamayan bir ürünün pazarlanmasında önemli bir unsurdur. Reklamın tersine sadece tek
taraflı olmayıp, müşteri ile karşılıklı iletişimi içeren interaktif bir süreçtir. Ancak bu sürecin
tüketici açısından rahatsız edici olmaması için kişisel satışı uygulayacak personelin gerek bu
konuda, gerekse sektörün geneli hakkında doyurucu bilgilere sahip, nitelikli işgücü vasıflarına
uygun olması gerekmektedir. Eğer nitelik ve nicelik olarak bu kalite seviyesine uymayan
kişisel satış elemanları kullanılırsa, sektörün zaten oldukça hassas durumda olan imajı
bozulabilir. Bu alanda çalışacak satış personeli, özenli işe alım süreçlerinin ardından seçilmeli
ve dinamik bir kurumiçi eğitim anlayışı ile bilgi donanımları sistematik olarak
güncellenmelidir. Ancak, yüksek maliyeti kişisel satışın önemli bir dezavantajdır. Bu yüksek
maliyeti karşılamak adına getirilecek satış kotası gibi klasik uygulamalar, personel üzerinde
baskı yaratacak ve “her ne pahasına olursa olsun, satış yapmak” fikrini satış elemanlarının
bilinçaltına yerleştirebilecektir.
Satış Geliştirme
Satışı artırmaya yönelik kısa vadeli pek çok davranış, satış geliştirme başlığı altında
yer almaktadır. Reklam çalışmaları bir ürünü satın almak için gerekli nedenleri sunarken, satış
geliştirme ise bir ürünü şimdi almak için gerekli nedenleri sunar. Pek çok farklı faaliyet, satış
geliştirme olarak nitelendirilebilir. Hitap edilen kesime göre satış geliştirme 3 temel boyutta
incelenebilir. Tüketicilere yönelik (consumer promotion) olanında kupon, eşantiyon ürün,
fiyat indirimi, yarışma gibi unsurlarla tüketicinin ürünü o an almasını sağlayacak bir dürtü
yaratılmaya çalışılır. Aracılara yönelik (trade promotion) satış geliştirme yöntemleri ise
mevzuat ile yasaklanmıştır. Satış gücüne yönelik (salesforce promotion) olanında ise
diğerlerinden farklı olarak organizasyon içerisindeki satış elemanlarının motivasyonlarının
artırılması amaçlanmaktadır. Bonuslar, ödüller, tatiller gibi formatlarda sunulacak bu tarz
satış geliştirme yöntemleri ile satış gücünün daha verimli bir platformda çalışması
desteklenebilir.
Halkla İlişkiler
Sigorta şirketi ile çevresi arasında olumlu ilişkiler kurulması ve bu ilişkinin
sürdürülmesi olarak tanımlanabilecek halkla ilişkiler kavramını, daha makro bakarak tek bir
şirketin değil de tüm bir sektörün çevreyle olan ilişkisi şeklinde yorumlamak, konuyu
incelemek adına daha yararlı olabilir. Geçmişten gelen bir takım olumsuz tecrübelerden ve
toplumun genel olarak sigorta mekanizmasına eğilimsiz olmasından ötürü sektörün halkla
ilişkileri zayıf bir konumda görünmektedir.
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Sigortacılık sektörünün toplum üzerindeki olumsuz izlenimlerini ortadan kaldırmak
için halkla ilişkiler çalışmaları 2 temel amaca dayandırılabilir. Birincisi, sigorta şirketlerinin
hasar durumlarında mutlak müşteri memnuniyeti ilkesi ile tüketicinin yanında olduğu imajının
sağlam bir şekilde sunulmasıdır. Yıllardan beri süregelen “sigorta şirketleri hasar
ödemelerinden kaçınmak için kurnazca poliçeler düzenler, hasar ödemeyi göze alsalar bile
tazminat miktarını azaltmak ve mümkün olduğunca geç ödemek için hareket ederler”
şeklindeki inanışlar çürütülmeye çalışılmalıdır. Güven üzerine kurulu olan sigorta
mekanizması, hasar durumu ortaya çıktıktan sonra yaşanılacak olumsuzluklarla son derece
ağır yaralar alabilir. Bu konuda yaşanılan olumlu gelişmeler de halkla ilişkiler faaliyetleri
vasıtası ile geniş kitlelere duyurulabilir. Böylelikle, reklama göre hem daha fazla etki
yaratılabilir hem de reklam çalışmalarının ağır maliyetlerinden kaçınılabilir. İnsanların hasar
ödemelerinde yaşadığı iyi niyet göstergelerinin medya kuruluşlarında daha sık yer alması için
şirketlerin halkla ilişkiler departmanlarında medya sektörünü yakından tanıyan uzmanlara yer
vermeleri faydalı olabilir.
Halkla ilişkilerde hedef alınabilecek bir diğer temel nokta ise sigortaya karşı olan
genel olumsuz tavrın ortadan kaldırılmasıdır. Gerek sigortacılığın ülkemizde geç başlaması,
gerekse de yeterince gelişememesinde “Kadere İnanma”, “Tevekkül” gibi düşünce yapıları
önemli bir paya sahiptir. Riskin, belli bir prim karşılığında sigorta şirketlerine transfer
edilebilecek bir kavram olduğu toplumun tüm katmanlarına gerek reklam, gerekse de halkla
ilişkiler unsurları kullanılarak anlatılmalıdır. Reklam çalışmalarına göre daha tarafsız görünen
halkla ilişkilere, sigortanın ne olduğu daha da önemlisi ne olmadığı (sigortanın bir tür kumar
olarak algılanması) konusunda topluma bilgi vermek adına daha fazla kaynak ayrılması
düşünülebilir. Bu amaçla, spor takımları, eğlence organizasyonları, konserler gibi sosyal
etkinliklere sigorta şirketlerince daha fazla sponsorluk bütçeleri ayrılabilir. Böylelikle, değişik
kanallar aracılığıyla toplumun farklı kesimlerine hitap edilmesi sağlanabilir.
Tutundurma Karması açısından Türk sigorta pazarının yapısına uygun olan
yaklaşımın, reklam çalışmalarına satış geliştirme tekniklerine göre daha fazla pay ayrılması
olacağı düşünülmektedir. Zira Türk sigortacılık sektörünün kronik sorunlarından bir tanesi
sigorta satın alma ihtiyacının zayıf olmasıdır. Dolayısıyla, sigorta ürününü içinde bulunulan
zaman diliminde satın almaya güdüleyen satış geliştirme faaliyetleri yerine, sigortayı satın
almayı teşvik edecek olan reklama daha fazla bütçe ayrılması çok daha rasyonel bir yaklaşım
olabilir. Sigorta sektörü, yeterli büyüklüğe eriştikten sonra ise reklamın tutundurma
faaliyetleri içerisindeki payı azaltılarak, satış geliştirme çalışmalarına ağırlık verilebilir. Tüm
bu süreçler esnasında, sektörün imajı halkla ilişkilerle desteklenirken, sigorta ürünlerinin
satışına uygunluğundan dolayı kişisel satış çalışmaları da kurumsal satış politikaları içerisinde
değerlendirilebilir.
Dağıtım
Dağıtım kanallarının, etkinlik ve maliyet gibi unsurlar göz önüne alınarak
çeşitlendirilmesi günümüz sigortacılık çalışma düzeni açısından son derece önemlidir.
Sigortacılık faaliyetlerinin giderek çeşitlendiği yoğun rekabet ortamında sigorta şirketleri,
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daha verimli olabilmek adına ürünlerini değişik dağıtım kanalları ile etkin bir şekilde
müşterilerine sunabilmelidirler. Sigorta ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması aşamasında 2
temel dağıtım sistemi kullanılmaktadır:
Direkt Dağıtım
Ürün, doğrudan sigorta şirketinin bünyesinde yer alan dağıtım unsurlarınca
pazarlanmaktadır. Direkt dağıtım sisteminde en önemli nokta, eğitim seviyesi yüksek ve
tüketiciye ne sunduğunu bilen satış elemanlarının kullanılmasıdır. Sadece satış
gerçekleştirmiş olma mantığının dışına çıkılarak, tüketicinin nasıl bir ürün satın aldığı, hangi
risklere karşı, hangi durumlarda teminat sunulduğu net bir şekilde ifade edilerek olası bir
hasar durumunda şirketin ve sektörün imajı korunabilir.
Dolaylı Dağıtım
Bu sistemde ise acenteler, brokerler gibi şirket dışındaki dağıtım kanalları
kullanılmaktadır. Dolaylı dağıtımı oluşturan kanallar şu temel unsurlara ayrılabilir:
Acenteler
Dağıtım kanallarının prim istihsal oranları incelendiği zaman acentelerin yaklaşık
yüzde 65’lik bir oran ile ilk sırayı aldığı görülmektedir.18 Acentelerin görevi sadece sigorta
ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması ile kalmamakta, sigorta yaptırmak isteyen kişilere en
uygun ürünün tespit edilmesi, poliçenin en uygun koşullarda satılması, müşterilerle sürekli
iletişim hâlinde bulunmanın sonucu olarak yeni sigorta alanlarının tespitine katkıda bulunmak
gibi geniş bir alana yayılmaktadır. Dolayısıyla, acenteliğin her isteyenin yapacağı bir uğraş
olmanın ötesine taşınarak sadece belirli niteliklere sahip isteklilerin girebileceği bir iş sahası
hâline getirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Pek çok poliçe sahibi için sigorta şirketi ile acente arasındaki imaj ilişkisi son derece
yüksektir. Hatta kimi müşteriler için acente ile sigorta şirketi kavramları adeta özdeşleşmiş
hâldedir. Hem bu nedenle hem de sigorta ürünün tüketiciye en yaygın olarak ulaştığı yer
olmasından dolayı acenteler konusunda şirketler azami özen göstermelidir. Kanun koyucunun
getirdiği ya da getireceği düzenlemelerin yanı sıra, acentelerin seçimi ve sigorta şirketiacente ilişkisinin düzenlenmesinde şirketlerin kurumsal politikaları olabilmelidir. Ayrıca
bunlar istikrarlı bir şekilde uygulanabilmelidir. Öncelikle, acente olabilmek için aranan şartlar
kanunlarla yükseltilmeli ve şirketler de bu konuda seçici olmalıdır. Üniversite mezunu olmak,
sermaye yeterliliği gibi belirleyici bir takım hükümler yasal düzenlemede yer alabilir. Bu
düzenlemelere uygun kişilerin alacağı ve çeşitli zaman dilimlerinde yenilenme zorunluluğu
olacak bir Sigorta Acenteliği Ruhsatı (ya da Lisansı) ile hem acentelik mesleğine giriş hem de
mesleğin işleyişi düzenleme altına sokulabilir. Ayrıca acentelerin hizmet sundukları ofislerin
minimum büyüklükleri, lokasyonları ve hatta içerisinin düzenlenmesi konularında sigorta
şirketleri bir takım kurallar belirleyebilir. Böylelikle, sigorta ürünlülerinin tüketiciyle
buluştuğu en önemli noktalardan olan sigorta acenteleri, imaj açısından daha uygun
ortamlarda çalışabileceklerdir.
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Acenteler konusundaki bir diğer sorun ise, mevcut acente derneklerinin ülkemizdeki
yaklaşık 17 bin acente arasında sinerji ve mesleki etik birlikteliği sağlayacak etkinlikte
olamamalarıdır. Bu etkinliği yakalamak üzere nelerin yapılması gerektiği konusunda sektör
temsilcilerinin katılacağı kapsamlı bir çalışma düzenlenebilir.
Ülkemizdeki acentelik uygulamasının yurt dışındaki benzerlerine göre en önemli
farklarından bir tanesi de bir acentenin birden çok sigorta şirketiyle çalışabilmesidir. Bu
durum, sigorta şirketlerini acentelerle olan ilişkilerinde olması gerekenden daha yumuşak
davranmaya itebilmektedir. Aksi takdirde acente, mevcut müşteri portföyü ile birlikte bir
başka sigorta şirketi adına çalışmaya başlayabilmektedir. Hatta sigorta şirketleri, geniş
müşteri portföyü olan acenteyle anlaşarak zahmetsiz bir şekilde pazar payını artırma yoluna
gidebilmektedirler. Etik açıdan hiç de doğru olmayan bu davranışlar sigorta şirketlerinin
birbirleriyle olan ilişkilerindeki güveni de zedelemektedir. Bu şekildeki “acente çalmak”
uygulamalarına son verilmesi adına, acentelerin bir sigorta şirketinden diğerine geçmesi
durumunda o güne kadar oluşturduğu portföy üzerindeki maddi çıkarlarının bir anda son
bulmasını engelleyecek düzenlemelere gidilebilir. Örneğin, yurt dışındaki örneklerinde
olduğu gibi, acente bir başka şirkete geçtiği takdirde eski şirketinde oluşturduğu portföyle
ilgili komisyon alacaklarını küçük bir oranda da olsa bir süre daha almaya devam edebilir.
Ayrıca, acentelerin sadece bir sigorta şirketi ile çalışması zorunluluğu da getirilebilir. Bu tarz
bir uygulamada da tek bir sigorta şirketi ile çalışıyor olacak olan acente, müşterisine geniş bir
yelpazede sigorta ürünü sunamayabilir. Ancak, zaten brokerlik mesleğinin sunduğu hizmet
farkı da bu noktada çözüm teşkil edecektir. Ayrıca, acentenin çalıştığı sigorta şirketinin
sunmadığı ürün için bir başka şirketle (ancak sadece söz konusu o ürün için) çalışabilmesi
konusunda da bir hareket esnekliği sağlanabilir.
Acenteler konusunda tüm bu sorunları sıralarken, olaya acentelerin boyutundan da
bakılmalıdır. Sabit, küçük komisyon oranları ile prim üretmeye çabalayan küçük ve orta
büyüklükteki acentelerin sırf sigortacılık ile uğraşarak ayakta kalabilmelerini beklemek
rasyonel bir yaklaşım olmayacaktır. Sigortacılığın yanında diğer branşlardaki işlerle de
uğraşan söz konusu acenteler, sigortacılığa gereken ilgiyi gösteremediklerinden yeterince
büyüyememektedirler. Bu çıkmazın arasında sıkışan acentelerin belirsiz durumu, sigorta
şirketlerini de acentelere önemli yatırımlar yapmaktan alıkoymaktadır. Sigorta şirketlerinin
mali yapıları ne oranda güçlü olursa, acentelere sağlayabilecekleri destek de o kadar fazla
olacaktır. Acentelere, şirketlerce verilecek sürekli ve etkin bir sigorta eğitimi ile tüketicilerle
doğrudan iletişim içerisinde bulunan bu dağıtım mekanizmasının, sektörü etkileyecek
yanlışlıklardan kaçınması sağlanabilir. Bunun yanında, acentelerin yoğun şekilde bilgisayar
ve Internet teknolojilerini kullanmaları gibi konularda sigorta şirketleri radikal adımlar atarak
sektörün altyapısını güçlendirebilirler.
Acentelerin şirketlerce etkin bir şekilde denetiminin sağlanması için aralarında on-line
iletişim sağlayacak bir teknik altyapıya geçmeleri de son derece faydalı olabilir. Örneğin,
bedeli ödenmeyen bir poliçeye ait bilgi, bu tarz bir on-line bağlantı ile anında sisteme
iletilerek poliçenin iptali süratle yapılabilir.
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Acentelerin gerek nitelik, gerekse de nicelik açısından güçlendirilmesi, sektörün
büyümesi ve imajı açısından önem arz etmektedir. Bu ilerlemenin sağlanması için gerek yasal
düzenlemelerin yapılması, gerekse de şirketlerin uzun vadeli acente politikaları belirleyerek
hayata geçirmeleri önemli adımlar olacaktır.
Özet olarak, sektörün pazarlamasından ağırlıklı olarak sorumlu olan, prim üretiminin
önemli bir yüzdesini gerçekleştiren meslek grubuna ait sağlıklı bir düzenleme sistemde yer
almamaktadır. Acente ve sigorta şirketi birbirini bütünleyen kavramlar olduğu için mutlak bir
uyum içerisinde hareket etmeleri olumlu sonuçlar doğurabilecektir.
Brokerler
Özellikle Anglo-Sakson ülkelerde yoğun olarak gözlemlenen brokerlik müessesi,
bilindiği üzere, acentelerin tersine sigorta şirketine bir sözleşme ile bağlı değildir. Belçika,
Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde oldukça yaygın olan brokerlik sistemi kimi ülkelerde ise
oldukça kısa bir geçmişe sahiptir. Örneğin, brokerlik sistemi, Japonya’da 1 Nisan 1996
yılında uygulamaya konulmuştur.
Brokerlerin İskandinav ülkelerinde faaliyete başlamalarının on yıldan daha az bir
geçmişi vardır. Bu ülkelerde, brokerliğin hayat bulmasından sonra özellikle ticari sigortalarda
brokerlerin payı oldukça önemli boyutlara ulaşmıştır. Örneğin, Finlandiyalı işverenler,
çalışanlarının emeklilik fonlarının yönetiminde daha rekabetçi bir ortam yaratabilmek için
brokerleri kullanmaktadırlar.19 1991 yılında borkerlik sisteminin hayata geçtiği İsveç’te ise
ferdi hayat sigortalarında en yüksek prim üretimini gerçekleştirmekteler.
Ülkemizde ise brokerlik, 1994 yılında çıkarılan bir yönetmelik ile yeni bir
düzenlemeye kavuşturulmuştur. Türk sigortacılık sektöründe hâlen 38 brokerlik firması
hizmet vermektedir. Henüz brokerlerin prim üretimindeki katkıları istenilen seviyelerde
olmasa da, gelecek yıllarda sektöre önemli katkıları olabilir.
Geçtiğimiz yüzyıl, sigortacılık sektöründeki ani ve hızlı değişimlere tanıklık etmiştir.
Hizmet kalitesindeki ve sunulan ürünlerin çeşitliliğindeki artışın yanı sıra gerek insanların,
gerekse de kurumların risk yönetimi konusunda giderek bilinçlenmeleri de sektörün kazandığı
ivmeyi net bir şekilde göstermektedir. Ülkemizde ise prim üretimi reel bazda istikrarlı bir
şekilde artmakla birlikte, uluslararası verilerle kıyaslandığı taktirde söz konusu gelişmenin
sağlam ve sağlıklı bir trend içerisinde olmadığı ifade edilebilir. Türk sigortacılık sektörünün,
mali piyasalarda hak ettiği yere bir türlü gelemediği yıllardır kabul edilen bir gerçektir.
Sektörün GSMH içerisindeki yüzde 1.45’lik payı bu durumu yalın bir şekilde özetlemektedir.
Bu seviyenin en azından yüzde 5’ler düzeyine ulaşması arzulanan bir gelişmedir.
Sigortacılığı etkileyen sorunların birbiri ile bütünleşip karmaşık bir yapı hâline gelmiş
olması, sorunlara doğru çözüm önerilerinin getirilmesini de güçleştirmektedir. Sigortacılığın
yüzleştiği kronik sorunların altında hem sektöre ait hem de sektörden bağımsız bir takım
değişkenler yatmaktadır. İç dinamiklerinden kaynaklanan sorunları çözümleyebilmiş bir
sektör, hem dış dinamiklere bağlı olumsuzlukların giderilebilmesi için itici bir güç sağlayacak
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hem de sektörden bağımsız sorunlar ortadan kalktığı an gelişim adımlarını daha süratli olarak
atabilecektir.
Bu bağlamda, sigortacılık sektöründeki pazarlama tabanlı sorunların anlaşılması ve
gerçekçi çözüm önerilerinin dikkate alınması oldukça önemli olabilir. Çünkü sektörün iç
dinamiği hâline gelmiş problemlerin pek çoğu, doğrudan ya da dolaylı olarak pazarlama
karmasının bileşenleri ile bağlantılıdır.
Pazarlama karmasını sağlam bir altyapı üzerine inşa ederek, ürün, fiyat, tutundurma ve
dağıtım faaliyetlerini birbirleriyle ve ülkenin gerçekleriyle bağdaştırabilmiş bir sektör, diğer
sorunlarını aşma konusunda da önemli aşamalar katetmiş olacaktır. Ayrıca, e-sigortacılık,
bancassurance gibi yeni nesil sigorta kavramlarının yaygın bir şekilde kullanılması, sektöre
yeni boyutlar kazandırabilir. Hiç kuşkusuz, Türk sigortacılık sektörünü geliştirmek adına
atılacak tüm bu adımlar, üst düzey bir koordinasyon ve uzun vadeli hedefler dâhilinde
olmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sigortanın amacı, ani ve beklenmedik olayların zararlı sonuçlarını önce alınacak
önlemlerle olabildiğince minimize etmek ya da tamamen ortadan kaldırmak ve böylece
geleceğin belirsizliğine karşı kişi ve kuruluşlar güvence sağlamaktır. Bu güveni, rizikoları,
tehlikeleri topluma dağıtarak sağlayan sigorta, tamamen fertlerin birbirlerine olan güveni ve
karşılıklı azami iyi niyet esasına dayalıdır.
Sigorta sektörünün sağlıktı ve güven içerisinde işleyebilmesini temin içi bazen yasal
düzenlemeler tarafından belirlenen, bazen de sivil toplum örgtü şeklinde teşkilatlanmış kurum
ve kuruluşlar oluşturulmuştur. Bu tür kurum ve kuruluşların temel amacı sigorta sektörünü
gözetmek, denetlemek ve sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamaktır.

127

6. SERMAYE PİYASALARI VE BORSALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Sermaye Piyasalarının Tarihi

6.1.1. Osmanlı Dönemi
6.1.2. Menkul Kıymetler Borsalarının Ekonomik İşlevleri
6.1.3. Devlet Borsaları ve Özel Borsalar Ayırımı
6.1.4. Aracı Kuruluşlar
6.1.5. Sermaye Piyasası Araçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sermaye piyasasının faydaları nelerdir?

2)

Menkul kıymetler borsalarının ekonomik işlevleri nelerdir?

3)

Sermaye piyasaında yapısal faktörler nelerdir?

4)

Sermaye piyasaında hangi kurumlar bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Menkul
kıymet
borsalarının
yapısını
kavrayabilmek.
Aracı
kuruluşların
özelliklerini
ortaya
koymak.
Sermaye
araçlarının
farklı
kavramak

piyasası
benzer ve
yönlerini
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Anahtar Kavramlar


Sermaye Piyasası Kurulu



BIST



Aracı kuruluş



Altın borsası



Vadeli işlem ve opsiyon borsası



Menkul kıymet



Gelir ortaklığı senedi

132

Giriş
Sermaye piyasası, uzun vadeli fonların alışverişinin yapıldığı piyasalardır. Benzer
şekilde sermaye piyasasını orta ve uzun vadeli fonların aracı kurumlar vasıtasıyla ve menkul
kıymetlere bağlı olarak arz ve talebinin karşılaştığı piyasalar olarak tanımlayabiliriz.
Sermaye piyasası, işletmelerin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli fonlar için çıkarmış
oldukları menkul kıymetlerin arz ve talebinin karşılaştığı piyasa olarak da ifade edilebilir.
Tanımdan da anlaşılacağı üzere sermaye piyasasında arz ve talep çeşitli araçlar yardımı ile
karşılaşır. Bu araçlara Sermaye Piyasası Araçları veya Menkul Kıymet denir (Bu araçlar
ileride detaylı bir şekilde incelenecektir). Dolayısıyla, sermaye piyasasını menkul kıymet
piyasaları ile birlikte düşünmek daha doğru olacaktır. Zaten, sermaye piyasası kavramı ile
menkul kıymet piyasası kavramı çoğunlukla iç içe girmekte veya eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır.
İşletmeler sermaye piyasasına sermayelerini artırmak ve uzun süreli yatırım projelerini
finanse etmek amacıyla başvururlar. Ancak, sermaye piyasalarında vade para piyasalarına
göre daha uzun olduğundan hem risk hem de uygulanan faiz oranı daha yüksektir.
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6.1. Sermaye Piyasalarının Tarihi
6.1.1. Osmanlı Dönemi
6.1.1.1. Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet Döneminde Sermaye
Piyasalarının Gelişimi
18. ve 19. yüzyıllarda yaşanan sanayi devrimi ve sömürgecilik hareketleri beraberinde
sermaye birikimine olanak sağlayarak büyük çaplı anonim şirket türü girişimlerin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Avrupa kıtası temelli olarak gerçekleşen bu gelişmelerin Osmanlı
Devleti’ne yansıması Osmanlı topraklarında yaşayan yabancı tacirlerin ve azınlıkların bu
şirketlerin borçlanma ve pay senetleri ile ilgilenmeye başlamaları şeklinde olmuş, kambiyo
kontrolünün olmaması, kapitülasyonların bu azınlıklara sağladığı ticari avantajlar ve bunların
yürüttükleri ticari faaliyetler için tanınan serbesti ortamı para ve finansal varlık alım-satım
işlemlerinde artışlara yol açmıştır. Özellikle Tanzimat sonrası Galata bankerlerinin
öncülüğünde menkul kıymet türü varlıkların el değiştirmesine yönelik bir piyasa oluşmuş,
1854 Kırım Savaşı döneminde çıkarılan borçlanma tahvilleri ve bunu izleyen dönemlerde
devlet tahvili ihracına devam edilmesi sermaye piyasası işlemlerine duyulan gereksinmenin
giderek artması ile sonuçlanmıştır. 1864 yılında İstanbul’da Galata bankerleri bir dernek
kurmuş, 1866 yılında da dönemin Osmanlı hükümeti tarafından Dersaadet Tahvilat Borsası
adı altında ilk borsa İstanbul’da faaliyete geçirilmiştir. Bu borsada yerli ve yabancı borçlanma
senetleri ile pay senetlerinin işlem görmesi sağlanmıştır. Bu borsanın adı 1906 yılında
gerçekleştirilen bir düzenleme ile Esham ve Tahvilat Borsası’na dönüştürülmüş, borsa
faaliyetlerini Cumhuriyet dönemine kadar devam ettirmiştir.
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı bu erken dönem sermaye piyasası
gelişmelerini olumsuz etkilemiş, İstanbul Esham ve Tahvilat Borsasının Ankara’ya taşınması
ulusal nitelikli bu ilk dönem sermaye piyasası girişimlerinin Cumhuriyet’in ilanı sonrası yeni
bir aşamaya geçmesine neden olmuştur. 1922 yılında gerçekleştirilen bir düzenleme ile
borsada bugünkü sistemin esasını oluşturan hükümler getirilmiş, 1929 yılında kabul edilen
1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ve aynı yıl çıkarılan 8172 sayılı
düzenleme ile mevcut borsa yeniden yapılandırılarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adı
altında çalışmaya başlamıştır. 1938 yılında çıkarılan bir kararname ile İstanbul Borsası
kapatılarak Ankara’ya taşınmış ve Kambiyo, Esham ve Tahvilat Borsası adı altında faaliyete
geçmiştir. Ancak 1941 yılında borsa yeniden İstanbul’a taşınmıştır. Cumhuriyet döneminde
kurulan borsalarda pay ve borç senetlerine ilişkin işlemlerin yanı sıra döviz alım-satım
işlemleri ile de ilgilenilmiş, bununla birlikte 1930’lı yıllar sonrası kambiyo kontrollerinin
giderek artan bir şekilde ekonomiye tanıtılması bu işlemlerin ekonomi içerisindeki işlevini
yitirmesine neden olmuştur.
1960’lı yıllar ile birlikte Türkiye ekonomisi açısından sermaye piyasalarının yeni bir
ivme kazandığı gözlenmektedir. Bu yıllarda çıkarılan Hürriyet tahvilleri ve tasarruf bonoları
sermaye piyasası işlemlerine hareketlilik kazandırmıştır. Ancak özellikle Hürriyet
tahvillerinin kısmen zorunlu bir tasarruf niteliği taşımasından dolayı bu tahvilleri satın alanlar
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kısa bir zaman içerisinde bunları paraya çevirmeye çalışmışlardır. Bu tahvil ve bonoları
ellerinde bulunduranların belirli bir sermaye kazancını gözeterek bunları tasarrufları ile gelir
elde etmek isteyen iktisadi birimlere satmaları Türkiye ekonomisi açısından ilk defa ikinci el
menkul kıymetler piyasasının hayata geçirilmesine olanak sağlamıştır. Tasarruf bonoları
1980’li yıllara gelindiğinde sermaye piyasalarından büyük ölçüde çekilmiş bulunmaktadır. Bu
yıllarda menkul kıymetler borsasının kurulumunun tamamlanması sermaye piyasalarının
gelişim sürecinde yeni bir aşamaya girilmesi ile sonuçlanmıştır. 1981 yılı Temmuz ayında
yayınlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasası yeniden düzenlenmeye
çalışılmış, bu doğrultuda 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Hakkındaki
Kanun yürürlükten kaldırılarak bunun yerine 6 Ekim 1983 tarihli ve 91 sayılı Menkul
Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu kararnamenin
yayımlanmasından bir yıl sonra da Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma
Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe sokulmuştur. 18 Aralık 1985 tarihinde yayımlanan
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği izlenerek 26 Aralık 1985 tarihinde borsa
faaliyetine başlamıştır.
Türkiye ekonomisi açısından sermaye piyasasına ilişkin gelişmelerin kısa bir
tarihçesine değinildikten sonra bölümün geri kalan kısmında sermaye piyasalarının taşıdıkları
başlıca özellikler açıklanarak sermaye piyasası araçları ve bu araçlar kullanılarak
gerçekleştirilen işlemler hakkında tanımlayıcı bilgiler verilmeye çalışılacaktır.

6.1.2. Menkul Kıymetler Borsalarının Ekonomik İşlevleri
Sermaye piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği başlıca ortam olan menkul kıymetler
borsalarının temel işlevleri aşağıdaki gibi belirtilebilir:

Likidite Sağlama: Bu özellik ekonomideki firmaların finansal fon taleplerinin
karşılanabilmesi amacı ile geçmişte çıkarılmış olan menkul kıymet türü varlıkların bunları
alan ve satan taraflar arasında işlem görebilmesini ifade etmektedir. Likidite sağlama özelliği
menkul kıymetlere yönelik işlemlerin bir piyasa yapısı altında gerçekleştirilmesine olanak
sağlayarak bunların istenilen zamanda yatırımcıları tarafından paraya dönüştürülmesini
mümkün kılmaktadır. İlk ihracından sonra menkul kıymetlerin işlem görebileceği ikincil bir
piyasa söz konusu değilse bu durum ekonomideki firmaların finansal fon taleplerini
karşılayabilmek için yeni menkul kıymet ihracında bulunmalarını oldukça güçleştirecektir. Bu
menkul kıymetleri satın alanların bunları vadeleri sonuna kadar ya da sürekli olarak ellerinde
bulundurmak isteyecekleri gibi bir varsayım hiç gerçekçi olmayacaktır. Dolayısı ile menkul
kıymet borsaları fon arz ve talep edenler arasında bir likidite sağlama özelliği taşıyarak bu
finansal fonların en etkin bir şekilde yatırımcıları tarafından değerlendirilebilmesine hizmet
etmektedir.

Tek Fiyat Oluşumu: Menkul kıymet borsaları içerisinde finansal fonları arz
ve talep eden iktisadi birimler karşılıklı olarak işlem yapabilmekte ve bu durum finansal
varlıkların ilgili herkesin bilgisine açık bir şekilde tek bir fiyatının oluşmasını sağlamaktadır.
Menkul kıymet borsalarının sunduğu bu özellik finansal fonları değerlendiren tasarruf
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sahipleri ve yatırımcılar için fon kullanımında şeffaflık özelliğini sağlayarak finansal
varlıkların aynı anda farklı fiyatlardan işlem görebilmesi olasılığını da ortadan kaldırmış
olmaktadır.

Ekonomiye Yeni Kaynak Yaratılması: İlk iki özelliğin bir sonucu olarak
menkul kıymet borsaları ekonomi içerisindeki finansal fonların etkin bir şekilde kullanımı
sağlayarak üretken kesimlerin faaliyetleri için gerekli olan kaynakları bu kesimlerin
kullanımına sunmaktadır. Bu etkinlik özelliğinden dolayı menkul kıymet borsaları fon arz ve
talep işlemlerine aracılık eden en önemli bir kurum olarak piyasa ekonomisinin egemen
olduğu bir ortamda finansal kesim – reel kesim ilişkisinin sağlanmasında son derece kritik bir
işlev yüklenmektedir. Kaynak yaratılması işlevinin menkul kıymet borsaları tarafından başarı
ile gerçekleştirilmesi ekonomideki finansal içerikli fon birikiminin bir sonucu olarak ortaya
çıkan tasarruf düzeyini arttırarak aynı zamanda bu tasarrufların en etkin yatırım alanlarına
yönlendirilebilmesi ile sonuçlanacaktır.

Mülkiyetin Tabana Yayılması: Menkul kıymet borsaları ekonomi
içerisindeki firmaların ve özellikle büyük şirketlerin pay senetlerini halkın kullanıma açarak
bir yandan bunların yeni finansman kaynağı elde edebilmelerine yardımcı olmakta diğer
yandan da büyük ölçekli firmalara ait mülkiyetin çok sayıda ve daha küçük ölçekli firmalar ya
da kişiler arasında paylaşılmasını sağlamaktadır. Mülkiyetin tabana yayılması işlevi sermaye
piyasaları aracılığı ile az miktarda tasarruf birikimine sahip olan ekonomik birimlerin çok
daha büyük ölçekli firma yapılarına ortak olabilmelerini mümkün kılmaktadır.

Ekonomik Performansın ve Şirket Faaliyetlerinin Değerlendirilmesinde
Gösterge Olma: Menkul kıymet borsaları barındırdıkları çok sayıda büyük ve küçük ölçekli
firma nedeni ile bunların faaliyetlerinin ve mali performanslarının diğer iktisadi birimler
tarafından bir arada gözlenebilmesine olanak sağlamaktadır. Firmaların çıkarmış olduğu
menkul kıymetlerin alım ve satım işlemlerine olan talebin düzeyi bunların faaliyetlerindeki
başarı düzeyi ile çok yakından ilişkili bulunmakta, örneğin kârlılığı hızla artan bir firmanın
pay senetlerine olan talep hızlı bir artış eğilimi sergilemektedir. Menkul kıymet borsalarının
firma yapıları ile ilgili kendi yatırımcılarına sağladığı bu şeffaf bilgi edinme ortamı bir
ekonomide tasarrufların en etkin yatırım alanlarına yönlendirilebilmesi konusunda tasarruf
sahiplerine önemli ölçüde kılavuzluk etmektedir. Aynı zamanda menkul kıymet borsalarında
kayıtlı olan firmalara ait hisse senetlerinin bir bütün olarak başarı düzeyini gösteren borsa
endeks değerleri ekonominin geneli açısından yatırımcılara bir performans ölçütü
sunmaktadır.

Güvence Sağlama: Menkul kıymet borsaları yatırımcılarına gerçekleştirdikleri
işlemler açısından bir güvence ortamı sağlamaktadır. Menkul kıymet türü yatırım araçlarının
borsa kotuna alındıktan sonra işlem görmesi bunların üzerine gerçekleştirilen işlemlerin yakın
bir denetime tabi tutulmasını olanaklı kılmakta ve böylece yatırımcıların bilerek ve haksız bir
şekilde zarara uğratılmasını engellemektedir. Bu borsalarda işlem gören pay senetleri ile ilgili
bilgilerin kısa bir süre içerisinde kamuoyuna açıklanması söz konusu işlemlerin şeffaflığına
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hizmet ederek borsa
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6.1.3. Devlet Borsaları ve Özel Borsalar Ayırımı
Menkul Kıymetler Borsaları kuruluş aşamalarındaki yasal özellikleri açısından
aşağıdaki gibi bir sınıflandırmaya tabi tutulabilmektedir:
Devlet Borsaları: Genellikle bir kanun ile kurulmakta ve borsanın yönetimi resmî
aracıların oluşturduğu kurallara bırakılmaktadır. Kara Avrupası’ndaki menkul kıymetler
borsaları bu çeşit borsaların örnekleri olarak gösterilebilmektedir.
Özel Borsalar: Bu borsalar üyeleri tarafından kurulan bir anonim şirket statüsündedir.
Kar amacı taşımayan özel borsalar bir mesleki kuruluş niteliğine sahip olup bütün AngloSakson ülkelerindeki menkul kıymetler borsaları bu borsalara birer örnek oluşturmaktadır.
Hükümetler çıkardıkları kanun veya kararname gibi yasal belgeler ile bu borsalara resmiyet
kazandırmaktadır.
Karma Borsalar: Devlet ve özel borsa ayırımının yanı sıra karma nitelikli
borsalardan da bahsedilebilmektedir. Bu tür borsalar bir yandan devlet borsası gibi resmî
diğer yandan özel borsalar gibi yarı resmî bir nitelik taşımaktadır. Örneğin İtalya’daki menkul
kıymetler borsası bir kanun ile kurulmuş olmasına rağmen idari açıdan ticaret odasına
bağlanarak mesleki bir kuruluş olma özelliğini kazanmıştır.
Yukarıdaki ayırımın dışında ‘Over-the-Counter Markets’ yani tezgah üstü borsalar
organize bir borsa dışında gerçekleştirilen menkul kıymet alım ve satım işlemlerini
bünyelerinde barındırmaktadır. Bu piyasalarda gerçekleştirilen finansal işlemlerde genellikle
borsaya kote olmayan menkul değerlerin, devlet tahvillerin ve yeniden ihraç edilmiş menkul
değerlerin işleme sokulması söz konusu olmaktadır. Menkul kıymetlerin bu şekilde borsa dışı
işlem görmelerinin nedenleri şu şekilde belirtilebilir:
1)
Borsa dışı bir işlem alıcılara ve satıcılara borsa masraflarından kurtulmak gibi
bazı kolaylıklar sağlayabilmektedir. Alıcıların ve satıcıların karşı karşıya gelmeleri ile birlikte
ilgili işlem gerçekleştirilmiş olmaktadır.
2)
Bazı menkul değerlerin pazarlanma şansı bulunmamaktadır. Bunlar organize
bir pazarda (örneğin menkul kıymetler borsasında) işlem görememekte ve borsa dışı alımsatım işlemlerine konu olmaktadır.
3)
Borsa dışı işlemler özellikle Amerikan mali piyasalarında önemli bir yer işgal
etmekte ve menkul kıymet yatırımcılarına hizmet sunmaktadır.

6.1.4. Aracı Kuruluşlar
Sermaye Piyasası Kanunu gereği aracılık hizmeti gören kuruluşlar aracı kurum ve
bankalar olarak tanımlanmıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri
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ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaları durumunda bu işlemleri ile sınırlı olarak
sermaye piyasası kanunu hükümlerine tabi olmaktadır. Aracı kuruluşların kuruluş, faaliyet ve
yetkilendirilmelerine ilişkin düzenlemeler Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘Aracılık Faaliyetleri
ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği’ ile düzenlenmiştir. Bu tebliğ uyarınca getirilen
düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
1)
Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu’nca izin verilebilmesi
için anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olmaları, hisse senetlerinin tamamının nama yazılı
olması, hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması, esas sözleşmelerinin Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uygun olması, kurucularının müflis olmaması veya yüz kızartıcı bir
suçtan dolayı hüküm giymemiş olmaları, ödenmiş sermayelerinin halka arza aracılık, REPOters REPO işlemleri, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı belgelerinin tamamı için
aranan asgari sermayeden az olmamak koşulu ile Kurul tarafından belirlenen tutarın altına
düşmemesi ve Kurul’ca belirlenecek koşullar çerçevesinde blokajının yapılmış olması
ve/veya teminatlarının yatırılmış olması gerekmektedir.
2)
Aracı kurumların ticaret unvanlarında sermaye piyasası faaliyetlerini
yansıtması amacı ile ‘menkul değerler’ veya ‘menkul kıymetler’ ifadelerinden birinin yer
alması zorunludur.
3)
Aracı kurumların kurucuları bu kurumların kurucusu ve ortağı olmanın
gerektirdiği mali güce ve itibara sahip olmalıdır.
4)
Ortak, yönetici, uzman personel, müfettiş ve denetçi konumundaki birimlerin
Bankalar Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis cezasına
uğramamış olmaları, yüz kızartıcı suçlardan, resmî ihale ile alım ve satım işlemlerine fesat
karıştırma suçlarından, devlet sırlarını açığa vurma ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan hüküm
giymemiş olmaları gerekmektedir.
5)
Aracı kurumun faaliyet konularına uygun hizmet birimlerinin kurularak bu
birimler için yeterli personel kadrosu oluşturulmuş olmalıdır. Faaliyet konusuna uygun
sağlıklı bir yönetim atanmalı, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre muhasebe kayıt,
bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak bir organizasyona
gidilmelidir.
6)
Aracı kurum yöneticileri yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür
yardımcıları ve aracı kurum içerisinde bulunan birimlerin yönetiminden sorumlu olan kişileri,
uzman personeli ise bu kişilere bağlı olarak çalışan müşteri temsilcisi, borsa üye temsilcisi,
kurumsal finansman uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım danışmanı ile yaptıkları iş gereği
benzer sorumluluğu taşıyan diğer kişilerden oluşmaktadır. Yürütecekleri faaliyetlere göre
mevzuatta farklı eğitim ve mesleki tecrübe koşulları öngörülmediği takdirde yönetim kurulu
üyeleri dışında aracı kurum yöneticilerinin 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan, uzman
personelinin ise en az liseden mezun olmaları gerekmektedir. Genel müdürün yalnızca bu
görev için istihdam edilmiş olması, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının mali
piyasalar veya işletmecilik alanlarında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye veya kurulun
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lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans
Belgesi’ne sahip olmaları zorunlu bulunmaktadır. Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri
doğrultusunda aracı kuruluşlarda çalışan yönetici ve uzman personelinin mesleki
yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
7)
Aracı kurumların yönetim kurullarında yönetim yetkisinin murahhas üyelere
bırakılmak istenmesi durumunda en az iki üyenin murahhas olarak atanması ve her birinin
yetki ve sorumluluk alanlarının belirsizliğe yol açmayacak bir şekilde belirlenmesi
gerekmektedir.
8)
Aracı kurum yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf
olan kimseler ile son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda bir ilişki kurmuş
ya da eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve evlenme yolu ile akrabalık ilişkisi içerisine
girmiş iseler bu durumu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirilmek zorundadır. Türk
Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince getirilen şirket ile işlem yasağından ve rekabet
yasağından muaf tutulmak için yönetim kurulu üyeleri ortaklık genel kurulundan izin alma
olanağına sahip değildir.
9)
Aracı kurumların faaliyete geçebilmeleri için Türkiye Sermaye Piyasası Aracı
Kuruluşları Birliği’ne üye olmak üzere başvurmuş olmaları ve Yatırımcıları Koruma Fonu’na
katılmış olmaları zorunludur.

6.1.5. Sermaye Piyasası Araçları
Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Sermaye Piyasası Araçları

Menkul Kıymetler

Diğer Sermaye Piyasası Araçları

6.1.5.1. Menkul Kıymetlerin Tanımı ve Unsurları
Menkul Kıymetler; ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden,
yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri hâlinde çıkarılan,
ibareleri aynı olan ve şartları Kurulca belirlenen kıymetli evraktır (SPK, md.3).
Yukarıdaki tanıma göre menkul kıymetin unsurları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
- Menkul kıymetlerin tanımında en önemli unsur kıymetli evrak olmalarıdır. Kıymetli
evrak niteliğindeki bir belgenin temsil ettiği hak belgeden ayrı olarak kullanılamayacağı ve
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devredilemeyeceği gibi, hakkı elde tutarak belgeyi devretmek de mümkün değildir. Bu hak
ancak senet ibraz edilerek kullanılır ve senet devredilerek devredilir.
- Standart ve yuvarlak meblağlı, mislî nitelikte, belli şekil şartlarını haiz kıymetlerdir.
- Çok sayıda ihraç edilip, halka arz edilen kitle senetleridir. Bono, poliçe gibi tek bir
ticari ilişki için düzenlenmezler.
- Az veya çok devamlılık arz eder, alacak ya da ortaklık haklarını temsil ederler.
- Periyodik (dönemsel) gelir sağlarlar.
- Her birinin bir itibari (nominal-üzerinde yazılı) değeri, bir de piyasada arz ve talebin
oluşturduğu piyasa değeri vardır. Tahviller, ihraç eden tüzel kişi tarafından vade sonunda
nominal değer üzerinden ödendikleri için piyasa değerleri genellikle nominal değerin fazla
altında veya üstünde oluşmaz.
- Menkul kıymetler nama (registered) ve hamiline (bearer) yazılı olabilirler. Hamiline
yazılı kıymetler para gibidir, kimin elinde ise onun malı sayılır, sadece teslimle sahip
değiştirir. Nama yazılı kıymetlerde ise ciro hanesi vardır, buraya ciro işlemi kaydedilir.
-Yatırım amacı ile kullanılır.
Menkul kıymetler olarak;
- Hisse senetleri
- Hisse senedi türevleri,
- Geçici ilmühaberler,
- Yeni pay alma kuponları,
- Tahviller
- Tahvil türevleri,
- Tahvil faiz kuponları,
- Hazine bonoları,
- Katılma intifa senetleri,
- Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri,
- Banka bonoları,
- Banka garantili bonolar,
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- Finansman bonoları,
- Varlığa dayalı menkul kıymetler,
- Gelir ortaklığı senetleri,
- Gayrimenkul sertifikaları,
- Tertip hâlinde çıkarılan ve 2 yıl veya daha uzun süreli ipotekli borç ve irat senetleri,
- Borsa yatırım fonu katılma belgeleri
- İçtüzüğünde kurucu dışındaki aracı kuruluşlarca serbestçe alım satımı öngörülen A
tipi yatırım fonu katılma belgelerini sayabiliriz.

6.1.5.2. Diğer Menkul Kıymetler
6.1.5.2.1. Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS)
Gelir ortaklığı senetleri (Revenue Sharing Certificates) köprü, baraj, elektrik santralı,
karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava
limanları ile benzerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanların gelirlerine, gerçek ve
tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılacak senetlerdir.
Bu tanım iki önemli özellik arz etmektedir.
1)
Gelir ortaklığı senedi ulaşım, haberleşme, enerji kesiminde kamuya ait olan alt
yapı tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir.
2)
Bu gibi tesislerin mülkiyeti ve işletmesi ile ortaklık senedi alanların hiçbir
ilgisi yoktur.
GOS ile ilgili SPK ve TTK’da bir düzenleme yoktur. 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki
ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun’un 3. maddesinde, gelir ortaklığı
senetleri “kamu iktisadi kuruluşları (KİK) ve iktisadi devlet teşekkülleri (İDT) dâhil olmak
üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait altyapı tesislerinin gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin
ortak olmaları için çıkarılacak senetler” olarak tanımlanmıştır. Diğer bir düzenleme de
Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeliği (R.G. 13.9.1984 - 18514) ile yapılmıştır.
Gelir ortaklığı senetleri, hukuki statüsü itibarıyla adındaki “ortaklık” ibaresine rağmen,
değişken faizli bir tahvil özelliği taşımaktadır. İstenildiği an paraya çevrilebilir, genellikle üç
veya beş yıl vadeli ve başlangıç yıllarında vergiden muaf tutulmuştur. 2983 sayılı kanunun
14. maddesi ilk beş yıl gelir ortaklığı senetlerinden hiç vergi alınmamasını, bunu izleyen üç
yıl için vergilerde % 50 indirim yapılmasını öngörmekteydi.
Kanunda tanımlanan menkul kıymetler arasına gelir ortaklığı senetlerinin de dahil
edilmesine ihtiyaç duyulmasının nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;
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1)

Altyapı yatırımlarına devlet bütçesi dışında kaynak sağlamak,

2)
Soyut nitelikte olan devlet tahvili ve hazine bonosu yerine somut imajlı olan
köprü ve barajların adlarını kullanarak daha kolay borçlanmak,
3)
yaratmak,

Küçük kupürler çıkararak sermaye piyasasının yararlanacağı yeni bir araç

4)
Özellikle faiz geliri elde etmekten çekinen ve haram sayan tasarruf sahiplerine
gelir ortaklığı ismini kullanmak suretiyle ulaşmak,
5)
Enflasyon hızı aşağıya çekildiğinde, yüksek ve sabit faizli devlet tahvillerinin
hazineye getirdiği faiz yükünü hafifletmek.
Gelir ortaklığı senetleri, vergi avantajı ve teminat olarak kullanılabilmesi gibi
nedenlerle işletmelerin ve kurumsal tasarrufçuların talep ettiği bir menkul değer türü olmakla
beraber, yatırımcıların gelir ortaklığı senetlerini talep etmelerinin değişik nedenleri de
olmaktadır.
Öncelikle gelir ortaklığı senetlerinin ihracı ile tasarruf sahibi, tahvil ve hisse senedi
dışında menkul kıymet türleri de olduğu konusunda bilinçlenmiştir ve tasarrufların boşta
kalan bir bölümü de bu suretle hareketlendirilmiştir.
Bazı olumlu yanlarının yanı sıra, gelir ortaklığı senetlerinin sakıncalı tarafları da
bulunmaktadır. Gelir ortaklığı senetlerinin en önemli sakıncalarından biri, bunlara devletçe
taahhüt edilen enflasyon oranının üzerinde gelir sağlama garantisi sorunudur. Bu durumda
gelir ortaklığı senedi uygulaması ile kamu hizmeti anlayışı çelişmektedir. Eğer enflasyon ve
faiz oranları düşürülmezse, senet satın alanlara taahhüt edilen reel gelirin
gerçekleştirilebilmesi için bu hizmetlerin (köprü, elektrik vb.) fiyatlarına zam yapılması
gerekmektedir. Ayrıca sistemin olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaması için elde edilen fonların
hızla yatırıma dönüştürülmesi gerekmektedir. Tamamlanması yıllar alacak olan büyük baraj
projelerinin, ortaklık senedi süresi içinde tamamlanıp gelir getirmesi güç olacağından,
bunların anaparaları ya hazineden karşılanacak, ya da yeni gelir ortaklığı senetleri çıkarılarak
bunlardan elde edilecek gelirlere ihtiyaç duyulacaktır.
Bu verilerin ışığı altında, gelir ortaklığı senedi sistemi kamuya fon sağlanması
açısından ilginç bir uygulama olmakla beraber, toplanan fonların etkin ve verimli
kullanılamaması ve ekonomik istikrar sağlanamaması hâlinde ciddi sakıncalar ortaya
çıkarılabilecek, dikkatli kullanılması gereken hassas dengelere sahip bir araçtır.

6.1.5.2.2. Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
14.7.1992 tarihinde yayımlanan Seri III Tebliğ No 12, kalkınma ve yatırım
bankalarının sermaye piyasasından kaynak sağlamak amacı ile çıkaracakları bonoları ikiye
ayırarak tanımlamıştır:
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a) Banka Bonoları
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının borçlu sıfatıyla düzenleyip Kurulca kayda
alınmasını müteakip ihraç ettiği emre veya hamiline yazılı bir sermaye piyasası aracıdır.
Banka bonolarının vadesi en az 60, en çok 720 gün olmak üzere satış sırasında belirlenerek
tanzim anında bono üzerine yazılır.
b) Banka Garantili Bonolar
Kalkınma ve Yatırım Bankalarından kredi kullanan ortaklıkların, bu kredilerin
teminatı olarak borçlu sıfatı ile düzenleyip, alacaklı bankaya verdikleri emre muharrer
senetlerden, bu krediyi kullandırmış olan bankaca kendi garantisi altında ve Kurulca kayda
alınmasını müteakip ihraç edilen bir sermaye piyasası aracıdır. Satış tarihi itibarıyla
vadelerine en az 60, en çok 720 gün kalmış olması gerekir.
Tedavül limiti, bankanın ilgili Tebliğ hükümlerine göre satabileceği bonolardan
herhangi bir anda tedavülde bulunabilecek azami tutarı (nominal) ifade eder. Tedavül limiti,
bankanın 3182 sayılı Bankalar Kanununun 56. maddesine göre düzenlediği vebağımsız
denetimden geçmiş olan üçer aylık hesap özetinde görülen ödenmiş sermaye ve genel veya bu
görevi ifa eden organlarca onaylanmış son bilançosunda görülen yeniden değerleme değer
artış fonu toplamından varsa zararların düşülmesinden sonra kalan miktarı geçemez. Tedavül
limiti, Kanunun 13. maddesine istinaden çıkartılan ve bunu değiştiren Bakanlar Kurulu
kararlarındaki esaslar çerçevesinde arttırılabilir.
Bankalar, ihraç ettikleri banka garantili bonoların içerdiği mali yükümlülüklere kefil
olmuş sayılırlar (Seri: III, Tebliğ No:12, md. 19).

6.1.5.2.3. Finansman Bonoları
Batı ülkelerinde “commercial paper” olarak adlandırılan ve vadelerinin kısalığı nedeni
ile para piyasası aracı olarak kabul edilen finansman bonolarının ihraç koşulları Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 31.7.1992 tarihli Tebliği (Seri:III, No:13) ile düzenlenmiştir. Finansman
bonoları, ihraçcıların borçlu sıfatıyla düzenleyip Kurul kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek
sattıkları emre veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evraktır.
Finansman bonolarının vadesi 60 günden az 720 günden çok olmamak üzere ihraççı
tarafından belirlenir. İskontolu olarak ihraç edilir. Finansman bonolarının nominal değeri
anapara ile faizi içerir.
Finansman bonoları aşağıdaki formülle hesaplanan değer üzerinden satılır. İkincil
piyasaları vardır.
Nominal değer
Satış Fiyatı = ------------------------143

(1 + iskonto oranı)a/b
a: vadeye kalan gün sayısı;

b: vade günü sayısı

Halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılabilir. Halka açık anonim
ortaklıkların ihraç edebilecekleri azami finansman bonosu tutarı, genel kurulca onaylanmış
son yıllık bilançoda görülen çıkarılmış veya ödenmiş sermaye ve yedek akçeler ile yeniden
değerleme değer artış fonunun toplamından varsa toplam zararların düşülmesinden sonra
kalan miktarı geçemez. Halka açık olmayan anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri azami
finansman bonosu tutarı hesaplanırken yedek akçeler dikkate alınmaz. Çıkarılan finansman
bonoları satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe yeni finansman bonosu
çıkarılamaz.
Finansman Bonosu Türleri:


Finansman bonoları teminatlarına göre;

-A tipi: Garanti kaydı taşımayan finansman bonoları
-B tipi: İhraçcıya karşı taahhüt edilmiş banka kredisi ile desteklenmiş finansman
bonoları
-C tipi: Banka garantisi taşıyan finansman bonoları
-E tipi: Hazine garantisi taşıyan finanman bonoları
-F tipi: Bir anonim ortaklığın müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla ödeme
vaadini ihtiva eden finansman bonoları
Not: D tipi finansman bonoları için Tebliğ’de bir düzenleme yapılmamıştır.

6.1.5.2.4. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)
Varlığa dayalı menkul kıymetler, genel finans ortaklıkları, bankalar, finansman
şirketleri, finansal kiralamaya yetkili kuruluşlar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından
ihraç edilebilir.
Menkul kıymetleştirme (securitization) uygulamasının alacaklara dayalı bir versiyonu
olarak türetilen varlığa dayalı menkul kıymetler, Temmuz 1992’de düzenlenerek Türk
Sermaye Piyasasının en çok ilgi çeken yatırım enstrümanlarından biri olmuştur.
Menkul kıymetleştirme uygulaması ile çok sayıda borçlunun bulunduğu, belli bir
zamana yayılmış ve belgelenmiş alacak kalemleri ile aktifin diğer bir bölümünü oluşturan
duran varlıkların menkul kıymet hâline getirilerek alım satımının yapılabilmesi söz konusu
olabilmektedir. Şimdiye kadar menkul kıymetler, ortaklık bilançolarının pasifine bağlı olarak
çıkarılırken menkul kıymetleştirme ile bilanço aktiflerine bağlı menkul kıymet çıkarılabilmesi
de söz konusu olmuştur.
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Varlığa dayalı menkul kıymetler (VDMK), 31.07.1992 tarihli 21301 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Seri: III Tebliğ No: 14 ile düzenlenmiştir. Buna göre Varlığa Dayalı
Menkul Kıymet, ihraççıların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları veya temellük
edecekleri alacaklar karşılığında, Kurulca kayda alınarak ihraç edebilecekleri kıymetli
evraktır (Burada “temlik”, alacağın devredilmesi; “temellük” ise alacağın devralınması olarak
düşünülebilir).
İhraç Edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Konusunu Oluşturabilecek
Alacak Türleri
a. Tüketici Kredileri
Bankaların gerçek kişilere, ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla, mal ve hizmet
alımları dolayısıyla, açmış oldukları bireysel krediler ile finansman şirketlerinin kendi
mevzuatları çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere açmış oldukları krediler,
b. Konut Kredileri
Bankaların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yapılan anlaşma hükümlerine göre
kendi kaynaklarından hazır konut alan kişilere açtıkları bireysel krediler, bankaların verdikleri
ipoteğe dayalı bireysel konut kredileri ile konut sektörünü kredilendirmeye yetkili KİT
statüsündeki bankaların kendi mevzuatları çerçevesinde açtıkları krediler,
c. Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Doğan Alacaklar
Finansal kiralamaya yetkili kuruluşların yaptıkları finansal kiralama sözleşmelerinden
doğan alacakları,
d. İhracat İşlemlerinden Doğan Alacaklar
Bankalar ve özel finans kurumlarının açmış oldukları ve fiilen ihracatta
kullandırdıkları krediler ile faktoring işlemleri yapan anonim ortaklıklarca temellük edilen
ihracat karşılığındaki belgeye dayalı alacaklar,
e. Diğer Alacaklar
Bankalar dışındaki mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinde bulunan anonim ortaklıklar
ile mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil KİT’lerin müşterilerine
yaptıkları taksitli satışlardan doğan, senede bağlanmış alacaklar,
f. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla verilen bireysel kredilere ilişkin olarak T.C.
Ziraat Bankası’nın senede bağlanmış alacakları,
g. T. Halk Bankası’nca esnaf ve sanatkarlarla küçük işletmelere açılan ihtisas kredileri
h. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföydeki gayrimenkullerinin satış veya satış
vaadi sözleşmelerinden kaynaklanan senetli alacakları.
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VDMK İhraç Edebilecekler
a) Bankalar,
b) Finansal kiralamaya yetkili kuruluşlar,
c) Genel finans ortaklıkları,
d) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları,
e) Finansman şirketleri olabilirler.
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, doğrudan veya alacakların temellükü suretiyle
dolaylı olarak ihraç edilebilir.
Bankalar, (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen krediler, finansman şirketleri (a)
bendinde belirtilen kendi mevzuatlarına göre açmış oldukları krediler, finansal kiralamaya
yetkili kuruluşlar (c) bendinde belirtilen, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ise (h) bendinde
belirtilen, kendi işlemlerinden doğan alacaklar karşılığında doğrudan varlığa dayalı menkul
kıymet ihraç edebilirler. Bankalar ile Genel Finans Ortaklıkları, yukarıda belirtilen alacakları
temellük ederek, bu alacaklar karşılığında varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edebilirler.
Alacaklarını temlik eden kuruluş ile genel finans ortaklığı veya banka arasında
“Temlik sözleşmesi” yapılır. Bu sözleşmede alacaklarını temlik eden kuruluşun,
“Borcun muacceliyet kazanmasından itibaren üç gün içinde ödenmemesi hâlinde borçlulara
herhangi bir ihtar, ihbar, protesto, icra takibi ve dava ikamesine gerek olmaksızın genel finans
ortaklığına veya bankaya ödenmeyen borç tutarını ödeyeceğiz” ifadesine de yer vermesi
gerekmektedir.
Bankalar dışındaki ihraççılar tarafından ihraç edilen VDMK’lerde SPKurulunca
gerekli görülmesi hâlinde banka garantisi sağlanması şarttır.
Alacaklar karşılık gösterilerek ihraç edilecek VDMK’lerin halka arzı, bu yolla satışı
için de Kurul kaydına alınması zorunludur. İhraç edilecek VDMK’nın nominal değerleri
toplamı, her bir tertip için, bu tertibin dayalı olduğu alacaklar portföyünde yer alan alacakların
ihraç tarihindeki toplam tutarının yüzde 90’ını aşamaz. İskonto esasına göre satılabileceği
gibi, dönemsel ve değişken faiz ödemeli olarak ihraç edilebilir. İkincil piyasada alım satımı
serbesttir. İhraçcılar VDMK’ya dayanak teşkil eden alacaklar pörtföyünü kendi mal
varlıklarından ayrı ve özel hesaplarda izlemek ve bunlar için ayrı muhasebe tutmakla
yükümlüdürler. Kurul menkul kıymet satışını kayda aldığı kuruluşların bunlara ilişkin hesap
ve işlemlerini denetler. İlgili kuruluşlar, her ayın bitimini izleyen 10 gün içinde söz konusu
aya ilişkin ödemeleri gösteren tabloyu Kurul’a gönderirler.
VDMK’ler itfa edilinceye kadar, bunların karşılığını oluşturan alacaklar ve duran
varlıklar, başka bir amaçla tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez,
haczedilemez. (SPK md.13/A)
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6.1.5.2.5. Gayrimenkul Sertifikaları
Gayrimenkul sertifikası, ihraçcıların bedellerini inşa edilecek veya edilmekte olan
gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, nominal değeri eşit
hamiline yazılı menkul kıymettir.
Gayrimenkul sertifikası ihraç etmek isteyen ortaklıkların;
1)
Gayrimenkul sertifikası ihracına konu olacak projeye eşdeğer büyüklükteki en
az bir projeyi, sözleşmesi ve teknik şartnamelerine uygun olarak Kurula başvuru tarihinden
önceki 5 yıl içerisinde tamamlamış olması,
2)
Üstlendiği gayrimenkul projesini gerçekleştirebilecek mesleki ve teknik
donanıma sahip olduğunu belgelendirmesi şarttır.
3)
İhraçcının edimlerinin ve belirlenen cezai şartların bir banka tarafından garanti
edilmesi ve gayrimenkul sertifikalarının Kurul kaydına alınması zorunludur.
4)
Sertifika ihracı karşılığında elde edilen para banka tarafından açılan özel bir
hesapta toplanır ve bu para vekilin özen borcu çerçevesinde bankaca gelir elde edilecek
şekilde ihraçcı adına değerlendirilir.
5)
Asli edimi (gayrimenkul sertifikasında belirtilen sürede mülkiyetin
gayrimenkul sertifikası sahibine geçirilmesi yükümlülüğü) kullanmak isteyen sertifika
sahipleri, sertifikada belirtilen tarihlerde almak istedikleri bağımsız bölümün gerektirdiği
sayıda sertifika ibraz etmek; ihraçcı ise, belirtilen sürede gayrimenkulün mülkiyetinin tesisini
ve teslimini yapmak zorundadır.
6)
Asli edimin yerine getirilmesi için, belirlenen süre içinde başvurmayan veya
yeterli sayıda sertifika toplayamayan sertifika sahipleri tali edimin (anapara ve izahnamede
belirtilen oranlarda faiz ödenmesi veya gayrimenkulün sertifika sahiplerince talep edilmeyen
bölümünün banka tarafından açık artırma ile satılarak sertifika sahiplerine dağıtılması) yerine
getirilmesi amacıyla sertifikada belirtilen sürede başvuruda bulunur.

6.1.5.3. Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları kurulca belirlenen evraktır. Ancak çek,
poliçe, nakit, bono ile mevduat sertifikaları sermaye piyasası aracı olarak sayılmamaktadır.

6.1.5.3.1.Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydi Değer Halinde İşlem
Görmesi
Bu konu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A maddesi ve Seri IV No:22 tebliği ile
düzenlenmiştir.
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Kanun sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların; özel hukuk tüzel kişiliğini
haiz Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izleneceğini hükme bağlamıştır. Bu Kuruluş,
Kurulun gözetim ve denetimi altındadır. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet,
Çalışma Ve Denetim Esasları Hakkında yönetmelik 21.06.2001 tarih ve 24439 sayılı Resmî
Gazete’de Bakanlar Kurulu’nca yayınlanmıştır.
Kayıtlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı
kuruluşlar ve hak sahipleri itibarıyla tutulur. Kayıt edilen haklar SPK’ nun 7’nci maddesi
uyarınca senede bağlanmaz.
Kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı
ileri sürülebilmesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır.
Payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun 417’nci maddesi çerçevesinde ortaklıklar
tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezî Kayıt
Kuruluşu nezdinde ihraçcılar itibarıyla tutulan kayıtlar esas alınır.
Merkezi Kayıt Kuruluşu, ihraçcılar ve aracı kuruluşlar, kendi tuttukları kayıtların
yanlış tutulmasından dolayı hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan kusurları oranında
sorumludur.
Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:22 tebliği ile de sermaye piyasasında güven ve
şeffaflığın sağlanması amacıyla, sermaye piyasası araçlarının fiziken bastırılmaksızın kaydi
değer hâlinde işlem görmesine ilişkin ilke ve esasları düzenlemiştir.
Bu düzenleme Borsa’da işlem gören hisse senetleri ile yatırım fonlarına ait fon katılma
belgelerini kapsamaktadır. Söz konusu tebliğin geçici 3. maddesine göre kaydi değer
sistemine geçecek ortaklık ve fonların sıralaması ile kaydi sisteme geçiş tarihleri de Kurulca
belirlenmektedir.
Borsa’da işlem gören hisse senetlerinin kayıt işlemleri, Takasbank tarafından
bilgisayar ortamında ve güncelleştirilerek tutulur. Bu tebliğ hükümlerine tabi sermaye
piyasası araçlarının ihracında, fiziki olarak senet bastırılmaz. İhraçcı, sahibine eşit haklar
veren sermaye piyasası araçlarını temsilen Toplu Saklama Senedi düzenler.
Ortaklıklar ve fonlar tarafından yapılacak ihraçlarda hisse senetleri ve katılma
belgeleri bastırılmaksızın ve buna bağlı olarak ciro ve/veya zilyetliğin geçirilmesine gerek
kalmaksızın, mülkiyet devirleri, merkezde kayıt ile gerçekleştirilir. Merkezde kayıt ile
satıcının teslim yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır. Mülkiyet hakkının merkezde kaydı,
devir konusu sermaye piyasası araçlarının karşısında adı yazılan kişinin adının silinmesi ve bu
sermaye piyasası araçlarının devralan adına kaydedilmesidir. Bu kayıtlar, hisse sahiplerinin
kimlik bilgileri ve bunlara bağlı hesap kodları ile ortaklıklara ve fonlara ilişkin bilgilerden
oluşmaktadır.
Talep hâlinde, masrafı ilgilisinden alınmak üzere, bir sermaye piyasası aracının
Merkezdeki son durumunu gösteren belge, ilgiliye verilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’deki sermaye piyasalarının tarihi gelişim sürecini, her ne kadar iki dönem
arasında bir kesinti olmaksızın devam etmiş olsa da, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi
olmak üzere iki dönem olarak incelemek faydalı olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti’nde sermaye piyasaları ile ilgili ilke düzenleme 1923 yılında
çıkarılan bir kararname ile borsada işlem yapan kişi ve kurumların Türk olması kuralının
getirilmesidir. Daha sonra 1929 yılında “Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu”
çıkarılmıştır. Bu kanun ile borsada kaydı olmayan menkul değerlerin alınıp satılması
yasaklandığından sermaye piyasası iyice sınırlandırılmıştır. 1960 yıllara kadar Türkiye’de
sermaye piyasası ile ilgili önemli bir ilerleme yaşanmamıştır. 1950’li yıllarda özel sektöre ait
bazı şirketlerin çıkardıkları tahviller borsa ve borsa dışında işlem görmeye başlamışsa da
işlem hacmi çok düşük olmuştur. 1960’lı yıllarda devlet çalışanların aylıklarından yaptığı
zorunlu kesintiler karşılığında çıkardığı “Tasarruf Bonoları” ve o yıllarda arz ettiği “Hürriyet
Tahvilleri” sermaye piyasasında tekrar hareketlenmeye yol açmıştır.

149

7. HİSSE (PAY) SENETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Hisse (Pay) Senetleri
7.2. Hisse Senedi Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri
7.3. Hisse Senedi Çıkarabilecek Kuruluşlar
7.4. Hisse Senetlerinin Fiyatı, Değeri ve Türleri
7.5. Hisse Senedi Türevleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hisse senedi nedir?

2)

Hisse senetleri dolaşım yeteneği açısından kaça ayrılır?

3)

Hisse senedi sahibinin ortaklık hakları nelerdir?

4)

Sermaye artırımı ve temettü dağıtımı nedir?

5)

Hisse senedinde nominal değer ne demektir?

6)

Hisse senedinin ihraç fiyatı ile borsa fiyatıne demektir?

7)
Hisse senetlerine ilişkin bedelli rüçhan (öncelik, önce alım) hakkını kullanmak
içinsüre ne kadardır?
8)
Sermaye artırımı ve temettü ödemelerisonucunda hisse senedinin fiyatı
nedendüşer?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Hiise
(pay)
senedinin
özelliklerinin kavranması
Hisse senedi çıkarabileck
kurumların tanınması
Hisse senedinin fiyatını,
değerini,
türlerini
ve
türevlerinin öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar


Hisse senedi



Oydan yoksun senet



Temettü



Sermaye arttırım



Borsa



Halka arz

154

Giriş
Hisse senetleri; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel
kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafındançıkarılan sermayenin belirli bir bölümünü
temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkânı veren menkul kıymetlerdir.
Hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ortaklık, esas
sözleşmesinde hüküm bulunması ve payların tamamının ödenmiş olması hâlinde hamiline
hisse senediçıkarabilir.

155

7.1. Hisse (Pay) Senetleri
Hisse senedi anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve ortaklık sermaye payını temsil
eden kıymetli evrak niteliğine sahip senettir. Hisse senetleri esas sermayenin belirli sayıda ve
eşit itibari değerlere bölünmüş parçalarını ifade etmekte olup bunları ellerinde bulunduranlara
ilgili şirketin pay sahipliği sıfatını kazandırmakta ve şirketin mülkiyetini temsil etmektedir.
Pay kıymetli evrak olan hisse senetlerini ifade etmek üzere kullanılmakla birlikte hisse senedi
düzenlenmeden önce de pay vardır ve senede bağlanması zorunlu değildir. Tüm haklar ve
borçlar ilgili pay hakkına bağlı olup payın senede bağlanması paya bağlı hakların, borçların
ve imtiyazların gerek özünde gerekse kullanımında bir değişiklik yaratmamaktadır. Payın
senede bağlanması payın devir şeklini değiştirmekte ve bağlandığı senedin çeşidine göre devir
hızını arttırmaktadır. Pay sahipleri şirketin sermayesine ortak olmakla birlikte şirketin faaliyet
alanındaki işler ile ilgili bütün riskini de paylaşmış olmaktadır. Hisse senetlerinin vadesinin
sonsuz olması pay sahiplerinin ancak şirket faaliyetlerine son verilmesi durumunda kendi
paylarına düşen tutarı şirketten talep edebileceklerini göstermektedir. Ancak hisse senedi
işlemlerinin gerçekleştirildiği gelişmiş bir ikincil piyasanın bulunması finansal yatırımcılar
arasında hisse senedi alım ve satım işlemlerini kolaylaştırmakta ve bunların yatırımcıları
açısından elde hisse senedi bulundurmanın riskini azaltıcı bir işlev yüklenmektedir. Sermaye
Piyasası Kanunu’na göre halka açık anonim ortaklıklarda sermaye piyasası araçlarının satış
sırasında alıcıya teslim koşulu getirilmiştir. Buna bağlı olarak esas sermaye sistemini kabul
etmiş anonim ortaklıklar hamiline yazılı hisse senetlerini sermaye artırımının tescilini izleyen
en geç 30 gün içerisinde, nama yazılı hisse senetlerini ise 90 gün içerisinde teslim etmek
zorundadır.
Günümüzün hızla gelişen ve karmaşıklaşan finansal ekonomilerinde en yaygın
kullanıma sahip finansal araçlardan biri olan hisse senetlerinin sahip oldukları başlıca
ekonomik işlevler şu şekilde özetlenebilmektedir:
1)
Hisse senetleri her şeyden önce fon arz fazlası olan iktisadi birimlerin bu
fonları ek gelir elde edebilmek amacı ile değerlendirebilmelerini mümkün kılmaktadır. Bu
gelir artışı ise iktisadi ölçekte tasarruf birikiminin önemli bir kaynağını oluşturmaktadır.
2)
Hisse senetleri geniş halk kitlelerinin küçük tasarruflarını büyük işletmeler
içinde bir araya getirerek hızlı bir kalkınma için gerekli sermaye birikiminin sağlanmasına
hizmet etmektedir.
3)
Hisse senetleri üretim araçlarının ve iktisadi işletmelerin mülkiyetinin geniş
halk toplulukları arasında paylaşılmasını sağlamaktadır. Böylece ekonomik kalkınmadan
geniş halk kesimleri faydalanma olanağı elde etmektedir. Bu durum da ulusal gelirin daha adil
bir dağılımını olanaklı kılmaktadır.
4)
Mülkiyetin tabana doğru yayılması sonucu pek çok farklı özelliklere sahip
iktisadi birimler ve daha genel olarak halk kesimleri ekonomi politikalarına ilişkin kararların
alınmasında ve bu amaçla beklentilerin politika yapıcılarına yansıtılmasında daha fazla söz
sahibi olmaktadır.
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5)
Hisse senetleri firmaların finansal fon sağlama işlemlerinde tasarruf fazlası
olan fon arz eden birimler ile yatırım yapma ve harcamalarını karşılama amacındaki fon talep
eden kesimler arasındaki başka aracıları ortadan kaldırma gibi önemli bir işlev görmektedir.
Dolayısı ile hisse senedi ihraçları ile bir ekonomideki firmalar için aracılık maliyetleri önemli
ölçüde azaltılmış olmaktadır.

7.2. Hisse Senedi Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri

Kâr Payı Hakkı: Pay sahibinin en önemli mali haklarından biridir. Kar payı,
pay sahibinin, kazanılmış haklarından olmakla birlikte sınırlandırılabilir. TTK’ya göre kanuni
ve ihtiyari yedek akçelerle, kanun ve esas sözleşme gereğince ayrılması gereken diğer paralar
safi kardan ayrılmadıkça, kâr payı dağıtılamaz (TTK, md.469).

Yeni Pay Alma Hakkı (Rüçhan Hakkı): Ortağın mevcut sermayedeki payı
oranında artırılan sermaye kısmından da aynı oranda pay alma hakkını ifade etmektedir. Bu
hak, şirketin SPK’nun belirlediği bir süre içinde, eski hisse senetlerinin şirkete ibrazı yoluyla
kullanılır. Rüçhan hakkı ortak yönünden kâr ve tasfiye payına katılma ya da oy hakkı gibi
kazanılmış bir hak değildir. Rüçhan hakkı iki şekilde ortadan kaldırılabilmektedir. Esas
sermaye sisteminde genel kurul, kayıtlı sermaye sisteminde esas sözleşmeyle yetkili kılınmış
ise yönetim kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir veya kaldırılabilir.

Tasfiye Bakiyesine Katılma Hakkı: Bu hak, tasfiye sonucunda bir artığın
kalması hâlinde geçerlidir. Her hisse senedi sahibi, bu artığa payı oranında iştirak eder (TTK,
md. 455). Tasfiye artığı olumsuz ise, ödenmeyen pay ile sınırlı bir borç yaratır. Pay bedeli
tamamen ödenmişse, borç söz konusu değildir.
Hisse senedi değerinde meydana gelen artış (capital gain) ve kullanılmayan rüçhan
hakkı kuponlarının satışından sağlanan gelir de hisse senetlerinin sağladığı diğer mali haklar
arasında sayılabilir.

Şirket Yönetimine Katılma Hakkı: Bu hak, şirket yönetim kurulunu seçmek
ve hatta bu kurula seçilmektir. Şirket genel kurulu, şirketin ana organı olarak hemen her
konuya müdahale edebilir. Ancak yönetim hakkı, genel kurulun çoğu kez adi çoğunluğu ile
sağlandığından şirket sermayesinin %51’ini elinde bulunduran ya da bulunduranlar yönetime
sahip olabileceklerdir. Fakat sermayenin geniş bir tabana yayılması hâlinde, yönetim hakkı
çoğu örneklerde ilginç bir görünüm almakta ve bazı şirketlerde %10’luk oy ile yönetimin ele
geçirilebildiği görülmektedir. Gerek ana sözleşmeye konulacak özel hükümlerle, gerek bazı
hâllerde yasal müdahalelerle azınlık paylarının yönetimde seslerini duyurabilmeleri
sağlanabilmektedir(TTK, md. 341, 348, 349, 366, 367).
Öte yandan, TTK’nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377’inci maddelerinde esas
sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, SPK’nun 11.
maddesi hükümlerine göre halka açık anonim ortaklıklarda, ödenmiş sermayenin en az
yirmide birini (yani %5’ini) temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilmektedir.
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Oy Hakkı: TTK’ya göre pay sahibinin kazanılmış hakkıdır. Her hisse senedi
sahibine en az bir oy hakkı verir. Bu esasa aykırı olmamak şartıyla hisse senetlerinin
sahiplerine vereceği oy hakkının sayısı esas sözleşme ile tayin olunabilir ( TTK, md. 373).
Oyda imtiyaz sağlanması suretiyle bir payın oy hakkı artırılabilir ancak her pay sahine ait
oyların sınırlandırılması mümkün değildir. Bununla birlikte SPKanunu ile getirilen
düzenlemeyle anonim ortaklıklar esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, kâr payı
imtiyazı sağlayarak, oydan yoksun paylar ihraç edebilir ve bunları temsil eden hisse
senetlerini halka arz edebilir (SPK, md.14/A).

Bilgi Alma Hakkı: TTK’ya göre pay sahiplerinin bilgi alma hakkı, esas
mukavele ile veya şirket organlarından birinin kararıyla engellenemez veya sınırlandırılamaz.
Ayrıca pay sahipleri şüpheli gördükleri konularda murakıpların dikkatini çekmeye ve gerekli
açıklamaları istemeye yetkili olup genel kurul toplantısından itibaren bir yıl süreyle de kâr ve
zarar hesabı, bilanço ve yıllık raporu inceleyebilirler (TTK, md. 362 ve 363). Bununla birlikte
bu haklar gerçek anlamda bilgi alma hakkını kapsamamaktadır. Zira incelenmesine müsaade
edilen defter ve belgelerden öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak şirketin iş
sırlarını öğrenmeye yetkili değildir (TTK, md. 363).

Sır Saklama Borcu: Her pay sahibi sonradan ortaklıktan ayrılmış olsa da,
şirket sırlarını saklamak zorundadır (TTK, md.363).

Sermaye Borcu 32 : Hisse senetleri, bir ortaklık senedi olarak sahibine bazı
haklar sağlamakla beraber, bazı mali sorumlulukları da beraberinde getirir. Gerek yeni
kuruluşta, gerekse sermaye artırımında, iştirak taahhüdünde bulunan bir ortak taahhüdünü
yerine getirmekle yükümlüdür. Taahhüt ettiği hisselerin apellerini şirket yönetim kurulunun
tesbit ettiği tarihlerde yatırmak zorundadır. Apel borçlarını zamanında ödemeyenlerden
temerrüt faizi talep edilebilir. Bu ortaklar ortaklıktan çıkarılabilirler, yatırdıkları miktar
üzerindeki haklarını kaybedebilirler, cezai şartlara muhatap olabilirler, hatta tazminat ödemek
durumunda kalabilirler.
Sermayesi tamamen ödenmemiş bir şirket iflas eder veya tasfiyeye tabi tutulursa,
şirketin borçlarını ödeyebilmesi için hisse sahiplerinden taahhütlerinin henüz ödemedikleri
kısmı talep edilebilir. Böylece, hisseleri devralan aynı taahhütleri de devralmış olur.
Ancak, hisse senedi sahibinin mali sorumluluğu sadece hisse senedi sahibi olmaktan
ziyade kuruluşa veya sermaye artırımına iştirak ederken imzaladığı taahhütnameden ileri
gelmektedir. Hiçbir taahhütname imzalanmadan portföy yatırımı yapan bir kimsenin sahibi
bulunduğu tamamı ödenmiş hisse senetlerinden dolayı herhangi bir mali sorumluluğu söz
konusu değildir. Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı hisse senetlerini elinde tutan kimse,
pay defterine kaydedilmekle şirkete karşı geri kalan bedeli ödemekle yükümlü olur. Diğer
yandan, söz konusu, mali sorumluluk da, kuruluş veya sermaye artırımı dolayısıyla iktisap

32 Muharrem KARSLI, Sermaye Piyasası, Borsa, Menkul Kıymetler sy:363-364
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edilen senetlerin nominal değeri ile sınırlıdır. Temerrüt faizleri ve taahhütnameye derc olunan
cezai şart ve tazminatlar bunun dışındadır.

7.3. Hisse Senedi Çıkarabilecek Kuruluşlar
Hisse senetleri sermaye şirketi niteliğinde olan anonim şirketler ve anonim şirket
statüsünde kurulan diğer şirketler tarafından çıkartılabilir. Ayrıca özel kanunlar ile kurulan
bazı kuruluşlar da hisse senedi çıkarabilmektedirler. Hisse senedi ihraç edebilecek şirket ve
kuruluşlar şu şekilde gruplanabilmektedir:
1)
Anonim Şirketler: Anonim şirketler hisse senetlerinin nasıl çıkarıldıkları göz
önüne alınarak üç ana grup altında değerlendirilebilmektedir.
2)
Yalnızca Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine tabi halka açık olmayan
anonim ortaklıklar (Hisse senetleri halka arz edilmemiş anonim ortaklıklar): Bu tip şirketlerde
şirketin kendi iradesinin egemen olduğu ve bu iradenin sadece Ticaret Kanunu’nun ilgili
hükümleri ile sınırlandırıldığı görülmektedir. Özellikle anonim ortaklık aynı soyadını taşıyan
yakın akrabalardan oluşuyorsa anonim ortaklığın sermaye idaresi ve yönetimi de tek kişinin
iradesi ile işleyen bir görüntü vermektedir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgilenmediği bu tip
şirketler halkın küçük tasarruflarını toplayıp bu yolla özsermaye birikimi sağlama yolunu
benimsemediklerinden sermaye piyasasının gelişmesine fazla yardımcı olmayan veya bu
piyasada etkinliği bulunmayan bir konumdadır.
3)
Ticaret ve Sermaye Piyasası Kanunları hükümlerine tabi ve kayıtlı sermaye
sistemi dışındaki halka açık anonim ortaklıklar (Hisse senetlerini halka arz etmiş veya arz
etmiş sayılan anonim ortaklıklar): Kapalı bir aile anonim ortaklığı hisse senetlerini halka arz
ederek Sermaye Piyasası Kanunu’nun kapsamına girme kararı verebilmekte ve böylece halka
açık anonim ortaklık karakteri kazanabilmektedir. Böyle bir karar ekonomideki küçük tasarruf
sahiplerinin tasarruflarını toplayarak özkaynak niteliğinde fon oluşturmak niyetinden
kaynaklanmaktadır. Öte yandan pay sahibi sayısı 250’den fazla olan anonim ortaklıklar hisse
senetlerini halka arz etmeseler bile bunların hisse senetleri halka arz olunmuş sayılmakta ve
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bu ortaklıklar halka açık anonim ortaklık hükümlerine
tabi olmaktadır.
4)
Sermaye artırımı yönünden yalnızca Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
tabi anonim ortaklıklar (Kayıtlı Sermaye Sistemi’ndeki Anonim Ortaklıklar): Hisse senetlerini
halka arz etmek üzere kurulan anonim ortaklıklar ile kurulmuş olup da sermaye artırmak yolu
ile hisse senetlerini halka arz edecek olan anonim ortaklıklar Kuruldan izin almak şartı ile
kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilmektedir. Bu durumda ortaklığın esas sermayesi
çıkarılmış sermaye olarak kabul edilmekte ve sözleşmede saptanan kayıtlı sermaye miktarına
kadar yeni hisse senetleri ihraç edilerek yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun
esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın sermaye
arttırılabilmektedir. Anonim ortaklıklar Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alarak kayıtlı
sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi bu sisteme alınmada aranan nitelikleri yitirmeleri
durumunda Kurul tarafından sistem dışına çıkartılabilmektedir.
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5)
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler: Bu şirketler de hisse senedi
ihraç edebilmektedir. Ancak teorik olarak menkul kıymet kabul edilebilecek olan bu senetler
kanunen menkul kıymet olarak kabul edilmemektedir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4.
maddesinde ‘Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların hisse senetleri halka arz
yoluyla satılamaz’ ifadesi yer almaktadır.
6)
Özel kanun ile kurulan kurumlar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
bankalar, anonim şirket şeklinde kurulmuş iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi
teşekkülleri, bağlı ortaklıklar ve sigorta şirketleri bu kurumlar arasında sayılabilmektedir.

7.4. Hisse Senetlerinin Fiyatı, Değeri ve Türleri
Hisse Senetlerinin verimi ölçülürken hisse senetlerinin fiyat ile değer tanımlamalarını
ayrı ayrı ele almak gerekmektedir.
Hisse Senedi Fiyat Tanımlamaları
Hisse senedi fiyat kavramındaki başlıca tanımlamalar nominal (itibari) fiyat, ihraç
(emisyon) fiyatı, piyasa fiyatı ve borsa fiyatıdır.


Nominal (İtibari) Fiyat

Pay senedinin yazılı olan fiyatıdır. Toplam sermayenin miktarını belirleyebilmek ve
bununla ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilmek için pay senedinin ilk çıkarılışı sırasında
ortaklık yönetimi tarafından verilen değerdir. TTK’ya göre ülkemizde pay senedinin nominal
fiyatı en az Bir Yeni Kuruş olabilir ve bu değer ancak en az birer Yeni Kuruş olarak
yükseltilebilir.33


İhraç Fiyatı

Hisse senetlerinin, şirket tarafından çıkarılışı aşamasında satışa sunulduğu fiyattır.
Türkiye’de genel olarak, şirketler çıkardıkları yeni hisseleri nominal fiyatla satmakla beraber,
borsa değeri yüksek olan hisse senedini çıkaran şirket, nominal değerin üzerinde bir emisyon
fiyatı da belirleyebilir. Özellikle yeni bir sermaye artırımında rüçhan hakkının
kullanılmasından sonra arta kalan bölümün halka arz edilmesinde, emisyon fiyatı normal
fiyatın üzerinde saptanmaktadır. Bazı şirketler ise, ihraç fazlası bölümü doğrudan borsaya
limitli fiyatla (satıcının satım ordinosunda en düşük fiyatı belirlemesi) sunmak suretiyle, fiyatı
borsada oluşturmayı tercih etmektedir.

33 5274 sayılı kanunun Geçici 1. Maddesi uyarınca, hisse senetlerinin itibari değeri bir Yeni Kuruş ve
katları şeklinde olmayan anonim şriketler 31.12.2009 tarihine kadar 399 uncu maddeye intibak edecektir.
Bakanlar Kurulu kararı ile 31.12. 2009 tarihinde sona erecek intibak süresi beş yıla kadar uzatılabilir. İntibak
süresince anonim şirket hisse darlarının itibari değeri ne olursa olsun sahip olduğu paylardan doğan hakkı
saklıdır.
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Piyasa Fiyatı

Bir pay senedinin sermaye piyasasında alınıp satıldığı fiyat, o pay senedinin piyasa
fiyatı olarak tanımlanır. Arz ve talep koşullarına göre oluşur. İşletmenin etkinliğinde herhangi
bir değişme olmaksızın, piyasa koşullarındaki değişmelere bağlı olarak bir pay senedinin
piyasa fiyatında zaman içinde değişmeler gözlenebilir, gerçek değerinin üstünde veya altında
bir fiyat oluşabilir. Eğer borsa mevcutsa; borsa fiyatı ile eş anlamlı olarak kullanılan fiyattır.


Borsa Fiyatı

Borsada işlem görmeye başlayan hisse senetlerinin, borsadaki arz ve talep koşullarına
göre oluşan fiyatıdır. Borsanın işleyişine göre fiyatlar günlük olarak belirlenir ve açılış,
kapanış, en düşük, en yüksek, ortalama günlük fiyat gibi türlere ayrılır.
Hisse Senedinin Değer Tanımlamaları
Hisse senedi değer tanımlamaları, hisse senedinin verimliliğinin saptanmasında
kullanılan ölçümlerde ve analizlerde ele alınan tanımlamalardır. Bunların başlıcaları aşağıdaki
gibi sıralanabilir:


Defter Değeri

Bir işletmenin özsermaye toplamının pay senedi sayısına bölünmesiyle belirlenir.
Burada öz sermaye ile, ödenmiş sermaye, ihtiyatlar toplamı, dağıtılmamış kârlar, yeniden
değerleme değer artış fonları ve bu türdeki diğer fonlarla karşılıklar kastedilmektedir.
İşletmenin özsermayesi ödenmiş sermayesinden yüksekse, defter değeri nominal değerden
yüksek, aksi durumda yani sermayenin eksiği durumunda ise nominal değerden düşük
olacaktır.


Tasfiye Değeri (Likidasyon Değeri)

Şirket varlığının belli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm
borçlar ödendikten sonra kalan miktarın, hisse senedi sayısına bölünmesi sonucu bulunan
değerdir. Tasfiye değeri piyasa değerinin araştırılmasında önemlidir. Çünkü şirketin hisse
senetlerinin piyasa değeri için, tasfiye değeri alt sınırı oluşturacaktır. Bu durumda hisse
senetlerinin piyasa değeri, tasfiye değerinin altına düştüğünde ise, o işletmeyi likide etmek en
akılcı yol olacaktır.


İşleyen Teşebbüs Değeri

Burada, işletmenin bir bütün olarak, çalışır durumda devredilmesi hâlinde bulacağı
değer söz konusudur. Bu değerin belirlenmesinde işletmenin kazancı ile sözkonusu kazanç
için gerekli kazanç oranının dikkate alınması gerekir. Tasfiye değeri, piyasa değeri için alt
sınırı oluştururken, işleyen teşebbüs değeri de üst sınırı oluşturacaktır.


Net Aktif Değeri
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Hisse senedinin belirli bir faaliyet dönemi sonunda (genellikle bir yıl) düzenlenen
bilançodaki net aktif tutarı ile tanımlanmasıdır.


Alternatif Gelir Değeri

Ortaklar tarafından oluşturulan sermayenin, şirket içinde şirket sermayesi şeklinde
kullanılmayıp, başka bir yatırım alanında değerlendirilmiş olması hâlinde, hisse senetlerine
yatırılan sermaye miktarı ile elde edilebilecek alternatif gelirden bir hisseye düşen gelir
tutarını açıklar. Türkiye’de alternatif gelir değeri belirlemesi, genelikle banka faizi, devlet
tahvili gelirleri ile karşılaştırılarak yapılmaktadır. Menkul kıymetler piyasasındaki araçlar
çoğaldıkça alternatif gelir hesaplamaları da çeşitlenmiş olmaktadır.


Gerçek Değer

Bir pay senedinin gerçek değeri, o pay senedinin ait olduğu işletmenin varlıkları,
kârlılık durumu, dağıtılan kâr payları, sermaye yapısı gibi değişkenlerin belirlediği değer
olarak tanımlanır. Gerçek değer, bir anlamda yatırımcıların, işletmenin gelecekte gelir
yaratma potonsiyelini ve kendilerinin bu hisse senedinden bekledikleri kazanç oranını
gözönüne alarak, işletmenin pay senedine biçtikleri, mevcut koşullar altında sözkonusu hisse
senedi için normal buldukları değerdir.
Hisse Senedi Türleri
Hisse senetleri TTK’nun 409. maddesine göre hamiline veya nama yazılı olmak üzere
ikiye ayrılırlar. Bu ayırımın dışında dahisse senetleri çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir.


Hamiline ve Nama Yazılı Hisse Senetleri

Bu ayırımın önemi hisse senetlerinin devir işlemlerinde ortaya çıkmaktadır. Hamiline
yazılı hisselerde devir işlemi teslimle tamamlanır. Nama yazılı hisse senetleri ise, esas
mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir. Nama Yazılı hisselerin devri ciro
edilmiş senedin devir alana teslimi ve şirketin pay defterine kaydedilmesi ile mümkündür.
Esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça anonim ortaklıklar sisteminde aslolan
nama yazılı hisse senetleridir. Bu hisse senetlerinin ortak sayısının tespitinde, ortakların
tanınması ve takibinde, malvarlığının korunmasında, ortaklığın yabancılaşmasının
önlenmesinde, senedin kaybolması hâlinde, genel kurul toplantısına katılmada, vergi kaybını
önlemede çeşitli yararları bulunmasına karşılık, ortaklık payının devrindeki güçlükler, halka
açılmayı engelleme, gizliliği sağlayamama bakımından sakıncaları vardır.
Senedin hamili kim ise, o kimsenin hak sahibi sayılacağı anlaşılan hisse senetleri
hamiline yazılı hisse senetleridir. Hamiline yazılı hisse senetlerinin gerçek anonimliği
sağlama, devir kolaylığı, sınai mülkiyetin yaygınlaşmasına yardım etme, tasarruf sahibi
açısından gizlilik temin etme gibi yararı bulunmakla birlikte, senedin kaybedilmesi ve
çalınması hâlinde, hak sahipliğinin kanıtlanmasındaki güçlükler, genel kurul toplantılarına
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ilgisizliği teşvik ve güç boşluğu doğurma, senet üzerinde rehin, intifa haklarının kurulması
için senetlerin teslimi zorunluğu bakımından sakıncaları bulunduğu söylenebilir.


Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri

Hisse senetleri, ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar
sağlarlar. Bu tip hisse senetlerine adi hisse senetleri denir. Bir kısım hisse senetleri ise adi
hisse senetlerine nazaran kâra iştirak ve genel kurulda oy kullanma bakımından TTK’nun
401. maddesine dayanılarak ana sözleşme ile sahiplerine imtiyazlı haklar tanıyabilir. Esas
sözleşme ile imtiyazlı hisselere kârdan belli oranda özel temettü dağıtımı öngörülebilir,
rüçhan hakkı kullanımında, oy hakkında, tasfiye sonucuna katılmada, organ üyeliklerine aday
göstermede v.s. bazı ayrıcalıklar tanınabilir. Ancak Yatırım Ortaklıkları kurucu intifa senedi,
oydan yoksun hisse senedi, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan
hisse senetleri dışında imtiyaz veren hisse senedi ihraç edemezler.


Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri

Yeni taahhüt veya ödeme yolu ile çıkarılan, diğer bir deyişle bedelli artırıma konu olan
hisseler ya kuruluş aşamasında çıkarılırlar ya da sermaye artırımlarında, rüçhan hakkı
kullanımıyla eski ortaklar tarafından veya halka arz yoluyla üçüncü kişiler tarafından satın
alınırlar. Bu hisseler karşılığında ortaklık dışı kaynaklardan ortaklığa ödeme yapılmış olur.
Yedek akçe, dağıtılmamış kar, yeniden değerleme değer artış fonu, gayrimenkul satış
kazançları veya iştiraklerdeki değer artışlarının sermayeye eklenmesi nedeniyle çıkarılacak
hisse senetleri için yeni bir ödeme veya yeni bir taahhüde gerek yoktur. Burada aslında
mevcut payların değerleri yükseltilmekte ve gerçekte iç kaynaklardan bir ödeme
yapılmaktadır. Bu durumda yeni hisse senetleri eskisinin uzantısı olduğundan, bedelsiz hisse
senetlerini edinme hakkı eski ortaklara yani pay sahiplerine aittir.


Primli ve Primsiz Hisse Senetleri

Türk hukuk sisteminde nominal değeri bulunmayan hisse senedi ihracı sözkonusu
değildir. Öte yandan TTK’nun 286. maddesine göre de itibari (nominal) değerinden aşağı bir
bedelle hisse senedi ihraç edilememektedir. Üzerinde yazılı değer ile ihraç edilen hisse
senetlerine primsiz, nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine
primli hisse senedi denir. Primli hisse senedi ihracı için ya esas sözleşmede hüküm bulunmalı
ya da genel kurul tarafından karar alınmalıdır. Kayıtlı Sermaye Sisteminde ise, esas sözleşme
ile yetki verilmiş olmak üzere, yönetim kurulu kararı ile primli hisse ihraç edilebilir. Primli
hisse senedi ihraç edilmesi hâlinde oluşacak emisyon primleri vergiye tabi olmaktadır.


Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri

Kurucu hisse senetleri, belli bir sermaye payını temsil etmediği gibi, şirketin
yönetimine katılma hakkını da vermez. Bu durumda, kuruluş hizmeti karşılığı olmak üzere,
ana sözleşme hükümleri gereğince, şirket kârının bir kısmını iştirak hakkı temin etmek üzere
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ve daima kurucuların adlarına yazılı olmak şartıyla ihraç edilir. (TTK m.402) İntifa hisse
senetleri, şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere çeşitli hizmetler ve alacak
karşılığı olarak kuruluştan sonra verilen ve sermaye payını temsil etmeyen hisse senetleridir.
Şirket kârından kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra bütün hisselere ödenmiş sermayenin
%5’i oranında kanuni birinci temettü ödenmeden, gerek imtiyazlı hisselere, gerekse sermaye
payını temsil etmeyen kurucu ve intifa hisse senetlerine özel temettü ödenmez, ödenebilecek
miktar da kalan kârın %10’unu geçemez (TTK md.298).
Hisse Senetlerinde Şekil Şartları
Türk Ticaret Kanunu’nun 413. madde hükmüne göre nama ve hamiline yazılı hisse
senetlerinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:
- Şirketin Unvanı
- Esas Sermaye Miktarı
- Şirketin Tescil Tarihi
- Senedin Türü (Nama, Hamiline, Adi kurucu vs.)
- Senedin İtibari değeri
Ancak kanunun önerdiği bu şekil şartlarından başka seçimlik olarak, aşağıdaki bilgiler
de hisse senetlerine eklenebilir:
- Senedin ihraç tarihi
- Esas sözleşmenin bazı önemli ve ilgili maddeleri
- Senedin ihtiva ettiği pay adedi
- Önceki sermaye artırımına ait bilgiler
- Kuponlara ilişkin bilgiler
- Kuruluşu veya sermaye artırımını onaylayan mahkeme kararının tarih ve numarası
- Senetlerin tertip, grup ve serisi.
Nitekim birçok şirketin hisse senetlerinde yukarıda sayılan hususların hemen hepsinin
ya da çoğunun yer aldığı görülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, 23.06.1989 tarihli Resmî
Gazete’de yayınlanan, Seri: I, No: 5 Tebliği ile halka açık şirketlere geniş kapsamlı bir hisse
senedi standardı getirmiş ve kullanılacak kâğıdın niteliği, baskıda kullanılacak renk ve
desenler, boyutlar, kupon boyutları, sayıları ve dizilimi, kuponların numaralandırılması ve
kullanım esasları, hisse senetlerinin içeriği gibi konularda standart düzenleme yapmış
bulunmaktadır.
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15.08.1990 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Seri:I, No:7 sayılı ‘Hisse Senetlerinin
Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ’e Ek Tebliğ’ ile de bu konuda bazı yeni düzenlemeler
getirilmiştir.
Hisse Senetlerinin Ekonomik Önemi ve İşlevleri
Hisse senetlerinin ekonomik işlevlerini şöyle özetlemek mümkündür:
1)
Hisse senetleri, geniş halk kitlelerinin küçük tasarruflarını büyük işletmeler
içinde bir araya getirerek hızlı bir kalkınma için gerekli sermaye birikimini sağlar.
2)
Hisse senetleri, üretim araçlarının ve iktisadi işletmelerin mülkiyetini geniş
halk topluluklarına dağıtmak suretiyle iktisadi refahı geniş bir tabana yayarlar, daha dengeli
bir gelir dağılımı sağlarlar.
3)
Hisse senetleri, halkı, ekonomik kararlarda az çok söz sahibi yaparak
demokrasinin iktisadi yanını tamamlar.
4)
Hisse senetleri, halkın tasarruflarına ek gelir sağlarken bunu faiz yoluyla değil,
enflasyona karşı dayanıklı, enflasyonla birlikte değerlenen bir yatırım yoluyla sağlar, hem
yatırım hem de gelirinin değerini enflasyona karşı korur.
5)
Hisse senedi, aracıyı ortadan kaldıran bir finansman aracıdır. Bir şirket, yatırım
veya işletme sermayesi olarak büyük meblağlı fonlara ihtiyaç duyduğu zaman, bu fonları
hisse senedi ihracından başka hangi yoldan sağlasa, bunun bir aracılık maliyeti vardır ve
aracılık maliyetinin en yüksek olduğu finansman türü de banka kredisidir. Bankalar kredi
işlemlerinden, mevduat toplarken mevduat sahibine verdikleri mevduat faizinin çok üstünde
bir faiz alırlar. Çünkü bankacılık sektörü karakter itibarıyla masraflı çalışan bir sektördür.

7.5. Hisse Senedi Türevleri
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri (KZOB)
20 Mart 2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren Seri: III, No: 27
Tebliğine göre, ihraççılar, kâr veya zarara ortak olmak üzere, tüm faaliyetlerin gerektirdiği
finansman ihtiyaçlarını karşılamak için; yurt içinde satılmak üzere, Türk lirası üzerinden veya
yabancı paraya endeksli, yurt dışında satılmak üzere ise Türk lirası veya yabancı para
üzerinden ya da yabacı paraya endeksli “Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi” (KZOB) adı altında
menkul kıymet ihraç edebilir.
KZOB’lar halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılabilir. Halka arz edilerek
satılmak üzere ihraç edilecek KZOB’ların hamiline, halka arz edilmeksizin satılmak üzere
ihraç edilecek olanların ise nama yazılı olarak ihraç edilmeleri şarttır.
Bu tebiğ kapsamında ihraççılar, vade sonunda KZOB sahiplerine ödenmesi gereken
tutar karşılığında artırılan sermayelerini temsil eden hisse senetlerini alma hakkı veren “Hisse
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Senedi ile Değiştirilebilir Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri” ihraç edebilirler. KZOB’ların
hisse senetleri ile değiştirilmesine ilişkin esaslar ihraç öncesinde belirlenerek izahname ve
sirkülerde kamuya ilan edilir. Hisse Senedi ile değiştirilebilme hakkı sadece halka arz
suretiyle satışı yapılan KZOB’lara tanınabilir ve KZOB’ların hisse senetleri ile değişimi
ancak vade sonunda yapılabilir.
SPK’nun ilgili tebliğine göre Kurul kaydına alınmadan KOB ihraç edilemez.
Çıkarılacak KOB’ların üzerine, kâr ve zarara katılacağı ve bu belgelere kâr garantisi
verilemeyeceği açıkça yazılır. Bu belgeler kuponlu olarak çıkartılamaz.
Kâr ve zarar ortaklığı belgelerinin çıkarılmasındaki temel amaç, menkul kıymetler
piyasasında değişime konu olan araçları çoğaltmak ve çeşitlendirmektir. Bunun yanı sıra kâr
ve zarar ortaklığı belgelerinin kendine özgü bir menkul kıymet olarak, faiz dışı kazanca uygun
bir yönü vardır. Bu belgeler, kâr ve zarara katılma ve ortaklık hakkı vermekle beraber, hisse
senedi sayılamazlar. Çünkü; Kar ve zarar ortaklığı belgeleri, sahiplerine şirket yönetiminde oy
hakkı vermez. Hisse senedinin tersine bu belgeler vadeli olup vade bitiminde anapara ve kâr
payı belge sahiplerine geri ödenir. KOB’larda en kısa vade bir ay, en uzun vade yedi yıldır.
Vadeler, ortaklık faaliyetinin özelleğine göre muhtelif dönemlerde aylık ve katları olarak
düzenlenir. Bu tür belgelerin kâra iştirakli tahvillerle de bir ilgisi yoktur. Çünkü zarar
durumunda senet sahibinin zarara da katılması söz konusudur. Kâr ve zarar ortaklığı
belgelerinin çıkarımı ve düzenlenmesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu
belgelerin tutarları, ihraç ve ödeme koşulları ile diğer nitelikleri Kurul tarafından
belirlenmektedir. Menkul kıymet alım-satımı ile uğraşan ortaklıkların bu belgeleri ihraç
etmeleri yasaklanmıştır.
Katılma İntifa Senetleri (KİS)
14.07.1992’de yayımlanıp yürürlüğe giren S.P. Kurulu’nun Seri III, No: 10
Tebliği’nin açıklamalarına göre, ortaklıklar, nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına
sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve bu
Tebliğ’de belirlenen olanakların bir bölümünden veya tamamından yararlanma haklarını
sağlayan KİS çıkarabilir. Katılma intifa senetleri nama yazılı olabileceği gibi, hamiline de
çıkarılabilmektedir. Esas sözleşmede hüküm bulunmak koşuluyla, genel kurul kararı ile
süresiz olarak çıkarılabilir.
Katılma intifa senetleri (KİS), nakit karşılığı satılmak şartıyla çıkarılabilir ve belirli bir
sermayeyi temsil etmedikleri için, bu senetlere sahip olan şahıs ya da kuruluşların şirket
yönetimine katılma ve oy verme hakları yoktur.
Katılma intifa senetleri belli bir nominal değerde çıkarılır ve bunun alt sınırı 1.000 TL
olup, bunun katları şeklinde değerleri serbestçe belirlenir.
Öte yandan, yine aynı Tebliğin hükümlerine göre, ortaklıkların çıkartabilecekleri KİS
tutarı, ödenmiş sermayeleri ve yedek akçeleri toplamından çok, bu toplamın altıda birinden az
olamaz. Kar dağıtımında, önce ödenmiş ortaklık sermayesi ile ödenmiş KİS sermayesinin
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toplamı içinde KİS sermayesinin toplam sermayeye oranı bulunur. Vergi ve birinci kanuni
yedek akçe düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kâr içinde, bu orana göre KİS sahiplerine
düşen kâr payı hesaplanır. KİS ortaklarına bu şekilde ayrılan kardan, Kanun’un 15. maddesine
göre Kurul’ca saptanmış oran ve miktarda birinci temettü tutarında KİS kâr payı ödenir. KİS
ortağı olanlara birinci temettüye ek olarak sağlanabilecek diğer menfaatler esas sözleşmede
düzenlenir.
Oydan Yoksun Hisse Senetleri (OYHS)
Oydan Yoksun Hisse Senetleri; ortakların sermaye artırımı ile ihraç edebilecekleri, oy
hakkı hariç, sahibine kâr payından ve istendiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak
yararlanma hakkını ve diğer ortaklık haklarını sağlayan hisse senetleridir. OYHS, hamiline
veya nama yazılı şekilde ihraç edilebilir. Ancak nama yazılı OYHS için, TTK’nın 418’inci
maddesi hükmü uygulanmaz ve yönetim kurulu bu payları pay defterine kayıttan imtina
edemez. OYHS’ye tanınan imtiyazlar ile oy hakkının doğması şartları, OYHS’nin üzerine
yazılır.
Ortaklıkların çıkarabilecekleri OYHS itibari toplam değer tutarı, ödenmiş veya
çıkarılmış sermayenin %75’ini geçmemek üzere esas sözleşmelerinde gösterilir. Limitin
belirlenmesinde daha önce ihraç edilmiş OYHS miktarı da hesaba katılır.
Ortaklıkların OYHS ihraç edebilmeleri için, esas sözleşmelerinde OYHS ihracına
ilişkin hüküm bulunması, OYHS ihracı için ortaklık yetkili organı tarafından karar alınması,
esas sözleşmede OYHS’ye kâr payından ve istendiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyaz
tanınması ve kâr payında imtiyaz oranının gösterilmesi gerekmektedir. OYHS sahipleri diğer
ortaklarla birlikre, Kanunun, tebliğ ve esas sözleşmede belirtilen miktarda kâr payı alırlar.
Ayrıca OYHS sahipleri için, esas sözleşmede gösterilecek oranda kâr payında imtiyaz
tanınması zorunludur. OYHS sahiplerine, imtiyazlı kâr payları nakden dağıtılır. OYHS
sahiplerine tanınan imtiytazlı kâr payı dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi
yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli
amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına
karar verilemez. Ayrıca ortaklık, esas sözleşmesinde hüküm bulunmak koşuluyla OYHS
sahiplerine tasfiye bakiyesinde imtiyaz tanıyabilir. Bu hâlde tasfiye hâlinde bulunan ortaklığın
borçları ödendikten sonra kalan mevcudu, TTK’nın 401inci madde hükmü saklı kalmak
üzere, öncelikle tasfiye bakiyesinde imtiyazlı OYHS sahiplerine, ortaklığa koydukları
sermayenin ödenmesi için tahsis edilir.
OYHS’lerin ilk ihracında halka arz zorunludur. Ortaklık 3 yıl ard arda kâr dağıtamazsa
veya mevzuat uyarınca izin verilmediği hâlde, herhangi bir nedenle bir yıl kâr dağıtmazsa,
durumun kesinleştiği genel kurul toplantı tarihini izleyen yıl OYHS sahipleri esas sermayeye
katılmaları ile orantılı olarak oy hakkını elde ederler ve OYHS’ler adi pay hâline dönüşür.
Esas sözleşmede başka bir düzenleme olmadıkça, ortaklıkların sermaye artırımlarında
esas sermaye içindeki paylarını korumak üzere OYHS ve adi paylar kendi içlerinde yeni pay
alma haklarını kullanırlar. Ortaklık, esas sözleşmesinde hüküm bulunmak koşuluyla, bedelsiz
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sermaye artırımında oy hakkına sahip bedelsiz pay da verebilir. Burada verilecek bedelsiz
paylarda imtiyazlar geçerli değildir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Literatürde esham, aksiyon veya pay senedi olarak da adlandırılan hisse senetleri;
anonim ortaklıkların ihraç ettikleri, anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli
evrak niteliğine sahip senettir.
Sermayesi paylara bölünmüş ve her bir pay karşılığında kıymetli evrak niteliğinde
senet çıkarabilen sermaye ortaklıklarının kanuni şekillere uygun olarak çıkardıkları belgeler
olup, sermayesinin belirli bir oranını temsil eden ve sahiplerine o oranda ortaklık hakkı
sağlayan senetlerdir.
Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur.
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8. TAHVİLLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Tahvillerin Sağladığı Haklar ve Mali Sorumluluklar

8.2.

Tahvillerde Hukuki Çerçeve

8.3.

Tahvil Alacaklısının Hakları

8.4.

Tahvil Türleri

8.5.

Tahvil Türevleri

8.6.

Tahvillerde Değer Tanımlamaları

8.7.

Hisse Senedi ile Tahvil Kıyaslaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Nominal değer, kupon oranı, vade nedir?

2)

Tahvil sahiplerine kâr payı verilmesi mümkün müdür?

3)

Tahvile yapılan yatırımın getiri ve riski nedir?

4)

Tahvillerde zamanşımı naıl olur?

172

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Tahvillerin sağladığı haklar
ve
mali
sorumlulukları
kavramak
Tahvil
türlerini
ve
türevlerini genel hatlarıyla
kavrayabilmek.
Hisse senedi
arasındaki
kavrayabilmek

ile

tahvil
farkları
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Anahtar Kavramlar


Tahvil



Getiri



Vadeye kalan zaman



Sabit getirili menkul kıymet
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Giriş
Tahvil, devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon
sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir. Tahviller halka arzedilerek veya halka
arzedilmeksizin satılabilir. Kamu borçlanma aracı dışındaki tahvillerin ihraç ve halka arzı için
bunların Sermaye Piyasası Kurulu’na kaydettirilmesi gereklidir. Genel ve katma bütçeli
idareler ile T.C. Merkez Bankası’nca ihraç edilecek tahviller Kurul tarafından kayda alınmaz.
Tahvillerin halka arzedilmesi durumunda tahvil ihraç koşulları ve ihraççı şirket
hakkındaki hukuki ve mali bilgiler izahname ve sirkülerde yer alır. Tahviller sahiplerine
herhangi bir ortaklık hakkı vermez, sadece ihraçcıya karşı alacaklılık hakkı sağlar.
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8.1. Tahvillerin Sağladığı Haklar ve Mali Sorumluluklar
TTK md. 420’ye göre anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit
ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine “tahvil” denir. Tahviller özel sektör
veya devlet tarafından çıkarılabilir. Türkiye’ye baktığımızda tahvilin daha ziyade devlet
tarafından kamu borçlanmasını sürdürebilmek amacıyla çıkarıldığını görüyoruz.
Tahvil hamilinin bir şirkete kullandırdığı sermaye yabancı sermayedir. Tahvil hamili,
tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Tahvil hamili şirketin aktifi üzerinde
alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. Buna karşılık
şirketin brüt karından öncelikle tahvil sahiplerinin faizleri ödenir. Tahvil sahipleri alacaklarını
aldıktan sonra şirketin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
Tahvil hamili ile şirket arasındaki hukuki ilişki vade sonunda sona erer. Tahvil hamili
tahvili çıkaran şirketin kar-zarar riskine katılmaz. Şirket zarar etse de günü gelince belli
miktardaki anapara ve faizlerini alır. Tahvil hamili için risk, ancak şirketin tahvil anapara ve
faizlerini ödemeyecek duruma gelmesi hâlinde söz konusudur. Tahvil bir borç senedi
olduğundan, borcun anapara ve faizleri gereğinde yargı yoluna başvurmak suretiyle de tahsil
edilebilir. Şirketin iflası veya tasfiyesi hâlinde de, tasfiyeden önce borçlar ödeneceği için,
tahvil hamilleri hisse senedi hamillerinden önce alacaklarını alırlar.
Tahvil alacakları icra, iflas ve tasfiyede yeteri kadar korunmuş değillerdir. Ticaret
kanunumuz tahvili bono, çek ve poliçe gibi mütalaa etmemiş, öncelik bakımından adi borç
senedi gibi ticari senetlerin gerisinde bırakmıştır.
Tahviller sabit getirili menkul kıymettir. Tahvil sahibi enflasyonun kendisinden alıp
götürdüğü değerden daha fazla faiz aldığında kâr elde etmiş olur. Elde edilen gelir
enflasyonun altında kaldığında ise tahvilin gerçek geliri “0” olabileceği gibi negatif hâle de
gelebilir.

8.2. Tahvillerde Hukuki Çerçeve
Türk Ticaret Kanunu: Genel konular (md.420-433)
1)
1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu ve buna istinaden çıkarılan T.C.
Merkez Bankası tebliğleri: Faiz, vade, ihraç şartları
2)
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri II SPK Tebliğleri: Halka arz,
tahvil ihraç limitleri, kurul izni, kurula verilecek bilgiler, fon ödemeleri, başvuru şekilleri,
Tahvil ve Sermaye Piyasası aracı Niteliğindeki Diğer Borçlanma Senetleri İhraç Limitlerine
Dair Bakanlar kurulu Kararı (27 Ocak 1993, 21478 Sayılı Resmî Gazete)
3)
Anonim şirketler tarafından çıkarılacak tahvillerin aşağıdaki kayıtları içermesi
gerekir. (TTK m. 425-427)
4)

Şirket unvanı, konusu, merkezi ve süresi, ticaret sicil numarası,
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5)

Esas sermaye miktarı,

6)
Ana sözleşme tarihi ve bunda değişiklikler yapılmışsa bunların da tarihleriyle
tescil ve ilân edildikleri tarihler,
7)

Şirketçe tasdik edilmiş son bilançoya göre şirketin durumu,

8)
Evvelce çıkarılmış ve yeni çıkarılacak tahvillerin nominal kıymetlerinin tutarı,
yenilerin itfa şekli, her tahvilin itibari kıymetiyle faiz oranı, nama veya hamiline yazılı
olduğu, vadesi,
9)

Tahvil çıkarılmasına dair genel kurul kararının tescil ve ilân tarihi,

10)
Şirketin menkul ve gayrimenkullerinin, evvelce çıkarılan tahvillerden veya
diğer bir sebepten dolayı rehnedilmiş veya teminat gösterilmiş olup olmadığı,
11)

Tahvillerin ana sermaye ve faizlerinin ödeme şartları ve varsa itfa planı,

12)

Şirketi temsile yetkili en az iki imza.

Yukarıdaki hususlar tahvil ihracından önce bir “izahname” (registration statement)
hâlinde hazırlanır. Hazırlanan izahname, Ticaret Siciline tescil ettirilir ve aynen tahvil
metnine (tahvilin arka yüzüne) derc edilir. (Derc, söz ve yazıda araya sıkıştırma.) Şirketin
unvanı, merkezi, esas sermayesi, sicil numarası, yetkili imzalar ile tahvilin nominal değeri,
faiz oranı tahvilin ön yüzüne aynen yazılır.
Tahviller muhtelif kupürler (denominations) hâlinde çıkarılabilir. Ancak her kupürün
kıymetinin yuvarlak ve seri içinde birbirine eşit olması gerekir.
TTK hükümlerine göre, anonim şirketler, esas sözleşme tahvil çıkarmaya müsait olsa
dahi, genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilmektedir (md. 423). Kanunun tahvil sahiplerini
korumak amacıyla almış olduğu tedbirlerin başında, anonim şirketlerin çıkaracakları tahvil
miktarını “ödenmiş ve tahvil ihracı esnasında mevcudiyeti anlaşılan sermaye” ile sınırlayan
hüküm gelir. (TTK md. 422) Bazen sermayenin tamamı ödendiği hâlde zarar neticesinde bir
kısmı eksilmiş olabilir.
Öte yandan Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi, tahvil ve sermaye piyasası
aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç yetkisinin, esas sözleşme ile yönetim
kuruluna devredilebileceğini öngörmektedir. Bu takdirde TTK’nın esas sözleşmenin tahvil
çıkarılmasına müsait olduğu durumda dahi bu hususta genel kurul tarafından karar verilmesi
gerektiğine ilişkin 423. maddesi hükmü uygulanmamaktadır.
SPK’nun Seri II, No:13 tebliğine göre, ihraççıların ihraç edecekleri tahvilleri bu
tebliğde belirtilen esaslara göre Kurul’a kaydettirmeleri zorunludur. Genel ve katma bütçeli
idareler ile TCMB tarafından ihraç edilecek tahvillerin Kurula kaydı gerekmez. Ancak ihraç
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edilen bu tahviller hakkında ihracın kesinleştiği tarihten itibaren 10 gün içinde Kurula bilgi
verilir (md. 3).
Kurul, halka arz edilmek üzere yapılacak tahvil ihraç başvurularını, izahname ve
sirkülerin ihraççıya ve halka arz edilecek tahvillere ilişkin mevzuatın öngördüğü ve Kurulun
gerekli gördüğü bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak kamunun aydınlatılması
çerçevesinde inceler ve halka arz yoluyla satışı yapılacak tahvilleri kayda alır. Kurula kayıt
başvurusunda izahname, sirküler gibi Kurul tarafından istenen diğer belgelerin de verilmesi
gerekir.
Halka arz edilmeksizin tahvil ihracı için yapılacak kayıt başvuruları ise Kurul
tarafından istenen bilgilerin tam ve doğru olarak verilip verilmediği yönünden incelenerek
kayda alınır. Kurula kayıt başvurusunda sirküler, halka arz edilmeksizin çıkarılan tahvillerin
hangi gerçek ve tüzel kişilerce satın alınacağı gibi Kurul tarafından istenen diğer bilgi ve
belgelerin de verilmesi gerekir.
Kurul, incelemeleri sonucunda açıklamaların yeterli, açık ve dürüst bir şekilde
yapılmadığı ve halkın istismarına yol açacağı sonucuna varırsa gerekçe göstererek başvuru
konusu tahvillerin kayda alınmasından imtina edebilir.
İhraççıların gerek halka arz edilerek, gerekse halka arz edilmeksizin yapılacak
ihraçlarda esas sözleşmeleri veya varsa kendi özel mevzuatları ile tahvil ihracına yetkili
organın kararının alınmasından sonra Kurul’a yazılı olarak başvurmaları gerekir. Tahvil ihracı
için ihraççıların özel mevzuatları uyarınca başka bir makam veya organın karar veya onayı
gerekiyorsa tahvil ihraç başvurusunda bu karar veya onayın bulunması şarttır.
Bu kapsamda tahvil ihracına ilişkin genel kurul kararının tesciline ve ilanına dair
TTSG, veya esas sözleşme ile tahvil çıkarma yetkisi verilmiş yönetim kurulu kararının
tasdikli örneği de tahvillerin Kurula kayıt başvurusunda istenen belgeler arasında
sayılmaktadır.

8.3. Tahvil Alacaklısının Hakları
1)
Kuruluştaki vesikaların doğru olmaması (TTK md. 305), esas sermaye
hakkında yanlış beyanlarda bulunulması (TTK md. 306), ayın nev’inden sermayeye değer
biçilmesinde hile yapılması (TTK md. 307) gibi hususlarda, kurucular ile kurucuların
fiillerine iştirak edenler aleyhine yahut bu hususta ihmalleri görülen ilk idare meclisi ve
denetçiler aleyhine (TTK md. 308) dava açmak;
2)
Yönetim Kurulu’nun ve dışarıdan atanan müdürlerin sorumluluğunu gerektiren
hâllerde (TTK md. 336 ve 342) buna ilişkin dava açmak;
3)
Ortaklık alacaklısı sıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması
hâlinde, alacaklarının ödenmesini veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md. 397),
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4)
Ortaklık pay sahipleri sayısının beşten aşağı düşmesi, ortaklığın kanunen
gerekli organlarından birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanmaması hâllerinde
durumun düzeltilmesini istemek; aksi takdirde “ortaklığın feshi” için mahkemeye başvurmak
(TTK md. 435),
5)
Ortaklık alacaklısı sıfatıyla, esas sermayenin üçte ikisini kaybeden ortaklığın
feshini dava etmek (TTK md. 436),
6)
Anonim ortaklığın nev’i değiştirmesi, yani limited ortaklığa çevrilmesi hâlinde
alacaklarının ödenmesini veya teminat gösterilmesini talep etmek (TTK md. 555) haklarına
sahiptirler.
TTK 429 ve 430. madde hükümleri uyarınca tahvil sahiplerine, bir heyet olarak
hareket etmek koşulu ile de bazı haklar tanınmaktadır:
1)
alabilirler:
2)

Tahvil sahipleri heyet hâlinde aşağıdaki hususlarda müzakere yaparak karar

Tahvil sahiplerine ait özel teminatların azaltılması veya kaldırılması,

3)
Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz miktarının indirilmesi
veya ödeme şartlarının değiştirilmesi,
4)
5)
edilmesi,

İtfa (ödeme) müddetinin uzatılması ve itfa şartlarının değiştirilmesi,
Tahvil sahiplerinin alacaklarına karşılık olarak hisse senedi almalarının kabul

Yukarıda belirtilen hususların icrasına ve gayrimenkul teminatının azaltılmasına veya
kaldırılmasına dair işlemlerde tahvil sahiplerini temsil etmek üzere bir veya birden fazla
temsilci tayin edilmesi.

8.4. Tahvil Türleri
Klasik tahvilleri kendi içinde aşağıdaki şekilde ayırabiliriz:
Devlet Tahvilleri - Özel Sektör Tahvilleri(State bonds, government bonds, public
sector bonds - corporate bonds, private sector bonds)
Maliye Bakanlığı tarafından belli amaçlarla çıkarılan dahili istikraz (iç borçlanmainternal borrowing) tahvilleri uzun vadeli, hazinenin dönemsel ihtiyaçları için çıkarılan
tahviller ve hazine bonoları (treasury bills, T-bills) ise kısa vadelidir. Ancak enflasyonun
hızlandığı dönemlerde tüm tahviller 1-2 yıllık kısa vadeli ihraç edilir. Hazine bonoları kısa
vadeli, çok defa kuponsuz; tasarruf bonoları orta vadeli tahvil mahiyetinde olup ihraç şartları
ve faiz oranları değişiktir. Uzun vadeli devlet tahvilleri her zaman işlemiş faiziyle birlikte
paraya çevrilebildiği için faiz oranları daha düşüktür. Devlet tahvilleri ihalelerde teminat
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olarak kullanılabilir. Belediyeler (municipal bonds) ve kamu kuruluşlarının çıkardığı tahviller
de devlet tahvilleri sayılır.
Primli Tahviller - Başabaş Tahviller(Premium bonds - par bonds)
İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı değerle (face value) satışa çıkarılıyorsa, bu
başabaş tahvildir. Nominal değerinden daha aşağı bedelle satışa çıkarılan tahvillere primli
tahvil denir. Ticaret Kanunumuz hisse senetlerinin nominal değerden daha aşağı bedelle ihraç
edilmesini yasakladığı hâlde (TTK m.286) tahviller için böyle bir engel yoktur. Tahvil
ihraçlarını düzenleyen diğer mevzuatımız da tahvillerin nominal değerlerinin %5’i kadar
düşük bedelle ihracına izin vermektedir. Ayrıca satışın son gününden yani faizin işlemeye
başladığı tarihten önce satın alanlara, erken satın alma süresine isabet eden faiz kadar indirim
yapılabilmektedir.
İkramiyeli Tahviller(Lottery bonds)
Tahvillerin satışını teşvik etmek için faiz ve erken satış priminden başka para
ikramiyeleri de verilebilir. Ancak her ne isim altında olursa olsun, alıcılara sağlanacak
menfaatler tahvilin itfa tablosunda belirtilen faiz ödeme tutarının içindedir. Türkiye’de, tahvil
sahiplerine nakdi ikramiyeli çekilişler de dâhil, her ne nam altında olursa olsun, faiz dışında
bir menfaat sağlanamaz. (RG: 1.07.1987, T.C. Merkez Bankası)
Nama ve Hamiline Tahviller
Tahviller bütün menkul kıymetler gibi nama ve hamiline yazılı olabilirler. Ancak
piyasamızda tahvillerin yalnız hamiline olarak ihraç edilmesi gelenekselleşmiştir.
Paraya Çevrilme Kolaylığı Olan Tahviller(Cash-convertible bonds)
Özel sektör tahvillerinin normal olarak belli bir vadesi vardır. Hâlihazır mevzuatımıza
göre bu vade 2 yıldan az olmamak üzere serbestçe belirlenir. Çıkarılan tahvillerin bedellerinin
vade sonunda halka geri ödenmesi genellikle bir defada olmaz. Normal iktisadi şartlar altında
5 seneye varan bir itfa planı dâhilinde tahvil bedelleri geri ödenir. Bazı tahvillerde ise
tahvillerin ihracından itibaren belli bir süre geçtikten sonra istenildiği zaman işlemiş günlük
faiziyle birlikte paraya çevrilme imkânı vardır. Bazı tahvillerde bu imkân her an kullanılabilir,
bazılarında ise şirkete talepte bulunulması hâlinde bu tahviller itfaya dâhil edilerek faiz ödeme
tarihinde kupon ödemesiyle birlikte itfaya tabi tutulur.
Garantili ve Garantisiz Tahviller (Guaranteed - non guaranteed bonds)
Çıkarılan tahvillerin satış şansını arttırmak için bir bankanın veya şirketin bağlı olduğu
holdingin garantisi sağlanır. Banka veya holdingin garantisi, çıkarılan tahvillerin anapara ve
faizlerinin vadelerinde geri ödenmesini kapsar. Ayrıca tahvili çıkaran şirket büyük ve
tanınmış bir holdingin bağlı kuruluşu (underlying company) olduğu hâlde kendisi şirket
olarak tahvil piyasasında tanınmamış olabilir. Bağlı olduğu holdingin garantisinin de satış
ilanlarıyla belirtilmesi tahvillerin satış şansını arttırabilir. (underlying bond)
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Sabit ve Değişken Faizli Tahviller(Fixed-rate bonds - floating-rate bonds)
Enflasyonun hızlandığı dönemlerde piyasa cari faiz oranının (current rate) tahvil faiz
oranlarını kısa zamanda geride bırakması, faiz oranlarıyla devamlı şekilde yukarı aşağı
oynanması, tahvil piyasasında istikrarsızlığa sebep olur. Değişken faizli tahviller böyle
durumlarda tahvil piyasasının tıkanmaması için ileriye dönük faiz riskini ortadan kaldırmak
üzere piyasamızda ilk defa 1981 yılında Merkez Bankası’nca ihdas edilmiş, daha sonra çeşitli
SPK Tebliğleriyle düzenlenmiş, 01.07.1987 tarihli SPK Tebliği ile kaldırılmış, nihayet Seri:
II No:4 Tebliğine ek Seri: II, Tebliğ No:13 md. 15-16 ile yeniden düzenlenmiştir. Tebliğe
göre faiz ödemeleri 3, 6 aylık ya da 1 yıllık dönemler itibarıyla kuponlara bağlı olarak
yapılabilir.
İndeksli Tahviller(Indexed bonds)
Yine hızlı enflasyon yıllarında görülen bir tahvil uygulamasıdır. Değişken faizli
tahvillerde yalnız faiz oranı enflasyona karşı korunmaktadır. Anaparayı korumakta, dövize ya
da altına indeksli tahviller daha güvenceli olmaktadır. Bu tip tahvillerde ihraç tarihi ile vade
günü arasında altın fiyatlarında ya da belli bir dövizin kurundaki artış yüzdesine göre anapara
arttırılarak tahvil sahibine ödenir.

8.5. Tahvil Türevleri
Rüçhan Haklı Tahviller(Bonds with subscription rights)
Bazı şirketlerin, çıkardıkları tahvillerin satışını kolaylaştırmak için, tahvillerin tümüne
veya kura ile belirlenecek bir bölümüne, belli bir yüzdesine ya da belli bir limitin üstünde
kalan kısmına ileride yapılacak ilk sermaye artırımından rüçhan hakkı tanıdıkları görülür.
Kâra İştirakli Tahviller
Seri II No. 16 numaralı Tebliğ, ortakların esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak
şartıyla, TTK’nun 422. veya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasında belli
edilen sınırlar içinde kâra iştirakli tahvil çıkarılabileceğini, nama veya hamiline olarak
çıkarılabilen bu tahvillere her yıl verilecek kâr payının hesap şekli ve ödeme zamanının
izahnamede gösterilmesini ve tahvilin ön yüzünde kâra iştirakli olduğunun yazılması
gerektiğini belirtmiştir.
Kâra iştirakli tahviller vade sonu anapara ödemeli olarak çıkarılırlar. Bunların anapara
ödenmesi yıllara dağıtılamaz.
İhraçcılar, tahvillerde verilecek dönem kâr payının belirlenmesinde aşağıdaki
esaslardan birini seçebilirler:
1)
Faiz ve buna ek olarak tahvil tertibi için belli edilen kâr payı yüzdesine göre
hesaplanan tutardan tahvile düşecek payın ödenmesi,
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2)
Kâr payının faizden daha az olması hâlinde faiz ödenmesi; faiz getirisine eşit
veya daha fazla kâr payı tahakkuk etmişse, kâr payının ödenmesi,
3)
Bir faiz öngörülmeksizin tahvil tertibi için belli edilen kâr payı yüzdesine göre
hesaplanan tutardan tahvile düşen payın ödenmesi.
Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller(HDT)
İhraç sırasında izahname ve sirkülerde belirlenen esaslar dâhilinde, ihraççı ortaklıkça
HDT ile değiştirilmek üzere artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile değiştirme
hakkı veren menkul kıymetlerdir (Seri: II, Tebliğ No: 15).
HDT’lerin vadesi 2 yıldan az 7 yıldan çok olamaz. Değiştirilmesi, vadenin başlangıç
tarihinden itibaren en erken 2 yıl sonra yapılabilir. Tahvilin hisse senediyle değiştirilmesi,
ortaklık talebine ve tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak yapılır. Değiştirme süresi sonunda,
hisse senetleriyle değiştirilmeyen HDTler nedeniyle ortaklığın elinde kalan hisse senetleri
Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğ’ine uygun olarak halka
arz edilir. Tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak değiştirilme durumunda, değiştirme hakkını
kullanmayan HDT sahiplerinin değiştirme hakkı ortadan kalkar. İtfada HDTlerin ibrazı ve
tevdii karşılığında yalnız anapara ve işlemiş faizleri alabilirler. Ortaklığın talebine bağlı
değiştirme durumunda değiştirme tarihinden en az 1 ay önce ortaklık tarafından en az iki
gazetenin Türkiye baskısında ikişer kez yapılacak ilan yoluyla HDT sahiplerine duyuru
yapılır.

8.6. Tahvillerde Değer Tanımlamaları
Tahvillerin piyasa değeri önce de belirttiğimiz gibi nominal değerden çok farklı
olmasa da şartlara göre inip çıkabilir.
Tahvillerin piyasa değeri şu faktörlerden etkilenir:
1)
Paraya çevrilebilir olmasa dahi, her tahvilin piyasada her an için bir değeri
vardır. Bu değer (anapara + son faiz ödemesinden beri işlemiş günlük faiz) toplamı
civarındadır. Tahvilin net yıllık faizi 365 ile bölünüp geçen gün sayısı ile çarpıldığında
işlemiş net faizi bulunur.
2)
Tahvilin nominal faiz oranı cari faiz oranının altında ise, piyasada borsa değeri
başabaş (nominal) değerinin altındadır (below par value). Bu durumda “iskontolu işlem
görüyor” denilir (trading at a discount). Normal olarak tahvillerin üzerinde bir miktar işlemiş
faiz bulunduğu için, işlemiş faizle birlikte genellikle başabaşın üstünde (above par) fiyat
bulur. Tahvilin nominal faiz oranı cari piyasa faiz oranının (current market rate) üstünde ise,
piyasa ya da borsa değeri (işlemiş faiz hariç) nominal değerin üstünde oluşur. Bu durumda da
tahvilin “primli işlem gördüğü” söylenir (trading at a premium).
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3)
Normal ekonomik şartlar altında, büyük ve tanınmış şirketlerin tahvilleri ile
büyük banka ve holdinglerin garantisine sahip tahviller diğerlerine oranla ikincil piyasada
daha yüksek değer bulurlar.

8.7. Hisse Senedi ile Tahvil Kıyaslaması
Hukuki Açıdan Farklar
Tahviller ve hisse senetleri arasındaki farklar aşağıda tablo hâlinde verilmiştir:
TAHVİLLER

HİSSE SENETLERİ

1)

Tahvil bir borç senedidir.

Hisse senedi ise, bir mülkiyet senedidir.

2)

Tahvil sahibi, tahvil çıkaran kuruluşun Hisse senedi sahibi, hisse senedini çıkaran
kuruluşun ortağıdır.
uzun vadeli alacaklısıdır.

3)

Tahvil sahibinin bir şirkete sağladığı Hisse senedi sahibi, şirkete belli bir oranda
sermaye yabancı sermayedir.
sahiptir. Kullandırdığı sermaye özsermayedir.

4)

Tahvil sahibi, şirketin aktifi üzerindeki Hisse senedi satın alarak şirketin ortağı olan
alacağından başka hiçbir hakka sahip hak sahipleri, kendilerine tanınan tüm ortaklık
değildir.Şirketin yönetimine katılamaz. haklarından yararlanabilirler.
Buna karşılık, şirketin brüt kârından,
önce tahvil sahiplerine faiz ödenir.
Bundan sonra, bilanço kâr gösterirse,
hisse senetlerine temettü ödenir. Tahvil
sahipleri alacaklarını aldıktan sonra,
şirketin mal varlığı üzerinde hiçbir hak
iddia edemezler.

5)

Tahvilde kesin bir vade vardır, bu vade Hisse senedinde vade olmadığı gibi, hisse
sonunda tahvil sahibi ile şirket senedi sahibi ile şirket arasındaki ilişki
arasındaki hukuki ilişki sona erer.
ebedidir, sadece hisse senedinin sahibi
değişebilir.

6)

Tahvilin getirisi belli ve sabittir.
(Değişken faizli tahvillerde faiz oranları
ancak iktisadi şartlar değiştiğinde
mevzuat değişikliği ile değişebilir.)

7)

Tahviller, mevzuatta itibari değerinin Hisse senetleri, itibari değerin altında bir
altında bir değerle(iskontolu olarak) fiyatla satılamazlar.
ihraç edilebilir.

Hisse senedinin getirisi, hisse senedi değerinde
meydana gelen artış ve şirketin dağıtacağı kâr
payıdır. Ancak senet sahibinin hangi yıl ne
kadar gelir elde edeceği, hatta gelir elde edip
edemeyeceği belli değildir.
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8)

Tahviller, şirketler dışında devlet ve
belediyeler gibi tüzel kişiliğe sahip
kamu kuruluşları tarafından da
çıkarılabilir.

Birer katılma payını ifade eden hisse senetleri
anonim
şirketler
tarafından
ihraç
edilebilirler. (Sermayesi paylara bölünmüş
komandit
şirketler
de
hisse
senedi
çıkarabilmekte ancak bunlar halka arz yoluyla
satılamamaktadır.)

9)

Tahviller, bir itfa planı dâhilinde itfa Hisse senetlerinde prensip itibarıyla itfa söz
edilir.
konusu değildir. Ancak isteğe bağlı olarak,
hisse senetlerinin bir bölümü itfa edilebilir ki,
bunun anlamı sermaye azaltımıdır. Hisse
senetlerinin tamamen itfası ise, şirketin
tasfiyesi demektir.
Ekonomik Açıdan Farklar

Tahvil ile hisse senedi arasındaki en önemli ekonomik fark risk konusudur. Tahvil
sahibi tahvil ihraç eden şirketin kâr-zarar riskine katılmaz. Tahvil sahibi için risk, ancak
şirketin tahvil anapara ve faizlerini ödeyemeyecek duruma gelmesi hâlinde söz konusudur. Bu
durumda da, hisse senedine karşı avantajlıdır. Tahvil bir borç senedi olduğuna göre, borcun
anapara ve faizleri gereğinde yargı yollarına başvurmak suretiyle tahsil edilebilir. Şirketin
iflası veya tasfiyesi hâlinde de, tasfiyeden öncelikle borçlar ödeneceği için, tahvil sahipleri
hisse senedi sahibinden önce alacaklarını alır. Hisse senedi sahipleri ise, ancak şirketin mal
varlığından bütün borçlar ödendikten ve tasfiye masrafları çıktıktan sonra, kalanı, hisseleri
oranında paylaşırlar.
Yalnız, tahvil alacaklıları icra, iflas ve tasfiyede yeterince korunmuş değillerdir.
TTK, tahvili kıymetli evrak saydığı hâlde, İcra İflas Kanunu tahvili bono, çek ve poliçe gibi
mütalaa etmemiş, öncelik bakımından adi borç senedi gibi ticari senetlerin gerisinde
bırakmıştır.
Türkiye’de Kurulca kayda alınan, satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının ihraç
değerinin binde üçü tutarında bir ücret Kurul nezdindeki bir “özel hesaba yatırılmaktadır. Bu
kapsamda tahvil ihraçları için de bu ücret yatırılmaktadır. Özel hesap Sermaye Piyasası
Kurulu’nun giderlerini karşılamak amacıyla oluşturulmuştur. Batı ülkelerinde ise, kamu
otoritesi tarafından oluşturulan fonlara/hesaplara, her tahvil ihracı dolayısıyla ihraç eden
şirketlerce belli bir oranda prim yatırılmakta, tahvil ihraç eden bir şirket tahvillerinin anapara
veya faizlerini ödeyemediği takdirde, tahvil sahiplerinin alacakları tamamen veya belli bir
oranda bu sigorta fonundan ödenmektedir.
Hisse senedi sahipleri ise tamamen risk altındadır. Bu risklerden biri temettü alıp
almama riskidir. Hisse senedi yatırımı tahvillere nazaran daha riskli bir yatırım konusudur.
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Tahvil ve hisse senetlerinin önemli bir ekonomik farkı da, tahvillerin sabit gelirli, hisse
senetlerinin de değişken gelirli olmasıdır. Tahvillerde faiz oranlarını devlet tayin eder.
Faiz oranlarının enflasyonun altında tutulduğu çok görülmüştür. Bu durumda tahvilin gerçek
geliri sıfır olabileceği gibi, 1978-1980 yılları arasındaki dönemde görüldüğü gibi negatif hâle
de gelebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tahvil sahibinin bir şirkete kullandırdığı sermaye, yabancı sermayedir. Tahvil sahibi,
tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Tahvil sahibi şirketin aktifi üzerinde,
alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. Buna karşılık
şirketin brüt karından önce tahvil sahiplerinin faizleri ödenir.
Tahvil sahibi ile şirket arasındaki hukuki ilişki vade sonunda sona erer. Tahvil sahibi
tahvili çıkaran şirketin kâr - zarar riskine katılmaz, şirket zarar etse de günü gelince belli
miktardaki anapara ve faizini alır. Tahvillerin getirilerini etkileyen en önemli unsurlar,
likiditesi ve sahip oldukları risktir. Şirket tahvilleri, şirketin iflas etmesi ve faiz, anapara
ödemesinde temerrüde düşmesi açısından devlet tahvillerine oranla daha yüksek risk
taşıdıklarından, genellikle devlet tahvillerinden daha yüksek faiz geliri sağlarlar. Tahvilin
vade tarihine kadar olan değeri faiz oranlarındaki değişikliklere paralel olarak değişecektir.
Başka bir deyişle, faiz oranları düştüğünde tahvilin değeri yükselecek ve bunların vadesinden
önce satılması hâlinde artı kazanç sağlanacaktır. Tersi durumda faiz oranları yükseldiğinde,
tahvillerin fiyatı düşecektir.
Tahviller çoğu zaman sabit getirili menkul kıymetlerdir. Tahvil sahibi enflasyonun
kendisinden alıp götürdüğü değerden daha fazla faiz aldığında kâr elde etmiş olur. Elde edilen
gelir enflasyonun altında kaldığında ise tahvilin gerçek geliri negatif de olabilir.
Tahvil bir borç senedi olduğuna göre, borcun anapara ve faizleri gereğinde yargı
yoluna başvurarak tahsil edilebilir. Şirketin iflası veya tasfiyesi hâlinde de, tasfiyede önce
borçlar ödendiği için, tahvil sahipleri şirket ortaklarından (hisse senedi sahipleri) önce
alacaklarını alırlar.
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9. HAZİNE BORÇ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Borç Yönetiminin Amaçları

9.2.

İç Borçlanma Mekanizması

9.2.1. Hazine Tarafından İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri
9.2.2. DİBS İhraç Yöntemleri
9.2.3. Piyasa Yapıcılığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Borç yönetiminin amaçları neledir?

2)

İç borçlanma mekanizması nasıl çalışmaktadır?

3)
Hazine tarafından ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri nasıl
sınıflandırılır?
4)

DİBS ihraç yöntemleri nelerdir?

5)

Piyasa yapıcılığı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Borç yönetiminin amaçlarını
kavrayabilmek.
İç borçlanma mekanizması
hakkında bilgi vermek.

Piyasa
açıklayabilmek

yapıcılığını
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Anahtar Kavramlar


Borç yönetimi



Devlet iç borçlanma senedi



Piyasa yapıcılığı



Borç yönetimi
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Giriş
Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak ve bu politikalar çerçevesinde
hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu iktisadî teşebbüsleri ve devlet iştirakleri, ikili ve çok
taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve malî kuruluşlarla ilişkiler,
yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesi, ülkenin finansman
politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemlerin yapılması,
bankacılık ve sermaye piyasası, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, sigorta sektörü ve kambiyo
rejimine ilişkin faaliyetler ile yatırım ve yatırım teşvik faaliyetlerini düzenlemek, uygulamak,
uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek amacıyla Hazine
Müsteşarlığının kurulmasına karar verilmiştir.
Türkiye’de, gelir ve giderlerin zaman ve yer itibarıyla uyumlaştırılması, Tek Hazine
Hesabı adı verilen bir yöntem çerçevesinde yürütülmektedir. Bu yöntemde, çeşitli il veya
bölgelerde toplanan kamu gelirlerinin, öncelikle o il veya bölgelerin giderlerinin
karşılanmasında kullanılması, artan miktarın diğer il veya bölgelerin ihtiyaçları için transfer
edilmesi söz konusudur.
Hazinenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bir Tek Hazine Hesabı,
taşra ödemelerini yapmaktan sorumlu birimler olan defterdarlıkların bulundukları illerdeki
Ziraat Bankası şubelerinde birer Defterdarlık Tek Hazine Hesabı bulunmaktadır.
Hazinenin taşra ödemeleri Merkez Bankası şubelerinde, Merkez bankası şubelerinin
bulunmadığı yerlerde ise bankanın muhabiri durumundaki Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla
yürütülmektedir. Defterdarlıklar, il merkezinde tahsil ettikleri gelirleri bu hesaba yatırmakta,
ödemelerini de kendi kasa mevcutlarının yanı sıra bu hesap üzerine çek kesmek suretiyle
bankadan yapmaktadırlar.
Genel hesaplaşma haftada bir kez merkezde yapılmaktadır. Tek Hazine Hesabı
yönetiminin kapsadığı dönem bir haftalık bir dönemdir. Hesap her Çarşamba akşamı kesilip,
Perşembe sabahı yeniden açılmakta ve dolayısıyla çarşambadan çarşambaya kadar ki bir
haftalık dönemi kapsamaktadır. Hesabın kesin sonuçlarının Türkiye genelinde alınması ve
kesin hesaplaşmanın yapılması Cuma gününü bulmakta, çıkan genel kesin sonuca göre
Hazine TC ziraat Bankası karşısında ya alacaklı ya da borçlu duruma girmektedir.
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9.1. Borç Yönetiminin Amaçları
TTK md. 420’ye göre anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit
ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine “tahvil” denir. Tahviller özel sektör
veya devlet tarafından çıkarılabilir. Türkiye’ye baktığımızda tahvilin daha ziyade devlet
tarafından kamu borçlanmasını sürdürebilmek amacıyla çıkarıldığı görülmektedir.
Borç yönetimi, Hazine’nin toplam nakit ihtiyacını maliyet ve risk unsurunu gözönüne
alarak yönetme sürecidir. Bu süreçte, devletin finansman maliyetinin uzun vadede minimize
edilmesi amaçlanır.
28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde hazırlanmış ve 1 Eylül 2002 tarihli Resmî
Gazete’de yayımlanmış olan “Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile kamu borç ve risk yönetiminin temel
ilkeleri;
a) Makroekonomik dengeleri gözeterek para ve maliye politikaları ile uyumlu,
sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma politikası izlenmesi,
b) Finansman ihtiyaçlarının, iç ve dış piyasa koşulları ve maliyet unsurları göz önüne
alınarak belirlenen risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede mümkün olan en düşük
maliyetle karşılanması, olarak belirlenmiştir.
Borçlanma Politikasının Temel İlkeleri: Likidite, Şeffaflık, Basitliktir.
Borç Yönetiminin Karşı Karşıya Olduğu Riskler: Borç yöneticilerinin, tespit
etmek, değerlendirmek ve yönetmek durumunda oldukları başlıca riskler;


Piyasa/Maliyet Riski,



Likidite (Fonlama/Roll-Over) Riski, Karşı Taraf (Kredi) Riski, Operasyonel

Riskler
Borç Yönetimi; Yasal Kısıtlar, Kredibilite Kısıtı, Bütçe Kısıtı, Diğer Kısıtlar altında
gerçekleştirilmektedir.
Borçlanma Stratejileri
Borç yönetimi idareleri temelde iki tür borçlanma stratejisi izleyebilir. Bunlar
“fırsatçı” ve “ölçüt “ borçlanma stratejileridir.
a) Fırsatçı “Opportunistic” Borçlanma Stratejisi
Borç idaresi sahip olduğu ödeme profili kısıtı altında ihraç ettiği menkul kıymetlere
ilişkin talebin en yoğun olduğu vade ve faiz kompozisyonundan borçlanmak suretiyle
maliyetlerini minimize etmeyi amaçlar. Sonuçları;
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Kısa vadede borçlanma maliyetinin düşük tutulması



Likiditenin tüm vadelere yayılamaması



Getiri eğrisinin oluşturulamaması


Dolayısıyla kısa vadede düşük maliyetli gibi görünse de orta-uzun dönemde
maliyetlerin artması.
b) Ölçüt “Benchmark” Borçlanma Stratejisi
Çoğunlukla bu stratejiyi benimseyen borç idaresi göreceli olarak uzun vadeli, az
sayıdaki borçlanma senedinin azalan vadelerle tekrar ihraç edilmesi ile borçlanma politikasını
uygular. Bu strateji ile uzun vadede;


Piyasadaki ihraç sayısının azaltılması,



Alıcı ve satıcıların söz konusu az sayıdaki ölçüt ihraçlara konsantre edilmesi,



Likiditenin artarak tüm vadelere yayılması sağlanabilir

Bu strateji sonucunda ise;


Verim eğrisi eskisine nazaran uzun ve belirli hâle gelebilecektir


Uzun dönemde, likiditenin artması ve verim eğrisinden kaynaklanan belirlilik,
borçlanma maliyetlerinin düşmesine yol açacaktır
Borçlanmaya İlişkin Mevzuat
Borçlanmanın kanuni dayanağı 4749 sayılı Kamu Finansmanının Düzenlenmesi ve
Borç Yönetimi Hakkında Kanun olup söz konusu kanun 28.03.2002 tarihinde yürürlüğe
konulmuştur. Borçlanma Kanunu ile Hazine Müsteşarlığından sorumlu Bakanın ilgili yılın
Bütçe açığı kadar net iç ve dış borçlanma yapmaya, bu borçlanmayı belli bir oranda
artırmaya, ihraç edilecek borçlanma senetlerinin çeşitlerine, satış yöntemlerine, faiz
koşullarına, vadelerine ve bunlarla ilgili diğer şartları belirlemeye yetkili olduğu
belirlenmektedir. Bakan, bu yetkisini, yetki devri onayı ile Hazine Müsteşarlığına
devretmektedir. Söz konusu kanun, Kamu mali yönetimindeki temel yasalardan birisi olup
borç ve alacak yönetiminde mali disiplinin, şeffaflığın ve etkinliğin artırılması amacına
yönelik olarak önemli düzenlemeler içermektedir.


Mali disiplinin artırılması


Türkiye Cumhuriyeti adına mali yükümlülük yaratacak iç ve dış borçlanma ile
Hazine garantileri ile ilgili işlemlerin tek bir yetkili otorite tarafından gerçekleştirilmesini
teminen Hazine’den sorumlu Bakan yetkili kılınmıştır. Bunun yanısıra, kamu borçlanma
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mevzuatı tek bir çatı altında toplanmış ve borçlanma ve kamu alacaklarına ilişkin kavramlarda
yeknesaklık sağlanmıştır.

Kanunla borçlanma limiti yeniden düzenlenmiş olup borçlanma limiti iç ve dış
borçlanmayı kapsayacak şekilde aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. Kanun kapsamında
borçlanma limitine yönelik olarak getirilen yenilikler aşağıda özetlenmektedir.
Önceki Uygulama:
•

Limit “net iç borç kullanımı”nı esas almaktadır.

•

Limit %15 oranında artırılabilir.

•
Özel Tertip İç Borçlanma Senetleri (İkrazen ihraç edilenler hariç olmak üzere)
limite dâhil değildir.
•

İkrazen İhraç Edilen Özel Tertip İç Borçlanma Senetleri limite dahil değildir.

•

Limit ek bütçelerle değiştirilebilir.

Yeni Uygulama:
•

Limit “net borç kullanımı”nı esas almaktadır.

•

Limit %5 oranında artırılabilir. Bakanlar Kurulunun ilave %5 artırma yetkisi

vardır
•
Özel Tertip İç Borçlanma Senetleri (İkrazen ihraç edilenler hariç olmak üzere)
limite dâhildir.
•
İkrazen İhraç Edilen Özel Tertip İç Borçlanma Senetleri limite dahil değildir.
Ancak ilgili yıl bütçe kanununda ikraz limiti ayrıca belirlenir.
•

Limit ek bütçelerle değiştirilemez.

•

Şeffaflığın artırılması

•
Kanunla getirilen düzenleme çerçevesinde borçlanmaya ilişkin veri ve
değerlendirmelerin yer aldığı Borç Yönetimi Raporu hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır.
•
Hazine’nin bağlı olduğu Bakan’ın, yılda bir defadan az olmamak üzere, özel
gündemle yapılacak toplantı çerçevesinde, borç yönetimine ilişkin hususlarda TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu’nu bilgilendirmesi hükmü getirilmiştir.
•

Borç ve Alacak Yönetiminde Etkinliğin Artırılması
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•
Finansman ihtiyaçlarının, orta ve uzun vadede mümkün olan en düşük maliyet
ve makul düzeyde bir risk oranı çerçevesinde karşılanacağı ve borçlanma stratejisinde mevcut
risklerin izleneceği ve değerlendirileceği, aktif risk yönetimi yapılacağı, devlet borçlanma
senetleri için etkin bir piyasa oluşturulacağı şeffaflık ve hesap verilebilirliğin esas alınacağı ve
devlet adına tek bir borçlanmaya otoritesinin mevcudiyeti gibi hususlar hüküm altına alınmış
bulunmaktadır.
Net Borçlanma Limiti = Bütçe Başlangıç Ödenekleri Toplamı – Tahmin Edilen
Bütçe Gelirleri
•
Borç ve Risk Yönetimi Komitesinin oluşumu: Kanunun verdiği yetki
çerçevesinde çıkartılan yönetmelikle borç ve risk yönetiminde koordinasyonun ve etkinliğin
sağlanması amacıyla Hazine Müsteşarlığı bünyesinde Borç ve Risk Yönetimi Komitesi
oluşturulmuştur. Ayrıca, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü bünyesinde risk yönetiminden
sorumlu bir birim kurulmuştur.
•
Nakit hareketlerindeki uyumsuzluktan kaynaklanan kısa vadeli nakit
açıklarının finansmanı ve nakit yönetiminde etkinliğin artırılması amacıyla para piyasalarında
nakit işlem yapma olanağı sağlanmıştır. Para piyasası nakit işlemleri stoku ilgili yıl bütçe
başlangıç ödenekleri toplamının yüzde ikisini geçemez.
•
Nakit Fazlalarının Nemalandırılması: Hazine hesaplarında oluşacak nakit
fazlalıklarını değerlendirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla
nemalandırılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Nemalandırmaya ilişkin usul ve esaslar
Müsteşarlık ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında müştereken tespit olunur.

9.2. İç Borçlanma Mekanizması
9.2.1. Hazine Tarafından İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri
Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) kavramı, Hazine tarafından yurt içi piyasada ihraç
edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Hazinece ihraç edilen DİBS’ler genel olarak
vadeleri dolmadan paraya dönüştürülmezken ikincil piyasalarda alınıp satılmaktadırlar.
Türkiye’de DİBS’lerin en önemli müşterileri bankalardır. DİBS’lerin kredi riskinin olmaması,
faiz oranlarının göreli olarak yüksek olması, ikincil piyasalarının işlek olması, ihalelerde
teminat olarak kullanılmaları, geri ödenmeme riskinin olmaması ve açık piyasa işlemlerine
konu olması DİBS’lerin bankalar tarafından tercih edilme nedenleri arasında sayılabilir.
DİBS’ler farklı açılardan sınıflandırılabilir. İhracı yapılan DİBS’ler vadelerine, ihraç
yöntemlerine, ihraç edildikleri para birimi cinsine, faiz ödeme türlerine, üzerlerinde kupon
taşıyıp taşımamalarına ve ihraç amacına göre sınıflandırabilir.
Vadeye Göre Sınıflandırma
Hazine, Devlet İç Borçlanma Senetlerini vadelerine göre Devlet Tahvili ve Hazine
Bonosu olarak ihraç etmektedir;
196

•

Devlet Tahvilleri, 1 yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli,

•

Hazine Bonoları, ise 1 yıldan kısa vadeli iç borçlanma senetleridir.

Para Cinsine Göre Sınıflandırma
İhraç para birimi cinsine göre döviz ve TL üzerinden senet ihraçları yapılabilmekte,
döviz üzerinden ihracı gerçekleştirilen senetler ise ya döviz cinsinden ya da dövize endeksli
olarak ihraç edilmektedir. Döviz cinsi ve dövize endeksli senetler arasındaki en belirgin fark,
döviz cinsinden senetlerin borçlanma ve ödemelerine ilişkin işlemlerin dövizle yapılmasına
karşın dövize endeksli senetlerin borçlanma ve ödemelerinin belirlenen kur üzerinden
hesaplanan TL üzerinden yapılmasıdır.
Kupon Durumuna Göre Sınıflandırma
Kuponsuz senetler iskontolu senetler olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu senetlerin
faiz ödemesi anapara ile birlikte vade sonunda yapılır. Senetlerin satış fiyatları ile her bir
senedin vade sonunda ulaşacağı nominal tutar arasındaki fark senedin üzerinde taşıdığı ve
yatırımcının elde edeceği faiz kazancı olacaktır. Bu noktada, iskontolu senetler, “ihraç
tarihinde iskonto edilmiş fiyat ile satılan, vadesi boyunca herhangi bir kupon ödemesi
olmayan, yatırımcı için getirisi nominal değer ile iskontolu (satış) fiyatı arasındaki fark
üzerinden hesaplanan sabit getirili senetler” olarak tanımlanabilir.
Kuponlu senetler ise, itfa olana kadar senedi elinde bulunduran yatırımcısına belirli
dönemlerde nakit akımı sağlayan senetler olarak ifade edilebilir. Kuponsuz senetler, iskonto
esasına göre satışa sunulurken, kuponlu senetler üzerinde yazılı nominal değer (100 TL/10000
USD/10000 Euro) üzerinden iskontolu veya primli olarak satılabilmektedir.
Faiz Tipine Göre Sınıflandırma
İskontolu senetler sabit getirili senetlerdir. Kuponlu senetler ise sabit veya değişken
faiz ödemeli olarak ihraç edilebilir. Sabit faiz ödemeli senetler için kupon ödeme
dönemlerinde veya vade sonlarında ödenecek faiz miktarları, senetlerin ihraç gününde
belliyken, değişken faiz ödemeli senetlerde ilgili büyüklükleri “bir değere endekslemek” söz
konusudur. Söz konusu senetlerde ayrıca ek bir getiri (spread) uygulamasına da yer
verilebilmektedir. Değişken faiz ödemeli senetler, menkul kıymetin vadesi boyunca faiz
oranında oluşabilecek aşırı volatiliteye ilişkin yatırımcının üstlenmesi olası faiz riskinin
azaltılması temeline dayanır.
Finansman Amacına Göre Sınıflandırma:
•
Bütçe Finansmanı Amacı Dışında İkrazen İhraç Edilen Özel Tertip Devlet
İç Borçlanma Senetleri: Bütçenin finansmanı dışında, Hazine’ye herhangi bir nakit
girişiolmadan, borcun niteliğine göre kuruluşlarla Hazine arasında bir borç alacak
ilişkisidoğurmak üzere “ikrazen” ihraç edilen özel tertip iç borçlanma senetleridir.
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•
Bütçe Finansmanı Amacıyla İhraç Edilen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma
Senetleri: İlgi bütçe yılında ödenek ayrılması yoluyla ihracı gerçekleştirilebilen ancakHazine
hesaplarına nakit girişi sağlamayan senetlerdir.
•
Bütçe Finansmanı Amacıyla İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri:
Bütçe açığının finansmanı amacıyla ihraç edilen ve Hazine hesaplarına nakit girişi sağlayan
senetlerdir.

9.2.2. DİBS İhraç Yöntemleri
9.2.2.1. İhale Yöntemi
İhale süreci Hazine tarafından yürütülmekte olup Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası bu süreçte Hazine’nin mali ajanı olarak görev almaktadır.
Hazine her ayın son iş günü açıkladığı iç borçlanma stratejisi çerçevesinde, bir sonraki
ay gerçekleştirilecek ihalelerin tarihini, valör tarihini, ihraç edilecek senetlerin türünü (döviz,
TL, kuponlu, iskontolu vs) ve vadesini duyurmaktadır. İhalelere ilişkin detay duyuru ise
ihalelerden önceki haftanın son iş günü yapılmakta ve Hazine internet sayfasından
(www.hazine.gov.tr) duyurulmaktadır. Söz konusu duyuru basın ve yayın organlarına da
geçilir. İç borçlanma ihaleleri genellikle Salı günleri yapılır. İç borçlanma ihaleleri tüm tüzel
ve gerçek kişilere açıktır. İhalelere tüm bankalar, aracı kurumlar, şirketler, özel finans
kuruluşları ve bireysel yatırımcılar katılabilmektedir. Katılımcılar, ihale günü saat 12:00’ye
kadar, minimum 1.000 TL maksimum 500 milyon TL nominal (1 TL’nin katları şeklinde)
tutarlı tekliflerini (döviz cinsi borçlanmalarda min. 10.000 birim döviz ve katları) TCMB’ye
iletirler. İhale teklifleri TCMB’ye faks, on-line ve EFT (Elektronik Fon Transferi) Sistemi
aracılığıyla ve/veya TCMB şubelerine bizzat şahısların başvurusu ile yapılır. Katılımcılar
fiyat teklifinde bulunmakta olup her katılımcı ihaleye birden çok teklifle katılabilir. Ancak,
bir katılımcının tek bir fiyattan verebileceği tekliflerin toplamı nominal 500.000.000 TL ile
sınırlıdır. İhaleye katılanlar (Piyasa Yapıcı bankalar hariç) teklif ettikleri miktarın % 1’ini,
ihaleden önce teminat olarak yatırmak zorundadırlar. Valör günü DİBS almaya hak kazandığı
hâlde yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcıların teminatlarına Müsteşarlık tarafından el
konmaktadır. Ayrıca, sözkonusu katılımcıların sonraki ihalelere teklif vermek istediklerinde
%1 yerine %20 teminat yatırmaları gerekmektedir. %20 teminat yatırdığı hâlde aynı davranışı
tekrarlayan katılımcılar %100 teminat yatırmak zorundadırlar. Dövizli ihalelerde teminat TL
olarak yatırılmaktadır. Bu süreçte kullanılacak döviz kuru ihaleden önce TCMB tarafından
açıklanmaktadır.
Kamu Kuruluşlarına ve Piyasa Yapıcısı olan bankalara ihale öncesinde saat 10:30’a
kadar taleplerini bildirmeleri kaydıyla ihale sistemine göre; ihalede oluşacak fiyattan ya da
ortalama fiyattan teklif verme yani Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT) verme hakkı tanınmıştır.
İhale günü saat 10:30’a kadar ROT yolu ile DİBS almak isteyen kamu kurumlarının almak
istedikleri net tutarı Merkez Bankasına faksla bildirerek %1 oranında teminatı yatırmış
olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşlarının ROT tekliflerinin tamamı karşılanırken, Piyasa
Yapıcı bankaların teklifleri Hazinece belirlenen bir orandan kısmen karşılanabilmektedir.
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ROT satışlı sonuçları ihale günü saat 11:00’de kamuoyuna duyurulur. İhale günü TCMB’ye
gelen tüm rekabetçi teklifler saat 12:00’den sonra yüksek fiyattan düşük fiyata (düşük faizden
yüksek faize) göre sıralanır. Ayrıca, Hazine tarafından ihaleden önce belirlenerek ilan edilen
ihale değerlendirme yöntemine göre hazırlanan teklif listelerinde her fiyat seviyesinde elde
edilecek kümülatif hasılat, satılacak nominal tutar, ortalama, basit ve bileşik faiz oranları
görülebilmektedir. İhale listesi TCMB tarafından hazırlandıktan sonra değerlendirilmek üzere
Hazine’ye gönderilmektedir. Hazine, mevcut koşullar çerçevesinde tüm teklifleri inceler ve
ihalede kabul edebileceği en düşük fiyatı belirler. Bu fiyat, kesme noktasıdır. Bunun
üzerindeki tüm teklifler kabul edilecek; altındakiler ise reddedilecektir. Hazine kesme
noktasına karar verdikten sonra tüm teklif sahiplerine bildirilmek üzere TCMB’ye iletir.
İhale Fiyatlama Sistemi:
•
Çoklu Fiyat İhalesi: İhaleye gelen tüm teklifleri içerisinden Hazine’nin
borçlanma ihtiyacının minimum maliyet ile karşılanabilmesi amacına en uygun ortalama faizi
göz önünde bulundurarak belirlediği en düşük fiyat seviyesinden daha yüksek fiyatta teklif
gönderen tüm katılımcılar kendi teklif ettikleri fiyattan ihaleden DİBS almaya hak
kazanmaktadırlar.
•
Tek Fiyat İhalesi: İhaleye gelen fiyat teklifleri içerisinde Hazine’nin
borçlanma maliyetini minimize eden bir fiyatın belirlenmesi ve söz konusu fiyattan daha
cazip teklif gönderen tüm katılımcıların almak istedikleri DİBS tutarını kendi teklif ettikleri
fiyattan değil Hazine’nin belirlediği en düşük fiyattan almaları şeklinde gerçekleşir. Tek fiyat
yöntemiyle değerlendirilen bir ihaleden almaya hak kazanan katılımcıların hepsi aynı getiriyi
elde edeceklerdir.
Geçmiş dönemlerde içinde bulunulan dönemin koşullarına göre tek fiyat veya çoklu
fiyat sistemi uygulanmış olup mevcut durumda geri alım ihaleleri dışında Hazine DİBS
ihalelerinde çoklu fiyat sistemi uygulaması geçerlidir.

9.2.2.2. “TAP” Yöntemi
Bu yöntemde, yatırımcılar, türü, vade ve faiz yapısı ve satış süresi Hazinece önceden
belirlenen senetleri Merkez Bankasından satın alabilmektedir. Yatırımcılar Merkez
Bankasından alana kadar bu senetlerin mülkiyeti Hazine’ye aittir. Merkez Bankası “TAP”
satışları süresince sadece aracı ve depolayıcı görevi görmektedir. Bu yöntemle yapılan ihraç
süresi, bir gün olabileceği gibi, senetler daha uzun süre ile satışta kalabilir. Senetlerin birden
fazla gün satışta kalması durumunda, ilan edilen faiz oranı üzerinden her gün için fiyat
belirlenip bu fiyatlar üzerinden satış gerçekleştirilir. Piyasa Yapıcılığı Sistemi uygulandığı
dönemlerde Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği TAP satışlarından sadece Piyasa Yapıcı
bankalar yararlanabilmektedir.
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9.2.2.3. Doğrudan Satış Yöntemi
Hazine; doğrudan satış yöntemi ile kamu kurumları, bankalar ile diğer finansal
kuruluşlara özel tertip DİBS ihraç edebilmektedir. Özelliği başlangıçta kime, ne kadar ve
hangi koşullara sahip senetlerin satılacağının belli olmasıdır. Hazine tarafından piyasa
koşulları çerçevesinde senedin faizi belirlenerek karşıtarafla da mutabakat sağlanarak senet
ihracı gerçekleştirilmektedir. Daha önce ihraç edilmiş olan bir senet için de doğrudan satış söz
konusu olabilmektedir. Senedin ihraç fiyatının üzerine işlemiş faizi de eklenerek hesaplanan
fiyat üzerinden ihraç gerçekleştirilmektedir.

9.2.2.4. Halka Arz Yöntemi
Yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, kamu bankaları, özel bankalar ve aracı
kurumlar aracılığı ile halka doğrudan DİBS ihracı gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem piyasaya
bireysel yatırımcılar açısından cazip yeni bir enstrüman sunularak alıcı tabanının
genişletilmesine imkan tanımaktadır. Piyasa Yapıcılığı Sistemi uygulandığı dönemlerde,
halka arz yoluyla satışlara sadece Piyasa Yapıcı bankalar aracılık edebilmektedir.
Halka Arz yönteminde Hazine öncelikle, ihrac edilecek senet için koşulları belirler.
İhraç koşulları, ihraç miktarı, senedin vade ve faiz koşulları, halka arza aracılık edecek
bankalar ve aracı kurumlar, bunlara ödenecek komisyon oranı ile senetlerin ne kadar süre
boyunca satışta kalacağı hususlarını içermektedir.
Halka arz yolu ile satılan senetler, ilan edilen süre boyunca satışa açıktır. Hazine ihraç
edilecek senetlerin günlük fiyatlarını her gün için belirler ve aracılık yapan kuruluşlara ve
kamuoyuna bildirir.

9.2.2.5. Piyasa Yapıcılığı Uygulaması
Kamu borç yönetiminin etkinleştirilmesi ve kamu borçlanmasında istikrarın
sağlanması, DİBS ikincil piyasasının derinleştirilmesi ve finansal sistemin geliştirilmesi
amaçlarıyla Piyasa Yapıcılığı sistemi uygulanmaktadır. Piyasa Yapıcılığı uygulaması
çerçevesinde Piyasa Yapıcı bankaların DİBS birincil ve ikincil piyasalarına ilişkin olarak
birtakım hak ve yükümlülükleri mevcuttur.
Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Çerçevesinde Piyasa Yapıcılara Tanınan Başlıca Haklar:


İhalelere teminatsız katılım



Rekabetçi olmayan teklif verme hakkı



İhale sonrası alım hakkı



TAP satışlarından faydalanabilme ve halka arza aracılık etme hakkı



Geri alım ve değişim ihalelerine katılma hakkı
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Hazinenin para piyasasında yapacağı nakit işlemlerine taraf olma hakkı


Merkez Bankası bünyesindeki DİBS Ödünç İşlemleri Piyasasında DİBS ödünç
alma verme işlemlerine taraf olma hakkı


Danışma kurulu toplantılarına 2 temsilci ile katılabilme

İhale Sonrası Teklif: Piyasa Yapıcı bankalar valör günü saat 14:00’e kadar ihale
sonrası teklif verebilir. İhale sonrası teklif yoluyla satış tutarı uygulamadaki ihale sistemine
göre iki şekilde hesaplanmaktadır. Tek fiyat ihale sisteminde her bir Piyasa Yapıcıya söz
konusu tekliflerin karşılanmasıyla yapılacak satışların azami tutarı, Piyasa Yapıcının ihalede
aldığı net tutarın (rekabetçi olmayan tekliflerin karşılanması yoluyla yapılan satışlar hariç)
%20’si kadardır. Çoklu fiyat ihale sisteminde ise her bir Piyasa Yapıcıya, ihalede oluşan
ortalama fiyatın üstünde kalan (ortalama fiyat ve rekabetçi olmayan tekliflerin karşılanması
yoluyla yapılan satışlar hariç) net teklifleri toplamının %40’ı kadar ortalama fiyat üzerinden
ihale sonrası satış yapılır.
Ayrıca, Piyasa Yapıcı bankalara Merkez Bankası tarafından da birincil piyasadan satın
aldıkları ve itfa olmamış net Devlet İç Borçlanma Senedi tutarının % 7’sine kadar ilave APİ
işlemi yapabilme hakkı tanınmıştır.
Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Çerçevesinde Piyasa Yapıcıların Yükümlülükleri:
Birincil piyasaya ilişkin olarak; Piyasa Yapıcı bankalar, aylık asgari %3 olmak üzere
her üç aylık dönemde, birincil piyasada Müsteşarlık tarafından ihale yoluyla ihracı
programlanan veya ihraç edilen DİBS’lerin net tutar olarak en az %5’ini almakla yükümlüdür.
En az alım yükümlülüğünün hesaplanmasında Müsteşarlığın ilan ettiği borçlanma
programındaki ihale yolu ile borçlanma hedefi tutarı ile aynı dönem için ihale yolu ile
borçlanmanın gerçekleşme tutarlarından hangisi düşük ise o dikkate alınır. Bu tutarın
hesaplanmasında ihale sonrası teklif yoluyla yapılan satışlar ve 3 aylık referans bono ihaleleri
dikkate alınmazken rekabetçi olmayan teklif yoluyla yapılan satışlar hesaplamaya dahil edilir.
Alım yükümlülükleri 0-3 yıl vadeli senetlerde 1, 3-5 yıl vadeli senetlerde 1,3 ve 5 yılın üzeri
vadeli senetlerde 1,5’lik katsayılarla ağırlıklandırılarak hesaplanır. Piyasa Yapıcının herhangi
bir ayda aylık yükümlülüğünden fazla almış olduğu tutar bir sonraki ay yükümlülüklerinden
mahsup edilir. Mahsup işlemi yapılırken Piyasa Yapıcının katsayı ile ağırlıklandırılmamış
alım tutarı esas alınır.
İkincil piyasaya ilişkin olarak; Piyasa Yapıcı bankalar BİST Tahvil ve Bono
Piyasasında Hazinece belirlenmiş olan ölçüt kıymetler için belirli sınırlar içinde ve belli
saatler arasında sürekli olarak alım-satım kotasyonu vermek suretiyle likiditeyi sağlamakla
yükümlüdür.
Piyasa Yapıcı kotasyon verirken aşağıda belirtilen koşulları sağlamakla yükümlüdür:
1.
Kotasyonlar BİST Tahvil ve Bono Piyasasının açık olduğu her gün 9:45-12:00,
13:15-16:00 saatleri arasında verilir.
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2.

Alım-satım kotasyonlarının asgari büyüklüğü nominal 5 milyon TL’dir.

3.
Kotasyonlar, kuponlu DİBS’ler için fiyat üzerinden verilir ve alım-satım
fiyatları arasındaki açıklık azami 0,5 TL’dir.
4.
Verilen kotasyonlardan işlem gerçekleşmesi sonucunda kotasyon
büyüklüklerinin 5 milyon TL’nin altına düşmesi veya herhangi bir nedenle kotasyonların geri
çekilmesi durumunda, Piyasa Yapıcı 2 dakikalık bir süre içinde kotasyonlarını yeniler.
Sözleşme çerçevesinde verilecek kotasyonlar “PY” ek koduyla girilir.

9.2.2.6. ISIN Kodu
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmesine karar verilen menkul kıymetlere
uluslararası tanım kodu (ISIN Code) verilmektedir. İhraç olması kesinleşen her menkul
kıymet için Merkez Bankası bir tanım kodu belirlemektedir. (Örn: TRT110804T13). Tanım
kodunun belirlenmesinin ardından ihraç olunacak DİBS’in özellikleri elektronik ortamda EFT
üyesi bankalara duyurulmaktadır.
1.

1 ve 2’nci haneler ülke kodunu belirtmektedir. Türkiye = TR

2.
Hane menkul kıymet türünü belirtmektedir. (T = Devlet Tahvili, B = Hazine
Bonosu, H= Halka Arz, G = GOS-KOI, D = Diğer Kamu Borçlanma Menkul Kıymetleri)
3.

4 - 9. haneler menkul kıymetin itfa tarihini gün, ay ve yıl olarak belirtir.

4.
10. hane menkul kıymetin TL ya da yabancı para cinsinden olduğunu ve tüm
menkul kıymet, anapara veya kupon olduğunu belirtmektedir. (TL olan ihraçlarda tüm
menkul kıymeti ifade eden kod T, TL olan ihraçlarda anaparayı ifade eden kod A, TL
olan ihraçlarda kuponu ifade eden kod K, yabancı para olan ihraçlarda tüm menkul
kıymeti ifade eden kod F, yabancı para olan ihraçlarda anaparayı ifade eden kod P,
yabancı para olan ihraçlarda kuponu ifade eden kod C’dir.)
5.
11. hane aynı itfa tarihine denk gelen, aynı özelliklere sahip menkul kıymetlere
verilen sıra numarasını belirtir. Bu numaralar 1’den başlayıp 9’a kadar gitmektedir. 9’dan
fazla itfa tarihli ihraçlara A’dan başlayıp Z’ye kadar ihraç numarası verilmektedir.
6.
12. hane kontrol hanesi olarak kullanılmaktadır ve standart bir hesaplama
yöntemi ile bu numara hesaplanmaktadır.

9.2.3. Piyasa Yapıcılığı
1.
duyurur.

Hazine Müsteşarlığı Piyasa Yapıcı seçme kriterlerini belirler ve kamuoyuna

2.
Piyasa yapıcılığı sistemi, Ocak - Mart; Nisan - Haziran; Temmuz - Eylül ve
Ekim -Aralık olmak üzere üçer aylık dört dönemden oluşur.
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3.
Piyasa yapıcılığı sistemine dahil olmak isteyen bankalar her bir dönemin
başlangıcından en az bir ay önce Müsteşarlığa yazılı olarak başvurur.
4.
duyurur

Müsteşarlık açıklanan kriterlere göre Piyasa Yapıcıları belirler ve kamuoyuna

9.2.3.1. 2014 Yılı Piyasa Yapıcılığı Kriterleri
1)
Piyasa Yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden
geçmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunulmuş olan en son mali
tabloları itibarıyla;
a)

Sermaye Yeterliliği Oranının yüzde 12’nin altında olmaması,

b)
“Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik” uyarınca hesaplanan ikinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik
oranının yüzde 100’den az olmaması,
2)

Son 12 aylık dönemde,

a)
Birincil Piyasadaki DİBS ihraçlarından yapılan alım tutarının 1.2 milyar
TL’nin altında olmaması,
b)
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasındaki kesin alım satım işlemleri ile
Borsa İstanbul’a tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarın 6 milyar TL’nin altında olmaması
gerekmektedir.

9.2.3.2. Piyasa Yapıcı Bankalar (2014)
1.

Akbank T.A.Ş.

2.

Denizbank A.Ş.

3.

Deutsche Bank A.Ş.

4.

Finansbank A.Ş.

5.

HSBC Bank A.Ş.

6.

ING Bank A.Ş.

7.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

8.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

9.

T. Garanti Bankası A.Ş.

10.

T. Halk Bankası A.Ş.
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11.

T. İş Bankası A.Ş.

12.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

13.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

9.2.3.3. Piyasa Yapıcıya Sağlanan Haklar
1)

Piyasa Yapıcı “Türk DİBS Piyasa Yapıcısı” unvanını kullanabilir.

2)
Piyasa Yapıcı ihalelere teminatsız katılır. İhaleyi kazanıp yükümlülüklerini
yerine getirmeyen Piyasa Yapıcıya, takip eden ihalelerde diğer yatırımcılara uygulanan cezai
teminat şartları uygulanır.
3)
Piyasa Yapıcı ihalelerde rekabetçi olmayan teklif verebilir. Rekabetçi olmayan
tekliflerin karşılanması yoluyla yapılacak toplam ihraç tutarı ihaleye ilişkin üst limitin
%30’unu aşamaz. İhale için üst limit ilan edilmemişse, Müsteşarlık herhangi bir oran
açıklamadan uygun gördüğü miktarda satış yapabilir.
4)
Piyasa Yapıcı ihale sonuçlarının açıklandığı andan itibaren valör günü saat
14:00’e kadar ihale sonrası teklif verebilir. İhale sonrası teklif yoluyla satış tutarı
uygulamadaki ihale sistemine göre iki şekilde hesaplanabilecektir.
a)
Tek fiyat ihale sisteminde (Tek Fiyat İhalesi: İhalenin kesildiği noktadaki
fiyatın ihaleyi kazanan tüm katılımcılara uygulandığı ihale) her bir Piyasa Yapıcıya söz
konusu tekliflerin karşılanmasıyla yapılacak satışların azami tutarı, Piyasa Yapıcının ihalede
aldığı net tutarın (rekabetçi olmayan tekliflerin karşılanması yoluyla yapılan satışlar hariç)
%20’si kadardır.
b)
Çoklu fiyat ihale sisteminde (Çoklu Fiyat İhalesi: İhalenin kesildiği noktaya
kadar her bir katılımcıya kendi teklif ettiği fiyatın uygulandığı ihale) ise her bir Piyasa
Yapıcıya, ihalede oluşan ortalama fiyatın üstünde kalan (ortalama fiyat ve rekabetçi olmayan
tekliflerin karşılanması yoluyla yapılan satışlar hariç) net teklifleri toplamının %40’ı kadar
ortalama fiyat üzerinden ihale sonrası satış yapılır.
5)
Müsteşarlık, para piyasalarında yapacağı nakit işlemlerini Piyasa Yapıcılar ile
gerçekleştirir.
6)
7)
edebilir.
8)

“TAP” satışlarından sadece Piyasa Yapıcılar faydalanabilir.
Halka arz yoluyla yapılacak DİBS ihraçlarına sadece Piyasa Yapıcılar aracılık

Geri alım ve değişim ihalelerine sadece Piyasa Yapıcılar katılabilir.
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9)
Piyasa Yapıcılar, Piyasa Yapıcılığı Danışma Kurulu toplantılarına iki temsilci
ile katılabilir (Hazine Müsteşarlığı ve konuya göre çağrılacak diğer kamu kurumları
temsilcileri ile Piyasa Yapıcıların katılımıyla oluşturulan kurul)
10)
Piyasa Yapıcılar, TCMB bünyesinde kurulmuş olan DİBS Ödünç İşlemleri
Piyasası’nda DİBS ödünç alma ve verme işlemlerine taraf olabilirler.

9.2.3.4. Piyasa Yapıcılığı Danışma Kurulu
1)
Müsteşarlık ayda en az bir defa Piyasa Yapıcılar ile toplantı düzenler ve söz
konusu toplantıya konuya göre ilgili diğer kamu kurumu temsilcilerini çağırabilir.
2)
Müsteşarlık Piyasa Yapıcılığı Danışma Kurulu’nun gündem ve tarihini belirler
ve Piyasa Yapıcılığı Danışma Kurulu katılımcılarına duyurur.
3)
Müsteşarlığın talebi üzerine, Piyasa Yapıcılar güncel ekonomik konulara
ilişkin Piyasa Yapıcılığı Danışma Kurulunu bilgilendirir.
4)
Müsteşarlık piyasa koşullarında önemli ve ani değişmeler olması durumunda,
Piyasa Yapıcılığı Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Çerçevesinde Piyasa Yapıcıların Yükümlülükleri
Piyasa Yapıcı;
1)
Her üç aylık dönem için asgari olarak Müsteşarlık tarafından ihale yoluyla
ihracı programlanan veya ihraç edilen DİBS’lerin net tutarının 0.6 ile çarpılması ve piyasa
yapıcı sayısına bölünmesi ile bulunan tutarı birincil piyasadan almakla yükümlüdür.
2)
Aylık asgari olarak Müsteşarlık tarafından ihale yoluyla ihracı programlanan
veya ihraç edilen DİBS’lerin net tutarının 0.36 ile çarpılması ve piyasa yapıcı sayısına
bölünmesi ile bulunan tutarı birincil piyasadan almakla yükümlüdür.
3)
Her üç aylık dönemde Piyasa Yapıcılığı sistemine girişler ve çıkışlar dikkate
alınarak yükümlülükler yeniden belirlenir ve Müsteşarlık tarafından herhangi bir bildirime
gerek olmaksızın Piyasa Yapıcı tarafından yerine getirilir.
4)
Piyasa Yapıcının herhangi bir ayda aylık yükümlülüğünden fazla almış olduğu
tutar bir sonraki ay yükümlülüklerinden mahsup edilir
5)
Piyasa Yapıcı ikincil piyasada likiditeyi sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla,
Piyasa Yapıcı, BİST Tahvil ve Bono Piyasasında, söz konusu piyasanın işleyiş kuralları
çerçevesinde, asgari 3 ay süreyle alım-satım kotasyonu verir. Piyasa Yapıcı kotasyon verirken
aşağıda belirtilen koşulları sağlamakla yükümlüdür:
a)
Kotasyonlar BİST Tahvil ve Bono Piyasasının açık olduğu her gün 9:45-12:00,
13:15-16:00 saatleri arasında verilir.
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b)

Alım-satım kotasyonlarının asgari büyüklüğü nominal 5 milyon TL’dir.

c)
Kotasyonlar, kuponlu DİBS’ler için fiyat üzerinden verilir ve alım-satım
fiyatları arasındaki açıklık azami 50 Kuruş’tur.
d)

İskontolu DİBS’ler için kotasyonlar yıllık basit faiz üzerinden verilir

e)
Verilen kotasyonlardan işlem gerçekleşmesi sonucunda kotasyon
büyüklüklerinin 5 milyon TL’nin altına düşmesi veya herhangi bir nedenle kotasyonların geri
çekilmesi durumunda, Piyasa Yapıcı 5 dakikalık bir süre içinde kotasyonlarını yeniler.
6)
Piyasa Yapıcı, Müsteşarlığın genel ekonomi veya mali piyasalar hakkında talep
edeceği araştırma, rapor, anket, mali veriler ve benzeri bilgileri hazırlar ve belirlenen süre
içerisinde Müsteşarlığa iletir. Müsteşarlığa iletilen bu bilgiler Piyasa Yapıcı tarafından
istendiği takdirde Müsteşarlık tarafından gizli tutulur.
7)
Piyasa Yapıcı, birincil piyasada rekabeti bozacak şekilde, diğer piyasa yapıcılar
veya katılımcılarla anlaşamaz ve ortak hareket edemez.

9.2.3.5. Müsteşarlığın Yükümlülükleri
1)
Referans ihalede tek bir katılımcıya satılacak DİBS tutarı, ihale için belirlenen
satış miktarının %25’ini aşamaz.
2)
Rekabetçi olmayan teklif tutarının ihale için belirlenen üst limitin %30’unu
aşması durumunda, %30’luk miktar, teklif sahiplerine teklifleri oranında dağıtılır. Rekabetçi
olmayan tekliflerin karşılanmasıyla yapılan satış tutarı, ihale günü 11:00’e kadar kamuoyuna
açıklanır. İhale için herhangi bir üst limit belirlenmediği takdirde Müsteşarlık uygun gördüğü
miktarda satış yapabilir, bu miktar teklif sahiplerine teklifleri oranında dağıtılır.
3)
Müsteşarlık, yıllık borçlanma programı ve aylık iç borçlanma stratejilerini
kamuoyuna duyurur.
4)
Müsteşarlık, yeni borçlanma araçları ve ihraç politikası konularında Piyasa
Yapıcılar ile görüş alışverişinde bulunabilir.
5)
Müsteşarlık bütçe gelişmeleri, finansman programı, borçlanma stratejisi ve
ekonomi ile ilgili diğer hususlarda Piyasa Yapıcılığı Danışma Kurulunu bilgilendirir.

9.2.3.6. Piyasa Yapıcılığının Denetimi
Müsteşarlık gerekli gördüğü hâllerde Piyasa Yapıcının sözleşme şartlarını yerine
getirip getirmediğini denetlettirebilir.
Denetim masrafları Piyasa Yapıcı tarafından karşılanır.
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9.2.3.7. Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Feshi
Müsteşarlık yılda bir defa Piyasa Yapıcının belirlenen kriterleri karşılayıp
karşılamadığını değerlendirir ve söz konusu kriterleri karşılamayan Piyasa Yapıcının
sözleşmesini fesheder.
Piyasa Yapıcı, mücbir sebepler dışında yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde
Müsteşarlık tarafından yazılı olarak uyarılır. Ancak, Piyasa Yapıcının ikincil piyasada
gerçekleştirdiği kotasyon ihlallerinin ilgili ayda sayı bakımından en fazla 2 ve süre
bakımından en fazla 1 dakika olması durumunda Piyasa Yapıcıya yazılı uyarı yapılmaz.
İstenilen bilgilerin belirlenen süre içerisinde Müsteşarlığa iletilmemesi durumunda,
Müsteşarlığa bildirilen Piyasa Yapıcı temsilci / temsilcilerine, söz konusu gecikme elektronik
posta yoluyla bildirilir. İstenilen bilgilerin belirlenen süre içerisinde gönderilmemesi
nedeniyle 2 defa elektronik posta yoluyla bilgilendirilen Piyasa Yapıcı, 3 üncü defa gecikme
yaşanması durumunda yazılı olarak uyarılır.
Yükümlülüklerin ihlali nedeniyle 5 (beş) defa yazılı uyarı yapılan Piyasa Yapıcının
sözleşmesi bir ay süreyle askıya alınır. Sözleşmesi askıya alınan Piyasa Yapıcı, askı süresi
içinde sözleşmede yer alan yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir.
Askı sürecinde, söz konusu yükümlülüklerin, teknik nedenler dışında herhangi bir
şekilde ihlal edilmesi durumunda sözleşme Müsteşarlık tarafından feshedilir.
Söz konusu uyarı sayısı bir takvim yılı için geçerli olup Piyasa Yapıcılığına Nisan
ayında katılan bankalar için 4, Temmuz ayında katılan bankalar için 3 ve Ekim ayında
katılanlar için 2 olarak uygulanır.
Sözleşme süresi içerisinde herhangi bir sebepten dolayı Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamına alınan Piyasa
Yapıcının sözleşmesi derhâl feshedilir.
Sözleşme askıya alındığı veya herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde Müsteşarlık
bu durumu kamuoyuna ilan eder.
Piyasa Yapıcı, sözleşmenin askıya alınması, feshedilmesi, süresinin sona ermesi
hâlinde “Türk DİBS Piyasa Yapıcısı” unvanını hiçbir şekilde kullanamaz ve bu sözleşmede
yer alan haklardan faydalanamaz.
Piyasa Yapıcı, en az üç ay öncesinden yazılı olarak Müsteşarlığa başvurmak suretiyle
sözleşmeyi feshedebilir.
Bu madde kapsamında sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini fesheden Piyasa
Yapıcı, bir yıl süreyle Piyasa Yapıcı olamaz.
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9.2.3.8. Devir ve Birleşme Durumu
Piyasa Yapıcı bir bankanın, sözleşme dönemi içinde bir başka bankaya devredilmesi,
satılması ya da bir başka banka ile birleşmesi veya başka bir banka ile yapılan herhangi bir
hukuki işlem neticesinde, başka bir tüzel kişiliğe dönüşmesine neden olan bir işleme taraf
olması durumunda, Piyasa Yapıcı unvanının geçerliliği Müsteşarlık tarafından belirlenir.

9.2.3.9. Sözleşmenin Süresi
Sözleşmenin süresi bir takvim yılıdır.
Piyasa Yapıcının yeni dönem için belirlenen kriterleri sağlaması ve taraflardan birinin
sözleşme süresinin bitiminden en az bir ay önce yazılı olarak bildirimde bulunmaması
koşuluyla sözleşme yenilenmiş kabul edilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Borç yönetimi, devlet borçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi için bir strateji
geliştirilmesi ve yürütülmesi sürecidir. En basit tanımı ile etkin borç yönetimi, düşük maliyet
ve asgari risk ile piyasalardan fon sağlanmasıdır. Etkin borç yönetimi genelde gelişmiş
ülkelerde bağımsız bir bünyede veya Hazine ya da Maliye Bakanlığı gibi bir kurum
bünyesinde kurulan borç ofisleri ile yürütülmektedir. Ülkelerin şartlarına göre ister bağımsız
ister bir kurum bünyesi altında kurulsun, borç yönetiminin borç ofisleri aracılığı ile risk
yönetiminde tam olarak uzmanlaşabileceği ve bu sayede verimli olarak çalışabileceği ortaya
atılmaktadır. Çünkü risk yönetiminin farklı bir uzmanlık gerektirdiği ve bu birimlerde çalışan
kişilerin tek bir konuda yoğunlaşmasının uygun olacağı savunulmaktadırlar. Borç yönetimi
konusunda birçok OECD ülkesi ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan reformlar sonucunda
temel olarak üç önemli husus ortaya çıkmıştır. Bunlar borç yönetiminin politik baskılara
maruz kalmaması, borç yönetimde çalışan kişilerin teknik bakımından yeterli olması ve teknik
alt yapının sağlanmasıdır.
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10. HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. BİST’e Kabul Süreci
10.1.1. SPK ve BİST İncelemeleri
10.1.2. Halka Açılarak Borsa Şirketi Olmanın Faydaları
10.1.3. Halka Arz Yöntemleri
10.2. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BİST)
10.2.1. Borsanın Organları, Komiteleri ve Teşkilatı
10.2.2. Borsanın Çalışma Zamanı ve Seans
10.2.3. Borsa Üyeliği İle İlgili Esaslar
10.3. İstanbul Altın Borsası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Halka arz nedir?
2) BİST’e Kabul Süreci nasıl işlemektedir?
3) Halka Açılarak Borsa Şirketi Olmanın Faydaları nelerdir?
4) Halka Arz Yöntemleri nelerdir?
5) BIST organları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Şirketlerin halka açılmasının
önemini kavramak
Borsaın
koymak

işleyişini

Halka arz
açıklamak

ortaya

yöntemlerini
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Anahtar Kavramlar


Bıst



Halka arz



Kotasyon



Sermaye arttırımı



İkincil piyasa



Talep toplama
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Giriş
Halka açılma veya halka arz, bir anonim ortaklığın (şirket, ortaklık) kaynak ihtiyacını
karşılamada başvurduğu bir “Doğrudan Finansman” yöntemidir.
“Halka arz”, payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan
yoluyla satışı olarak tanımlanabilir. Ayrıca, payların borsalar veya teşkilatlanmış diğer
piyasalarda devamlı işlem görmesi de halka arz tanımına girmektedir.
Şirketlerin paylarını
değişebilmektedir.

halka

arz

etme

şekli,

farklı

koşullara

bağlı

olarak
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10.1. BİST’e Kabul Süreci
10.1.1. SPK ve BİST İncelemeleri
Hisse senetlerinin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Borsa’da işlem görmesi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın incelemelerine tabi bulunmaktadır. Halka açılmak ve
Borsa’da işlem görmek isteyen şirketlerin her iki kuruma da eşzamanlı olarak müracaat
etmeleri sürecin kısalması açısından önem taşımaktadır.
Şirketlerin hisse senetlerinin halka arzına ve Borsa’da işlem görmesine karar
vermesinden sonra, hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmeye başladığı ilk güne kadar
uygulanan prosedür kısaca aşağıda belirtilmiştir.
Hisse senetlerinin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Borsa’da işlem görmesi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın incelemelerine tabi bulunmaktadır. Halka açılmak ve
Borsa’da işlem görmek isteyen şirketlerin her iki kuruma da eşzamanlı olarak müracaat
etmeleri sürecin kısalması açısından önem taşımaktadır.
Şirketlerin hisse senetlerinin halka arzına ve Borsa’da işlem görmesine karar
vermesinden sonra, hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmeye başladığı ilk güne kadar
uygulanan prosedür kısaca aşağıda belirtilmiştir.
SPK ve BİST İncelemeleri
Hisse senetlerinin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Borsa’da işlem görmesi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın incelemelerine tabi bulunmaktadır. Halka açılmak ve
Borsa’da işlem görmek isteyen şirketlerin her iki kuruma da eşzamanlı olarak müracaat
etmeleri sürecin kısalması açısından önem taşımaktadır.
Şirketlerin hisse senetlerinin halka arzına ve Borsa’da işlem görmesine karar
vermesinden sonra, hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmeye başladığı ilk güne kadar
uygulanan prosedür kısaca aşağıda belirtilmiştir.
a)

Ön Hazırlık

Hisse senetlerini halka arz etmek ve Borsa da işlem görmesini sağlamak için karar
alan Şirket,
Halka arza aracılık yapmaya yetkili bir aracı kuruluş belirler.
Esas sözleşmesinde sermaye piyasası mevzuatı açısından gerekli değişiklikleri yapmak
için madde tadil tasarılarını SPK’ya sunar. Şirket esas sözleşmesinde hisse senetlerinin devir
ve tedavülünü kısıtlayıcı, ortakların haklarını kullanmalarını engelleyici hükümler söz konusu
ise bu hükümlerin esas sözleşmeden arındırılması, ayrıca esas sözleşmenin diğer
hükümlerinin sermaye piyasası mevzuatına paralel hâle getirilmesi gerekmektedir.
216

Sermaye artırımı yoluyla halka arz yapılması durumunda TTK hükümleri dahilinde
genel kurulca sermayenin artırılmasına ve yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına ilişkin
karar alınır.
b)

Müracaat

Aracı kuruluş, SPK tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte hisse senetlerinin
Kurul kaydına alınması amacı ile Kurul’a müracaatta bulunur.
Şirket sürecin kısalması açısından SPK müracaatı ile eşzamanlı olarak, Borsa
tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile, hisse senetlerinin halka arz edilmesinden sonra
Borsa’nın ilgili pazarında işlem görebilmesi için Borsa’ya başvuruda bulunur. Başvuru Şirket
tarafından yapılabileceği gibi yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.
c)

Kurul’un Borsa’dan Görüş İstemesi

Sermaye Piyasası Kurulu, halka arz izahnamesine yazılmak üzere başvuru ile birlikte
başvuruda bulunan şirketin hisse senetlerinin Borsa’nın hangi pazarında işlem görebileceğine
dair görüşünü talep eder.
d)

İncelemeler

Şirket’in halka arz ve Borsa’da işlem görme başvurusundaki eksik bilgi ve belgeler
tamamlandıktan sonra, Şirket merkez ve üretim tesisleri Borsa uzmanlarınca ziyaret edilerek
yerinde incelemelerde bulunulmaktadır. İşlem görme başvurusunda bulunan şirketin türüne
göre (sanayi şirketi, hizmet şirketi, sigorta şirketleri, banka vb.) gerçekleştirilen incelemeler
arasında çeşitli farklılıklar olsa da temelde aşağıda yer alan hususlar üzerinde durulmaktadır.
1)

Kalitatif İncelemeler

Şirket’in kalitatif değerleri genel olarak aşağıdaki başlıklar altında incelenmektedir.
i.

Hammadde Temini,

ii.

Üretim Prosesi,

iii.

Üretim Tesisleri,

iv.

İç ve Dış Satışlar,

v.

Süregelen ve Proje Halindeki Yatırımlar,

vi.

Yönetim ve Çalışanların Durumu,

vii.

Grup Şirketleri İle İlişkiler,

viii.

İştirak ve bağlı ortaklıklar,
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ix.

Hukuki Sorunlar,

x.

Lisans, Know-how vb. anlaşmalar,

xi.

Sahip olunan markalar.

xii.

Şirket ve sektör hakkında genel bilgiler,

xiii.

Alınması gereken izinler, ruhsatlar ve raporlar,

xiv.

Şirketin faaliyeti ile ilgili sözleşmeler,

xv.

Gayrimenkuller ve kiralama işlemleri,

xvi.

Diğer Konular.

2)

Kantitatif İncelemeler

Şirket’in finansal durumunun anlaşılması amacına yönelik olarak mali tabloları
üzerinde durulmaktadır. Bu incelemelerde, Şirket’in bağımsız denetimden geçmiş mali tablo
ve dipnotları incelenmekte, gerekli görülen kalemlerin incelenmesi için mizan ve muavin
defterler üzerinde çalışılmakta, finansal durumunun tespiti için statik ve dinamik mali analizin
yanısıra önemli rasyoların analizi yapılmaktadır.
a)

Ön Talep Toplama

Hisselerinin Kurul kaydına alınmasından önce belirli bir fiyat aralığında yatırımcıların
olası taleplerini öğrenmek amacı ile, talepte bulunanlar için herhangi bir yükümlülük ve
bağlayıcılık oluşturulmaksızın aracı kuruluşlar tarafından bir ön izahname düzenlenerek ön
talep toplanabilir. Duyuru ilanı yoluyla ön talep toplanabileceği gibi duyuru ilanı
yapılmaksızın da ön talep toplanabilir.
b)

SPK’ya Görüş Gönderilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Şirket hisse senetlerinin Borsa’da işlem görüp
göremeyeceği, işlem görecek ise Borsa pazarlarından hangisinde işlem görebileceği
hususunda, izahnameye konulmak üzere yazılı olarak Borsamızdan görüş talep etmesi
üzerine, Borsa uzmanları tarafından Şirket’çe sunulan bilgi ve belgeler ile Şirket merkez ve
üretim tesislerinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda oluşturulan rapor Borsa
Başkanlığı’na sunulur. Şirket hisse senetlerinin Borsa’da işlem görüp göremeyeceği, işlem
görecek ise Borsa pazarlarından hangisinde işlem görebileceği hususunda Borsa görüşü
belirlenir. Borsa görüşü, halka arz izahnamesinde yazılmak üzere, Sermaye Piyasası
Kurulu’na iletilir. Ayrıca halka arz izahnamesinde yer almasının yararlı olacağı düşünülen
hususlar da SPK’ya bildirilir.
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c)

Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınması

SPK tarafından yapılan incelemeler neticesinde şirket hisse senetleri Kurul tarafından
kayda alınır. Bu aşamada halka arz izahnamesi ve sirküleri Kurul tarafından onaylanır.
d)

Hisse Senetlerinin Halka Arz Edilmesi

Hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasından sonra, Kurul’ca onaylanmış izahname,
kayıt belgesi tarihinden itibaren 15 gün içinde ortaklığın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicili’ne
tescil ve T. Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilmek zorundadır. Söz konusu tescil ve ilandan
sonra, 15 gün içerisinde izahname ve tasarruf sahipleri için sirküler basın yayın yolu ile
yatırımcılara duyurularak hisse senetlerinin alımı için yatırımcılara davette bulunulur.
Ayrıca halka arz edilen hisse senetlerinin % 15 ine kadar da bir ek satış hakkı söz
konusu olup, arzu edildiği takdirde halka arzdan sonra bu ek satış hakkı da
kullanılabilmektedir.
Yukarıda özetlenen prosedür hisse senetlerinin aracı kurumlar tarafından Borsa
dışında halka arz edilmesine ilişkin prosedürdür. Şirketler diledikleri takdirde hisse senetlerini
Borsa dışında değil, benzer şekilde Borsa’da birincil piyasada da halka arz edebilirler. Borsa
birincil piyasada halka arz yönteminin kullanılması hâlinde, hisse senetleri Kurul kaydına
alındıktan sonra ilk Borsa Yönetim Kurulu toplantısında şirketin işlem görme başvurusu
görüşülerek Borsa Yönetim Kurulu kararı ile birincil piyasada halka arza müsaade edilir.
Borsa’da halka arza Borsa Yönetim Kurulu’nun karar tarihinden bir hafta sonra başlanabilir.
Borsa’da halka arz, izahnamede belirtilen süre içinde gerçekleştirilir.
Halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Kotasyon şartlarının sağlandığının
anlaşılması hâlinde Borsa Yönetim Kurulu’nca alınacak kararla Şirket hisse senetlerinin işlem
göreceği pazar ve ikincil piyasa işlemlerinin başlama tarihi belirlenir ve Borsa Bülteni’nde
duyurulur.
e)

Satış Sonuçlarının Bildirilmesi

Satış işlemi tamamlandıktan sonra halka arza ilişkin satış sonuçları SPK’ya ve
Borsa’ya iletilir. Halka arz sonuçlarının incelenmesi sonucunda Borsa Yönetim Kurulu şirket
hisse senetlerinin işlem görebileceği pazar hakkında nihai kararı verir ve şirket hisse
senetlerini Borsa kotuna veya kaydına alır.
f)
Başlaması

Borsa Yönetim Kurulu Kararı ile Hisse Senetlerinin İşlem Görmeye

Borsa Yönetim Kurulu’nun nihai kararından sonra halka arz sonuçları, halka arz
izahnamesi ve Borsa’ca gerekli görülen diğer bilgiler Borsa Günlük Bülteni’nde ilan edilir.
Borsa dışı satışlarda ilanı izleyen 2. iş gününden itibaren şirket hisse senetleri ilgili pazarda
işlem görmeye başlar.
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10.1.2. Halka Açılarak Borsa Şirketi Olmanın Faydaları
Halka arz; hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve
ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir. Şirketlerin halka açılmak ve hisse senetlerinin
organize bir pazarda işlem görmesini sağlamak suretiyle elde ettikleri faydaları aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz.
Finansman Sağlamak
Hisse senetlerini primli fiyatla halka arz etmekle şirketler, alternatif finansman
yöntemlerine göre daha düşük maliyetle ve uzun vadeli bir kaynağı kullanmaktadırlar.
Ayrıca şirketler, halka açıldıktan ve hisse senetleri Borsa’da işlem görmeye
başladıktan sonra da hisse senetlerini teminat göstererek kredi kullanabilme, borç senedi ihraç
edebilme imkânlarından yararlanmak suretiyle finansman sağlayabilmektedirler.
Likidite Sağlamak
Halka arz edilen hisse senetlerinin organize bir pazarda istenilen zamanda, gerçek arz
ve talebe göre oluşan fiyatlardan, şeffaflık içerisinde alınıp satılmasını sağlayarak hisse
senetlerine likidite kazandırılmakta, mevcut ortaklara önemli bir imkân sağlanmaktadır.
Yurtiçi ve Yurtdışı Yaygın Tanıtım
Hisse senetleri Borsa’da işlem gören şirketler hakkındaki çeşitli bilgiler, Borsa nın
şeffaflık ve kamuyu aydınlatma işlevi çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara veri
yayın kuruluşları, basın ve yayın kuruluşları ile diğer görsel yayın kuruluşları vasıtası ile
sürekli olarak ulaştırılmaktadır.
Bu bilgi dağıtımı şirketlerin ve şirket ürünlerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında
tanınmalarına yardımcı olmaktadır. Yaygın tanınmanın sağladığı avantaj çerçevesinde gerek
yurt içi ve gerekse yurt dışında yerleşik bulunan ve aynı sektörde faaliyette bulunan şirketlerle
işbirliğine gidebilme, ortak girişim oluşturma ve benzeri konularda çalışmaların yapılabilmesi
imkânı doğabilmektedir.
Kurumsallaşma
Bilindiği üzere ülkemizde faaliyette bulunan şirketlerin karakteristik özelliği aile
şirketi hüviyetine sahip olmalarıdır. Bu durum şirketin ömrünün genel olarak kurucusu olan
ya da yönetimde söz sahibi olan aile bireylerinin ömürleri ile sınırlı olmasını beraberinde
getirebilmektedir.
Şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi ve menkul kıymet borsalarında işlem
görmeye başlamaları SPK ve BİST nin incelemelerini içeren bir süreç dâhilinde
gerçekleşmektedir. Ayrıca şirketler işlem görmeye başlamalarından sonra mali tablolarını
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belirli dönemlerde bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirmekte, ortaklarını ve kamuyu
düzenli olarak bilgilendirmekte, SPK ve BİST’nin sürekli denetimine tabi

10.1.3. Halka Arz Yöntemleri
Esas olarak halka açılmada üç yöntem izlenebilir.
1)
Mevcut Hissedarların Sahip Olduğu Hisse Senetlerinden Bir Kısmını Borsa’da
veya Borsa Dışında Halka Arz Etmeleri
2)

Sermaye Artırımı Yoluyla Hisse Senetlerinin Halka Arzı

3)

Her İki Yöntemin Birlikte Kullanılması

1) Mevcut Hissedarların Sahip Olduğu Hisse Senetlerinden Bir Kısmını Borsa’da
veya Borsa Dışında Halka Arz Etmeleri
Bu yöntemde, ortaklıklardaki mevcut hissedar/hissedarlar sahip oldukları hisse
senetlerinden bir kısmını doğrudan Borsa’da veya Borsa dışında halka arz edebilirler.
Bu tür halka arzlar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I, No: 26 sayılı “Hisse
Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği “ ile
düzenlenmiştir.
Özelleştirme kapsamında olanlar dâhil ve hisse senetleri daha önce halka arz
edilmemiş ortaklıklarda, hissedarların sahip oldukları hisse senetlerini halka arz edebilmeleri
için hisse senetlerinin,
a)
Belli bir tertip ve gruba dâhil olmaları hâlinde o tertip ve gruptaki tüm hisse
senedi bedellerinin; aksi takdirde ortaklık sermayesinin tamamının ödenmiş olması,
b)
Nominal değerleri toplamının, SPK’ya başvuru tarihi itibarıyla ortaklığın
nominal sermayesine oranının en az;
-Sermayeleri
14.200.000
YTL
kadar
olan
ortaklıklar
için
%25,
-Sermayeleri 14.200.000 YTL ile 70.800.000 YTL arasında olan ortaklıklar için %15,
-Sermayeleri 70.800.000 YTL ve daha fazla olan ortaklıklar için ise %5 olması,
c)
Rehin veya teminata verilmek suretiyle devir veya tedavülünü kısıtlayıcı ve
senet sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edici kayıtların olmaması zorunludur.
2) Sermaye Artırımı Yoluyla Hisse Senetlerinin Halka Arzı
Bu şekildeki halka açılmada ortaklık;
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a)
Sermaye artırımı yaparak yeni ihraç edeceği hisse senetlerinden bir kısmını ya
da tümünü rüçhan haklarını (mevcut hissedarların yeni pay alma haklarını) kısıtlayarak
Borsa’da veya Borsa dışında halka satabilir.
b)
Sermaye artırımında ortaklarca rüçhan hakları kullanıldıktan sonra kalan hisse
senetlerini Borsa’da veya Borsa dışında halka arz edebilir.
Bu tür halka arzlar, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: I, No: 26 sayılı “Hisse
Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği” ile düzenlenmiştir.
Önşartlar;
Halka açık olmayan ortaklıklar, yapacakları sermaye artırımlarında, ortakların yeni
pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayarak hisse sentlerini halka arz edebilirler.
SPK’ya başvuru öncesinde aşağıdaki işlemler yapılır.

Yönetim kurulu esas sözleşmenin sermaye maddesinin değişikliğini içeren
madde tadil tasarısını hazırlayarak madde değişikliği için SPK onayını alır.

TTK hükümleri dâhilinde genel kurulca sermayenin artırılmasına ve yeni pay
alma haklarının sınırlandırılmasına ilişkin karar alınır.
Sermaye artırımı yoluyla yapılan başvurularda, halka arz edilecek hisse senetlerinin
artırım sonrası ulaşılacak nominal sermayeye oranının en az;


Sermayeleri 14.200.000 YTL kadar olan ortaklıklar için %25,



Sermayeleri 14.200.000 YTL ile 70.800.000 YTL arasında olan ortaklıklar için



Sermayeleri 70.800.000 YTL ve daha fazla olan ortaklıklar için ise %5 olması,

%15,

3) Sermaye Artırımı Yoluyla Hisse Senetlerinin Halka Arzı ile Mevcut
Hissedarların Sahip Olduğu Hisse Senetlerinden Bir Kısmını Halka Arz Etmesinin
Birlikte Yapılması
Yukarıda belirtilen her iki yöntemin birlikte kullanılması imkânı mevcuttur. Bu sayede
hem ortak hem de şirket halka arz yoluyla kaynak elde edebilecektir.
Ön Talep Toplama, Kurul Kaydına Alma ve Satış


Ön Talep Toplama

Hisse senetlerinin kurul kaydına alınmasından önce, belirli bir fiyat aralığından,
yatırımcıların olası talepleri, talepte bulunanlar için herhangi bir yükümlülük ve bağlayıcılık
oluşturmaksızın aracı kuruluşlar tarafından toplanabilir. Ön talep toplama süresi 30 günden
fazla olamaz.
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Kurul Kaydına Alma

Kurul başvuruları kamunun aydınlatılması çerçevesinde inceler. İnceleme sonucunda,
açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmayarak halkın istismarına
yol açacağı sonucuna varılırsa gerekçe gösterilerek başvuru konusu hisse senetlerinin Kurul
kaydına alınmasından imtina edilebilir.


Tasarruf Sahiplerine Satış

Seri: VIII, No: 22 “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine
İlişkin Esaslar Tebliği” ve bu Tebliğde değişiklik yapan tebliğlerdeki hükümler çerçevesinde
yerine getirilir.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz süresi 30
günden fazla olamaz. Kuruldan uygun görüş almak suretiyle, halka arz süresi uzatılabilir.


Ek Satış Hakkı

Mevcut hisse senetlerinin halka arzı ile halka açık olmayan ortaklıkların sermaye
artırım yoluyla halka arzında; toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse senedi miktarından
fazla olması hâlinde, mevcut ortakların daha önce belirlenen ve izahname ile sirkülerde
açıklanan tutardaki payları, dağıtıma tabi tutulacak toplam hisse senedi miktarına ilave
edilebilir. Bu durumda, talep toplama süresinin bitimini izleyen 2 iş günü içinde ek satışa
konu hisse senetlerinin kayda alınması için Kurul’a başvurulur. Ek satışa konu olacak hisse
senedi miktarı halka arz edilen hisse senedi miktarının %15’ini geçemez.

10.1.3.1. Satış Yöntemleri
Tasarruf sahiplerine satış işlemleri, Seri: VIII, No: 22 “Sermaye Piyasası Araçlarının
Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde yerine
getirilir. Bu Tebliğe göre halka açılmak üzere hisse senedi satışı yapacak ortaklıkların Talep
Toplama veya Borsa’da Satış yöntemlerinden birisini kullanmaları zorunludur.
Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında bu tebliğin 4., 5. ve 6.
Maddelerinde düzenlenen satış yöntemlerinden biri ihraçcılarca veya hissedarlarca seçilerek
kullanılır. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda belirlenen yöntemlerin kullanılması
zorunludur.

10.1.3.1.1. Belirli Satış Yöntemlerine Uyma Zorunluluğu Bulunan
İhraççılar
1)

Hisse Senedi Borsada İşlem Gören Ortaklıklar

Hisse senetleri borsada nominal değerinin üzerinde işlem gören ortaklıkların yeni pay
alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylarının satışında ‘Borsada Satış’
yönteminin kullanılması zorunludur.
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2)

Halka Açılmak Üzere Hisse Senedi Satışı Yapacak Ortaklıklar

Aracı kurumlar dışında kalan halka açık olmayan ortakların hisse senetlerinin
hissedarları tarafından halka arz edilmesi ile kanun hükümlerine göre halka açık olmayan
ortaklıkların sermaye artırarak arttırılan sermayeyi temsil eden paylarını kısmen veya
tamamen halka arz etmeleri durumunda ‘Talep Toplama’ veya ‘Borsada Satış’
yöntemlerinden birini uygulaması zorunludur.
3)

Nitelikleri Belirlenmiş Halka Açık Ortaklıklar

Halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla hisse senedi satışlarında Sermaye
Piyasası Kurulu’nca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmış son yıla ait bilançolarına
göre, hisselerinin defter değeri nominal değerinin en az iki katı olan ortaklıkların; aynı bilanço
üzerinden net dönem kârı elde etmiş olmaları ve bilanço aktif toplamı 4.872 milyar TL’sini
aşmış olmaları hâlinde ‘Talep Toplama’ ve ‘Borsada Satış’ yöntemlerinden birinin
uygulanması zorunludur. Ancak, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan
tutarın, nakit karşılığı artırılacak sermayeye oranının %5 ve altında kalması durumunda,
yapılacak başvuru üzerine bu yöntemler uygulanmayabilir.

10.1.3.1.2. Talep Toplama Yöntemi
Sabit fiyatla talep toplama ve fiyat teklifi alma yoluyla talep toplama olarak ikiye
ayrılır.
1)

Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi

Teklifler belirlenmiş tek bir fiyattan alınır. Talep toplama süresi en az 2 iş günü olarak
belirlenmek üzere, sirküler ilanından itibaren en az 3 en son 5 iş günü geçtikten sonra başlar.
Sermaye piyasası araçlarının satış esnasında alıcıya teslimi şarttır. Ancak esas sermaye
sistemini kabul etmiş ortaklıkların sermaye artırımı nedeniyle pay satışlarında hamiline yazılı
hisse senetleri, sermaye arttırımının tescilini izleyen 30 gün içinde teslim edilir. Nama yazılı
hisse senetlerinde bu süre 90 gündür.
2)

Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama Yöntemi

Asgari bir satış fiyatı tespit edilerek bunun üzerindeki fiyat teklifleri toplanır. Talep
toplama süresi; en az 2 iş günü olarak belirlenmek üzere, sirküler ilanından itibaren en az 3,
en son 5 iş günü geçtikten sonra başlar.


Talep Toplamaksızın Satış Yöntemi:

Sermaye piyasası araçlarının bizzat ihraççı tarafından ya da aracı kuruluş vasıtasıyla
belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışıdır.
Bu yöntemi, diğer yöntenleri kullanma zorunluluğu olmayan ihraççılar kulanabilir. Bu
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yöntemin uygulanması hâlinde tasarruf sahipleri, sirkülerde belirtilen süre içinde pay
bedellerini bir bankada açılan özel hesaba yatırarak sermaye arttırımına katılırlar.


Borsada Satış Yöntemi:

Bu yöntemde satış, BİST Yönetmelikleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bunun için,
asgari 20 iş günü önce Borsa’ya başvurulması ve başvurunun Yönetim Kurulunca kabulü ve
ilan edilmesi gerekmektedir.

10.2. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BİST)
Bakanlar Kurulu’nun 2/10/1984 tarihli, 84/8581 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan
Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin
58’inci maddesi çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanıp aynı Yönetmelik’in 15’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (a) bendine göre anılan
Borsa’nın 28/9/1994 ve 27/12/1995 tarilerinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda karara
bağlanan ekli “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği”nin değiştirilerek yürürlüğe
konulması, 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11’inci maddesine istinaden Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 8/2/1996 tarih ve 9/167 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

10.2.1. Borsanın Organları, Komiteleri ve Teşkilatı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulu ile
Komiteler ve Borsa Başkanı ile Borsa Başkanına bağlı Başkanlık teşkilatından oluşur.
Borsa Genel Kurulu, Borsa üyelerinden meydana gelir ve Borsanın üst karar organıdır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen dört üye ile müşterek kararname ile
atanan bir Borsa Başkanından oluşur. Borsa Başkanı, aynı zamanda Yönetim Kurulu
Başkanıdır.
Borsanın organları ve teşkilatına ilişkin görev, yetki ve kuruluş tanımları ile çalışma
esasları, BİST Teşkilat Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde belirtilir.

10.2.2. Borsanın Çalışma Zamanı ve Seans
Borsa resmî çalışma günlerinde faaliyette bulunur. Çalışma gün ve saatleri Yönetim
Kurulunca belirlenir.
Bir menkul kıymetin ilgili olduğu piyasa ve pazarlarda,Borsa yetklisi tarafından
verilecek bir işaretle işlemlerinin başlatıldığı an ile yine Borsa yetkilisi tarafından verilecek
başka bir işaretle işlemlerinin bitirildiği an arasında geçen süre seans olarak adlandırılır.Aynı
pazarda işlem gören tüm menkul kıymetlerin seansı aynı anda başlar ve biter.
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10.2.3. Borsa Üyeliği ile İlgili Esaslar
Borsa Üyeleri, Üyeliğe Başvuru ve Üyeliğe Kabul
Borsaya, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık faaliyetinde bulunmak üzere
yetki belgesi verilmiş olan aracı kuruluşlar (aracı kurumlar ve bankalar) üye olabilir.
Borsada kurulan pazar ve piyasalarda işlem yapacak aracı kuruluşların Borsadan Borsa
Üyelik Belgesi almaları zorunludur.
Aracı kuruluşlar Borsa üyeliği için Yönetim Kurulundan izin almak üzere, Borsada
işlem yapacağı pazar ve piyasaların belirtildiği ve bunlara ilişkin olarak SPK’dan aldıkları
yetki belgelerinin noterden tasdikli birer sureti ile bu Yönetmelikte öngörülen şart ve
niteliklerin yerine getirildiğini belgeleyen evrakın eklendiği bir dilekçe ile Borsaya
başvururlar.
Borsaya sunulacak bilgi ve belgelerin aracı kuruluşu temsile yetkili olan kişilerin
imzalarını taşıması ve bu Yönetmelikte öngörülen üyelik şartlarını tevsik etmesi bakımından
eksiksiz olması şarttır.
Borsanın yapacağı incelemeler sonucunda, Yönetim Kurulu bu Yönetmelik ile bu
Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerde öngörülen personel, teminat, sigorta, giriş
aidatı ile işlem yapılacak piyasalar için gerekli teknolojik donanımın sağlanmış olduğunun
tespiti hâlinde aracı kuruluşu üyeliğe kabul eder.
Üyeler, Yönetim Kurulundan izin almak suretiyle Borsada kurulan pazar ve
piyasaların her biri için ilgili Yönetmeliklerinde belirlenen esaslar çerçevesinde işlem
yapabilirler.
Herhangi bir pazar ya da piyasada işlem yapma konusunda Borsadan izin almış
olanlar, sonradan diğer pazar ve piyasalarda da faaliyette bulunmak istedikleri takdirde veya
işlemleri geçici olarak durdurulanlar yeniden faaliyette bulunabilmek için üçüncü fıkrada
belirtilen belgelerden ilgili olanlarının ekli olduğu bir dilekçe ile Borsaya başvururlar.
Borsa Üyelik Belgesi
Borsaya üyelik başvurusu Yönetim Kurulunca kabul edilen üyelere Borsa Üyelik
Belgesi verilir. Borsa Üyelik Belgesinde üyenin hangi pazar ve piyasalarda işlem yapmaya
yetkili olduğu ve Borsaca öngörülen diğer bilgiler yer alır.
Borsa Üyelik Belgesi, belgenin verildiği tarihi izleyen en geç 15 gün içinde Ticaret
Siciline tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ülke çapında yayımlanan en az iki
gazete ve Borsa tarafından çıkarılan bültenlerde ilan ettirilir. Bu belgeye ilişkin her türlü
değişiklik ve ilaveler de aynı şekilde tescil ve ilan olunur. Borsa Üyelik Belgesi olmayanlar
ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında Borsada faaliyette bulundukları intibaını
yaratacak hiçbir kelime veya tabiri kullanamazlar.
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Borsa Üyelik Belgesi’nin tamamının veya bir ya da daha çok pazar ve piyasadaki
faaliyetle ilgili bölümlerinin iptali hâlinde keyfiyet, yukarıda ikinci fıkrada belirlenen şekil ve
esaslar dâhilinde tescil ve ilan ettirilir. Üyenin bir veya daha çok pazar ve piyasalardaki
faaliyetinin 5 iş gününden fazla geçici olarak durdurulması hâlinde durum yukarıda ikinci
fıkrada belirlenen şekil ve esaslar dâhilinde ilan olunur, ancak ticaret siciline tescil yapılmaz.
Bu fıkraya göre yapılan tescil ve ilan masrafları ilgili üye tarafından karşılanır.
Değişikliklerin Borsaya Bildirilmesi
Borsa üyeleri, üyelik belgesi aldıktan sonra ortaklarında veya ortaklarının sermaye
paylarında, Yönetim Kurulu üyelerinde, denetçilerinde ve üst yönetim personeli ile imzaya
yetkili personelinde meydana gelen değişiklikler ile her bir piyasa için çıkarılan
Yönetmeliklerde öngörülen konulardaki değişiklikleri, meydana geldiği tarihte derhâl
Borsaya bildirmek zorundadırlar.
Bankalar sadece Borsa faaliyetlerine ilişkin birimleriyle ilgili olarak yukarıdaki birinci
fıkrada belirtilen değişikleri aynı süre içinde Borsaya bildirmekle yükümlüdürler.
Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin Borsaya gönderilme süre ve
şekilleri Yönetim Kurulunca belirlenir.
Üyelerin Yükümlülükleri
Borsa üyeleri Borsa Yönetmelikleri ve ilgili mevzuatta yer alan ilke ve kurallara ve
özellikle aşağıda sayılan hususlara uymakla yükümlüdür;
a.
Müşterilerine ve diğer üyelere karşı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun
davranmak, mevzuata, Borsa düzen ve disiplinine uygun hareket etmek.
b.
Müşterilerine ve diğer üçüncü şahıslara karşı doğabilecek mali ve hukuki
sorumluluğu teminat altına alan genel ve özel mahiyetteki Borsaca öngörülen sigorta ve diğer
düzenlemelere uymak.
c.
Bu yönetmelik ve ilgili Yönetmeliklerde öngörülen teminatı yatırmak ve
teminat yükseltilmesine karar verildiğinde veya teminatı eksildiğinde süresi içinde teminatını
tamamlamak.
d.
İlgili Yönetmeliklerde öngörülen üyeliğe giriş ve üyelik yıllık aidatını, borsa
payı ve diğer aidat ve mali yükümlülükleri süresi içinde ödemek.
e.
Ortaklık, yönetim yapısı ve mali durumu ile ilgili olarak önemli sayılabilecek
her türlü değişikliği, bunların vukuu tarihinde derhâl Borsaya bildirmek.
f.
Borsa işleriyle ilgili hesap ve işlemlerinin Borsaca incelenmesi hâlinde bu
incelemelere müsaade etmek, inceleme elemanlarına her türlü kolaylığı göstermek ve
yardımda bulunmak. Borsa yetkililerince istenecek her türlü belge ve bilgileri vermek.
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g.
Borsa işlemlerine ilişkin olarak yıllık faaliyet sonuçlarıyla, mali tablolarını ve
bağımsız denetim raporlarının birer örneğini, Yönetmeliklerde ve ilgili mevzuatta düzenlenen
sürelerde Borsaya vermek.
h.
Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta öngörülen defter ve kayıtlar ile Yönetim
Kurulunca kararlaştırılacak diğer kayıt ve defterleri tutmak ve belgeleri düzenlemek.
Üyelerin Temsili
Üyeler, noterden onaylı, kuruluşu temsil yetkisini içeren temsil belgeleri düzenleyerek
kendilerini Borsada temsil edecek olanları, Borsaya bildirirler.
Üye Temsilcileri ve Temsilci Yardımcılarının Nitelikleri
Borsa üyelerinin temsilci ve yardımcılarının Genel Yönetmelik’in 11’inci maddesinde
aranan şartları sağlamalarının yanı sıra bir yükseköğrenim kurumunun en az dört yıl eğitim
veren bir bölümünden mezun olmaları ve Borsaca yapılacak inceleme sonucu tecrübe, bilgi ve
ahlak bakımından yeterli olduklarına kanaat getirilmesi gerekir. Bu inceleme sonuçlanıncaya
kadar veya zorunlu hâllerde üye temsilcisinin işe başlamasına Borsa Başkanınca geçici olarak
izin verilebilir.34
Üye temsilcilerinin her bir pazar ve piyasada işlem yapabilmesi için ilgili
Yönetmeliklerde belirlenen özel şartları da taşıması gerekir.
Temsilci yardımcılarının Yönetmelik’te belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının
tespiti, taşıyanlara temsilci yardımcısı sıfatının verilmesi ve yardımcılıktan temsilciliğe geçiş
usul ve süreleri Yönetim Kurulunca belirlenir.
Temsilci ve yardımcılarının gerekli nitelikleri taşımadıklarının ya da bu görevi
yapmalarına engel olacak hususların sonradan öğrenilmesi hâlinde, temsilcilik veya
yardımcılık sıfatları sona erer.
Üye temsilcisi; Borsa üyesini borsa işlemlerinde ve/veya takas ve saklama
işlemlerinde temsil edebilen ve kendisine temsil ettiği Borsa üyesi adına tebligat yapılabilen
imza yetkisini haiz kişidir.
Temsilci yardımcısı; üye temsilcisine işlemlerinde yardım eden ve imza yetkisini haiz
olmayan kişidir.
Temsilci ve yardımcılarının tefrik edilebilmeleri için Yönetim Kurulu gerekli
tedbirleri alır.

34 15 Haziran 2002 tarih ve 24786 sayılı Resmî Gazete’deki Yönetmelik ile değiştirilen şeklidir.
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10.2.3.1. Menkul Kıymetlerin Borsa Kotuna Alınması ve Borsada
İşlem Görme Esasları
Menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınmasına, kottan çıkarılmasına ve Borsada
pazarlarının açılmasına ve diğer ilgili hususlara ilişkin düzenlemeler BİST Kotasyon
Yönetmeliği’nde belirtilir.
Borsa bünyesinde faaliyet gösteren piyasaların koşullarından veya alım-satım
sistemlerinin işleyişinden kaynaklanan olağanüstü durumların ortaya çıkması hâlinde, Borsa
Başkanlığı işlemlerin sürdürülmesi amacıyla, menkul kıymetlerin ilgili pazar kapsamında
belirlenmiş olan işlem esaslarında geçici olarak değişiklik yapmaya ve bu değişiklikleri
uygulamaya yetkilidir.

10.2.3.2. Yapay Fiyat ve Piyasa
Üyeler
bulunamazlar.

yapay

piyasa

oluşturmak

maksadıyla

aşağıda

sayılan

faaliyetlerde

a)
Bir menkul kıymette gerçeğe uygun olmayan ve görüntüde aktif bir piyasa
izlenimi yaratmak maksadıyla; Menkul kıymetin sahipliğinde gerçek anlamda değişim
yaratmayan bir dizi alım satım yapmak,
b)
Fiyat ve miktar bakımından piyasayı yanlış yönlendirecek mahiyette Borsa
emri vermek.
c)
Bir menkul kıymette tek başına veya başkaları ile birlikte, diğer üyeleri o
menkul kıymeti alıp satmaya yöneltmek maksadıyla bir dizi işlemle;
d)

Menkul kıymet için görünürde aktif bir piyasa olduğu izlenimi yaratmak,

e)

Menkul kıymetin fiyatında yapay olarak artış veya düşüşe neden olmak,

f)
Bir menkul kıymetin fiyatının artması veya azalmasına neden olacak aktif bir
piyasanın olduğu veya olacağı şeklinde gerçek dışı bilgi dolaştırarak veya yayarak o menkul
kıymetin alım veya satımını teşvik etmek,
g)
Bir menkul kıymet ile ilgili olarak, diğer menkul kıymetlerin alım veya
satımını teşvik etmek maksadıyla, bilerek gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgi yaymak,
h)
Piyasayı yanıltmak maksadıyla bir menkul kıymette fiyatı desteklemek,
sabitlemek veya stabilize etmek üzere, dolaylı veya dolaysız olarak, bir veya daha fazla kişi
ile anlaşarak bir dizi alım satım yapmak,
i)
Piyasayı yanıltmak maksadıyla, yanıltıcı veya yanlış izlenim uyandıracak,
gerçeğe aykırı sözlü veya yazılı beyanda, fiil ve davranışlarda bulunmak.
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10.3. İstanbul Altın Borsası
499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40/A Maddesi hükmüne dayanarak SPK
tarafından hazırlanan “Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında
Genel Yönetmelik”, 3 Nisan 1993 tarih ve 21541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Genel Yönetmeliğe dayanarak Hazine Müsteşarlığı tarafından “Kıymetli Maden
Borsaları Üyelik Yetkisi ve Kıymetli Maden Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet
Şartlarına İlişkin Yönetmelik” 16.10.1993 tarih ve 21730 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır.
Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik
hükümlerine dayanılarak 13 Şubat1994 tarih ve 21848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği ile de Borsa’nın çalışma kural ve esasları belirlenmiştir.
İstanbul Altın Borsası, 26 Temmuz1995 tarihinde resmî olarak faaliyetlerine
başlamıştır. Borsada sadece külçe altın alım satımı değil, vadeli işlemler de yapılır. 1999’dan
itibaren gümüş ve platin işlemleri de yapılmaya başladı. Altın borsasında uluslararası rafine
çıkışlı 995/1000 ile 999.9/1000 saflıktaki altınlar işleme girebiliyor. İşlemde altınlarda
standart külçeler 1, 10, 50, 100, 250, 500, 1000 gramlık ve 12.5 kilogramlık, 350-450 ons
arası külçe standardındadır. Kıymetli Madenler Piyasası’nda işlemler, sabah ve öğle olmak
üzere Borsa’nın açık olduğu her iş gününde iki seansta gerçekleşir. Sabah seansı 09:30 09:40 arası seans öncesi ve 09:45 - 13:00 arası ilk seans olarak yapılır. Öğleden sonra seansı
15:00-17:15 saatleri arasında gerçekleştirilir. TL/gr işlemleri aynı gün valörlü, ötekiler ertesi
gün veya iki iş günü valörlüdür. En küçük işlem birimi 5 kgdır. En küçük fiyat hareketi TL’de
100 lira, ötekilerde 5 cent’tir. Üyelerin alıp satabilecekleri altın miktarı Borsa Takas
Merkezi‘ne teslim ettikleri altınların 20 katı ile sınırlıdır. Alım satım emirleri Reuters ve
Telerate ile duyurulur.
Vadeli işlemlerde her bir sözleşme 995/1000 ayar ve 3 kg’lıktır. Sözleşmeler TL/gr ve
$/ons cinsinden düzenlenir. Altın, teslim tarihinde fiziki veya nakdi uzlaşma ile
gerçekleştirilir. İşlemler kesintisiz 11-16 saatlerinde yapılır.
Ülkemiz, uluslararası ham elmas ticaretinin kontrol altında tutulabilmesi amacıyla
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin öncülüğünde başlatılan 46 ülkenin üye olduğu Kimberley
Süreci Sertifika Sistemi üyeliğine 14/08/2007 tarihi itibarıyla kabul edilmiştir.
İstanbul Altın Borsası, ham elmasın ithal ve ihracı işlemlerinde yetkili otorite olarak
tayin edilmiştir. Buna göre, ham elmasın ithal ve ihraç işlemlerini Kimberley Süreci Sertifika
Sistemi çerçevesinde yürütmeye ve ibraz edilen sertifikaların Kimberley Sürecine ilişkin
belgelerde belirtilen asgari standartları taşıyıp taşımadığını incelemeye, katılımcı ülke ihracat
otoritesi nezdinde sertifikaların teyidini almaya ve sertifika düzenlemeye İstanbul Altın
Borsası yetkilidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şirketler, mevcut sermayeyi temsil eden paylarının bir kısmını ortak satışı şeklinde
halka arz edebildiği gibi sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların rüçhan haklarını
kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilir veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilir.
Eğer halka arz, halka kapalı bir anonim ortaklık tarafından ilk defa yapılırsa, bu
“Halka Açılma” olarak ifade edilmektedir. Önceden paylarını halka arz etmiş ortaklıkların,
paylarını tekrar halka arz etmelerine “İkincil Halka Arz” denilmektedir.
Halka açık anonim ortaklık olmanın en önemli sonucu Sermaye Piyasası Kanunu’na
tabi olmak ve bu nedenle şirket paylarının Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) kaydına
girmesidir. Payların Kurul kaydına girmesiyle birlikte halka açık anonim ortaklıklar, Sermaye
Piyasası Mevzuatı’na ve Kurul kararlarına uymakla yükümlü hâle gelirler.
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11. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Piyasa Kavramı
11.2. Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları Arasındaki Farklar
11.3. Vadeli İşlem Piyasaları ve Tarihi Gelişimi
11.4. Finansal Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Ortaya Çıkışı
11.5. Vadeli İşlem Piyalarının Temel Fonksiyonları
11.5.1. Risk Yönetimi
11.5.2. Geleceğe Yönelik Fiyat Keşfi
11.6. Temel Tanımlar
11.6.1. Vadeli İşlem Nedir?
11.6.2. Alivre Sözleşmeler (Forwards)
11.6.3. Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki farklar nelerdir?

2)

Vadeli işlem piyalarının temel fonksiyonları nelerdir?

3)

Risk yönetimi niçin önemlidir?

4)

Vadeli işlem nedir?

5)

Forward işlemler ve futureslar arasındaki farklar nedir?

234

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Vadeli piyasalara duyulan
ihtiyacın
artmasının
nedenlerini kavramak
Vadeli piyasaların
sürecini kavramak

doğuş

Vadeli piyasaların işleyişini
kavramak
Vadeli piyasalardaki işlem
türlerini öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


VOB



Spot



Uzlaşma



Forward



Futurs



Opsiyon



Teslimat



Uzlaşma



Dayanak varlık



Teminat
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Giriş
Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve
nitelikteki malı, kıymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını ya da dövizi
alma ya da satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir. Sözleşme yapıldığı an; dayanak varlığın
teslim edilecek miktarı, teslimat tarihi, teslim edilecek malın kalitesi ve mal takasının hangi
tarihle gerçekleştirileceği belirlenir. Vade sonunda alıcı ve satıcı yükümlülüğünü yerine
getirmek zorundadır. Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle mallara (tarımsal ürün, enerji
ürünleri, metaller gibi…), hisse senetlerine, hisse senedi endekslerine, faiz oranlarına, dövize
dayalı olarak düzenlenirken hızla gelişen günümüz mali piyasalarında değişen yatırımcı
ihtiyaçlarına paralel olarak hava durumu gibi birçok farklı değişkene dayalı olarak düzenlenen
vadeli işlem sözleşmeleri de işlem görmeye başlamıştır.
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11.1. Piyasa Kavramı
Genel olarak piyasa dendiğinde aklımıza faiz, döviz, finansal göstergeler, sermaye
piyasası araçları gibi mali araçlar ile çeşitli mal ve hizmetlerin alım satımının yapıldığı fiziki
veya sanal mekânlar gelmektedir. Piyasa katılımcıları piyasalarda ticari ve yatırım amaçlı
işlem yapabilirler.
Piyasalarda alım satıma konu her türlü aracın alım satımı yapılmakla birlikte farklı
isimlerle anılmaktadır. Örneğin tahvil ve bonoların alım satımının yapıldığı tahvil bono
piyasası, bankalar arasında döviz alım satımı yapılan bankalar arası döviz piyasası, serbest
piyasada döviz alım satımının yapıldığı serbest döviz piyasası, hisse senetlerinin alım
satımının yapıldığı hisse senetleri piyasası gibi. Ayrıca değişik mali araçların alım satımının
yapıldığı piyasaları ise genel olarak mali (aynı anlama gelmek üzere finansal) piyasalar olarak
tanımlıyoruz.
Finansal piyasaların dışında alım satıma konu araçların niteliklerine göre mal
piyasaları, petrol piyasası, enerji piyasaları gibi değişik sınıflara ayrılmış birçok piyasa
olduğunu görüyoruz. Piyasaların temel fonksiyonu alıcı ve satıcıların tercihleri doğrultusunda
almak veya satmak istedikleri ürünü o an geçerli olan en iyi fiyattan almalarına ve satmalarına
imkân vermesidir. Gelişmiş piyasaların olmaması durumunda ise, aynı nitelikteki ürünün
fiyatı aynı anda bir yerde düşük, diğer bir yerde yüksek olabilecek, satıcı veya alıcı ilgili malı
makul değerinin altında veya üzerinde bir bedelle kabul etmek zorunda kalabilecekti.
Diğer bir açıdan piyasaları değerlendirdiğimizde yapılan alım satım işlemlerinde
teslim ve ödeme yükümlülüğünün aynı anda veya çok kısa bir süre içerisinde
gerçekleştirildiği piyasaların, spot veya nakit piyasalar olarak tanımlandığını görüyoruz. Spot
piyasalarda oluşan fiyatlar, içinde bulunulan an için geçerlilik arz etmektedir. Saniyeler
içerisinde geçerli olan fiyatların sürekli değiştiğini görebiliyoruz.
Hisse senetleri ve döviz piyasalarında olduğu gibi. Piyasalara işlem hacimleri
açısından baktığımızda ise sığ piyasalar veya derin piyasalar olarak sınıflandırıldığını
görüyoruz. Az sayıda alıcı ve satıcının olduğu ve işlem hacminin göreceli olarak düşük
olduğu piyasalar sığ piyasalar olarak tanımlanırken, işlem hacminin yüksek alıcı ve satıcıların
aktif olduğu piyasalar ise derinliği olan piyasalar olarak tanımlanmaktadır.
Gelişmiş spot piyasaların rasyonel fiyat oluşumuna imkân vermesine rağmen oluşan
fiyatlar anlıktır. Bir dakika veya on dakika sonra fiyatların ne olacağını önceden kestirebilmek
mümkün değildir. Piyasa katılımcılarının gelecekteki fiyat değişimlerinden olumlu veya
olumsuz etkilenmeleri kaçınılmazdır. Aleyhte fiyat değişimleri riskine karşı korunma ihtiyacı
karşısında taraflar vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini kullanmaktadır.
Vadeli işlem piyasaları ise spot piyasaların aksine anlaşmanın bugünden yapıldığı ve
yükümlülüklerin gelecek bir vadede yerine getirilmesini öngören piyasalardır. Bu tanımdan
da anlaşılacağı üzere, vadeli piyasalar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü
piyasa veya borsaları ve buna benzer sözleşmelerin işlem gördüğü diğer organize olmamış
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piyasaları kapsamaktadır. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri merkezî bir borsada işlem
görmekte ve bir takas kurumunca garanti edilmektedir.
Alivre sözleşmeler, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve swap
sözleşmeleri vadeli piyasalarda yaygın kullanılan araçlardır. Bu araçların tümü türev araçlar
olarak adlandırılmaktadır. Spot piyasada oluşan fiyatlar taraflar açısından ne kadar önem arz
ediyorsa, geleceğe yönelik olarak oluşan fiyatlar da taraflar açısından aynı derecede önem
taşımaktadır.

11.2. Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları Arasındaki Farklar
Spot piyasalar dokunabildiğiniz -döviz, pamuk, buğday vb- malların alınıp satıldığı,
para ve mal takasının aynı anda veya birkaç gün içerisinde yapıldığı piyasalardır. Vadeli işlem
piyasalarında ise taraflar, vadeli işlem sözleşmesine konu ürünü -döviz, pamuk, buğday, bono
vb.- gelecek bir vadede teslim alma veya teslim etme yükümlüğü altına girmektedir. Diğer bir
deyişle vadeli işlem borsalarında mal ve paranın takası ileri bir tarihte gerçekleşmektedir.
Spot piyasalarda o an geçerli fiyattan gerçek bir ürün alınmakta veya satılmaktadır.
Spot piyasada pamuk alan bir tüccar ilgili malı hemen alıp deposuna koyacaktır. Vadeli
piyasalarda ise alıcı ve satıcılar, kalitesi, miktarı, vadesi, teslim yeri belirlenmiş standart bir
varlığı teslim almak veya teslim etmek üzere anlaşırlar. Sözleşmelerde tek değişken unsur
fiyattır. Teslim etme veya teslim alma süresi günler, haftalar veya aylar sonra olabilir.
Dolayısıyla bu işlemler vadeli veya geleceğe yönelik işlemler olarak adlandırılmaktadır.
Piyasada işleme konu sözleşmeler de vadeli işlem sözleşmesi olarak anılmaktadır.
Spot piyasalarda işlemler iki taraf arasında yapılırken, vadeli işlem piyasalarında alıcı
ve satıcının muhatabı takas kurumudur. İşlemler için taraflar takas kurumuna teminat
yatırmak zorundadırlar. Vadeli işlem borsalarının bu özelliği nedeniyle işlem yaptığınız karşı
tarafın edimini yerine getirmeme riski yoktur. Bir gün sonra teslim edilmek ve bedeli
ödenmek üzere birisinden ihtiyacınız olan 10 ton buğday almak üzere sözleştiniz. Bir miktar
da ön ödeme yaptınız. Ertesi gün anlaşma yaptığınız kişinin ilgili malı size teslim etmeme
veya farklı kalitede bir malı teslim etme riski her zaman vardır. Bu durumu karşı taraf riski
olarak ifade ediyoruz. Takas Kurumu borsa bünyesinde veya borsa dışında kurulmuş olan ve
borsada gerçekleştirilen işlemlerin kaydedilmesi, teminatların toplanması, pozisyonların gün
sonundauzlaşma fiyatına yeniden değerlendirilerek kâr zararların hesaplanması gibi
fonksiyonları yerinegetirir ve alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek
tarafların hak ve yükümlülüklerini garanti eder.


Spot ve Vadeli İşlem Piyasalarıyla ile ilgili asgari bilinmesi gerekenler


Piyasalar çeşitli mal ve hizmetlerin alım satımının yapıldığı fiziki veya
elektronik mekânlardır.

Piyasalar alıcı ve satıcıların bir araya gelerek alım satım yapması ile rasyonel
fiyat oluşumunu sağlarlar.
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Piyasalar kendi içerisinde alım satıma konu ürünlerin niteliğine göre farklı
isimlerle anılır.

Spot piyasalarda alım satım işlemleri sonucunda teslim ve tesellüm çok kısa
zaman dilimi içerisinde gerçekleşir.

geçicidir.

Spot piyasalarda oluşan fiyatlar ile vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatı anlık ve


Vadeli işlem piyasalarında alım ve satım işlemleri sonucu teslim ve tesellüm
daha uzun bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilir.

11.3. Vadeli İşlem Piyasaları ve Tarihî Gelişimi
Günümüzdeki modern vadeli işlem piyasalarının tarihi binlerce yıl geriye gitmekle
birlikte, bugünkü anlamda, organize borsalarda işlem gören vadeli işlem sözleşmelerine
(futures) benzer ilk uygulama, 1697 yılında Japonya’da ortaya çıkmıştır. Japon feodal
sisteminde toprak sahipleri, pirinç üretimlerini teminat göstererek, ekonomide para gibi kabul
gören alındı-sertifikaları (certificates of receipt) çıkarmışlardır. Pirinç fiyatlarındaki
oynamalara göre sertifikaların değerlerinin değiştiği gözlenince spekülatörler ile birlikte ilk
vadeli işlem piyasası “Dojima Pirinç Piyasası” adı altında oluşmuştur. Ancak bu sertifikalar,
fiziki pirinç teslimatına izin vermediğinden, zamanla pirinç spot piyasasında oluşan fiyatlarla
vadeli piyasada oluşan fiyatların ilişkisi kopmuş ve aşırı spekülatif hâle gelmiştir. Bunun
sonucu olarak 18’inci yüzyılda bir süre için Japon hükümetince yasaklanan vadeli işlemler,
daha sonra fiziki teslimata izin verilen ve günümüz uygulamalarına benzer kurallar içeren
daha sıkı düzenlemeler getirilerek tekrar başlatılmıştır.
Diğer taraftan, ABD’de 19’uncu yüzyılda, gelişen sanayinin de etkisiyle çiftçilerin
üretim kapasitelerinin artması ve ulaştırma-iletişim olanaklarının gelişmesi, yerel pazarlardan
uluslararası pazarlara doğru genişlemeye yol açmıştı. Bu dönemde taşımacılık ve ticaretin
merkezi Chicago şehriydi. Çiftçiler ve sanayiciler, ürünlerini ülke içi ve dışına pazarlamak
için Chicago’daki piyasalara getirmekteydiler. 1830’larda henüz tren yollarının inşa
edilmediği ve altyapının (buğday siloları gibi) yetersiz kaldığı bir ortamda, hasat zamanı
ürünlerini aynı anda Chicago’ya getirmek zorunda kalan çiftçiler arz fazlası sorunuyla
karşılaşıyorlardı. Bu durumdan kaçınmak isteyen daha kurumsallaşmış çiftçiler, ürünlerini
önceden satmaya başladılar. Böylece çiftçinin fiyat riski, alıcıya transfer edilmekteydi.
Gelecekte ürün teslimatını garantiye almaktan çok, fiyat değişimlerinden yararlanmak isteyen
spekülatörlerin de ortaya çıkmasıyla, çiftçinin fiyat riskini taşıyacak bir grup daha devreye
girmiş oldu. Forward işlem olarak nitelendirilebilecek bu sözleşmelerin her iki tarafa da
planlama kolaylıkları getirmesine karşın, taraflardan birinin taahhüdünü yerine getirmeme
riski her zaman söz konusuydu. Ayrıca, ürünün kalitesi standart olmadığı için bir belirsizlik
doğmaktaydı. Bu riskleri ortadan kaldırmak ve karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla, 1848
yılında, tahıl üreticileri biraraya gelerek organize bir borsada vadeli işlemleri gerçekleştirmek
için, Chicago Ticaret Kurulu’nu (Chicago Board of Trade-CBOT) kurdular. Bu gelişmenin
ardından, 1851 yılında CBOT’teki ilk vadeli işlem sözleşmesi kayıtlara geçti. 1865 yılına
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kadar da futures işlemlerinin standartlaştırılmasına yönelik çalışmalar tamamlanarak tarımsal
emtia vadeli işlem sözleşmelerinin kuralları belirlendi. Modern anlamda opsiyon
sözleşmeleri, ilk olarak 19’uncu yüzyılda tezgah-üstü piyasalarda hisse senetleri üzerine alım
ve satım hakkı sağlamak üzere düzenlenmiştir.
Bununla beraber, 20. yüzyıla kadar opsiyon işlemleri ile ilgili fazla bilgi yoktur.
1900’lerin başında bir grup broker ve dealer biraraya gelerek, Satım ve Alım Opsiyonu
Broker ve Dealerları Derneği’ni5 kurmuş ve bir opsiyon piyasası oluşturmuşlardır. Bu
piyasada opsiyon alıcısı ve satıcısı söz konusu aracılar tarafından karşılaştırılıyor, eğer satıcı
bulunamazsa opsiyon, bu aracılar tarafından satılıyordu. Aracılar arası bu tezgâhüstü opsiyon
piyasası, likidite eksikliğinin yanısıra aracıların iflası durumunda yükümlülüklerin
karşılanamaması riskini taşımaktaydı. Sonunda, mal üzerine vadeli işlem sözleşmelerinde
dünyanın en eski ve en büyük borsası durumundaki Chicago Ticaret Kurulu, hisse senetleri
üzerine opsiyon sözleşmelerini işleme sunmak istemesine rağmen SEC’den (Securities
Exchange Commission) izin alamayınca, hisse senedi opsiyonlarının işlem göreceği ilk
organize opsiyon borsasını 1973 yılında, Chicago Opsiyon Borsası Kurulu7 (CBOE) ismi
altında kurdu. Bu borsada işlemler, 26 Nisan 1973 tarihinde, 16 hisse senedi için düzenlenmiş
alım (put) opsiyonları ile başladı. Satım (put) opsiyonları ise, 1977 Haziran ayında işleme
sunuldu.
Vadeli işlem piyasalarının tarihinde Amerikanın Chicago kentinin özel bir yeri vardır.
1833 yılına kadar köy olarak kabul edilen Chicago 1837 yılında şehir statüsüne kavuştuğunda
4.107 kişilik bir nüfusa sahipti. Chicago, Michigan gölü kıyısında Amerika’daki diğer büyük
göllere ve orta batıya kadar ulaşım imkânına sahip olması nedeniyle stratejik bir öneme
sahipti. Bu konumu Chicago’nun hızla gelişerek bir ticaret merkezi olmasını sağladı. Chicago
çevresinde yetiştirilen tarımsal ürünler bu bölgeye taşınıyor ve burada depolanarak ticareti
yapılıyordu. Tarımsal ürünlerin arz ve talebindeki dalgalanmalar sonucu fiyatlar yılın belli
dönemlerinde çok düşük olurken diğer dönemlerde aşırı yükseliyordu. Arzın, talebin çok
üzerinde olduğu dönemlerde üreticiler zarar ediyorlar, aksi durumda ise aranan mal piyasada
bulunamıyordu. O yıllarda yeterli depoların olmaması ve ulaşım zorlukları piyasalarda
karışıklığın artmasında etkili oldu.
Bu durum karşısında üretici ve tüccarlar çözüm olarak aralarında geleceğe yönelik
ticari sözleşmeler yapmayı tercih etmeye başladılar. İlk kayıtlı geleceğe yönelik sözleşme, 13
Mart 1851 yılında 3.000 kile mısır üzerine Haziran ayı Chicago teslimi olarak yapıldı.
İki taraf arasında karşılıklı güvene dayalı olarak yapılan geleceğe yönelik sözleşmeler
tam olarak ihtiyaca cevap veremedi. Çünkü fiyat değişimleri aleyhine olan taraf,
yükümlülüğünü yerine getirmeyebiliyordu. Bunun üzerine arayışlarına devam eden tüccar bir
araya gelerek 1848 yılında tarımsal ürünlerin alıcı ve satıcılarının merkezî bir yerde işlem
yapmaları ve aynı zamanda şehirde ticaretin gelişmesi amacıyla Chicago Board of Trade’i
(CBOT) kurdular. İlk yıllarda geleceğe yönelik sözleşmeler işlem görürken tarafların
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sonucu, sözleşmelerin standart hâle getirilmesi ve
borsanın garantör olması kararlaştırıldı.
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Borsa, bu garantiyi alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek ve
işlem yapan taraflardan bir teminat alarak vermeye başladı. Geleceğe yönelik sözleşmelerde
(forward) taraflar kalite, miktar, fiyat, teslim yeri ve vadeyi aralarında serbestçe belirlerken,
vadeli işlem sözleşmesi ile alım satıma konu ürünün kalitesi, miktarı, vadesi, teslim yeri
standart hâle getirildi. Vadeli işlem sözleşmesinde tek değişken sözleşmenin fiyatı olup o da
borsada alım satım anında belirlenmektedir. Sözleşmelerin standart hâle getirilmesi ve
teminat sistemi, piyasaya spekülatörlerin (yatırımcıların) de girmesine yol açtı. 1970’li yıllara
kadar Amerika’da sadece tarımsal ürünler üzerine vadeli işlem sözleşmeleri işlem gördü.
1972 yılında Bretton Woods sisteminin terk edilmesi ile birlikte döviz kurları ve faiz
oranlarındaki değişim piyasa katılımcıları açısından risk oluşturmaya başladı. Bu gelişme
üzerine yıllardır tarımsal ürünlerde uygulanan vadeli işlem sözleşmeleri finansal araçlara da
uygulanmaya başladı. Döviz kurları üzerine ilk vadeli işlem sözleşmeleri 1973 yılında yapıldı.
Bunu faiz vadeli işlem sözleşmeleri izledi. 1970’li yılların ikinci yarısında Avrupa kıtasında
da vadeli işlem borsalarının kurulmaya başladığını ve günümüze kadar hızlı bir gelişme
gösterdiğini görüyoruz.
2005 yılı itibarı ile dünya genelinde vadeli işlem borsalarının işlem hacmi, tezgâh üstü
piyasalar hariç, 1,4 katrilyon dolara ulaşmıştır. Alım satıma konu olan sözleşme sayısı ise 9,9
milyar olarak gerçekleşmiştir.2 Bir önceki yıla göre vadeli işlem borsalarında gerçekleşen
işlem hacminde artış oranı %23,18’dir.
Dünyada uluslararası ticaretin serbestleşmesi ve hacminin artması ile, döviz kurları,
faiz oranları ile çeşitli malların fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında ortaya çıkan riske karşı
korunma ihtiyacı da artmıştır. Bu bağlamda vadeli işlem borsalarının işlem hacminin yıllar
itibarı ile geometrik oranda sürekli attığı görülmektedir. Vadeli işlem sözleşmelerinin riske
karşı etkin bir koruma sağlaması ve finansal piyasalarda devrim niteliğinde yeni bir uygulama
olmasına rağmen piyasa katılımcılarının arayışları devam etmiş, 1980’li yılların başında
teknolojik gelişmelerin de katkısı ile standart opsiyon sözleşmeleri geliştirilmiştir.
Günümüzde, üzerine vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi düzenlenen dayanak varlıklar çok
çeşitlenmiştir. Hava durumu, enerji, sigorta riskleri, canlı hayvan vb varlık ve göstergeler
üzerine düzenlenmiş sözleşmeler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Gelişme durmuş
değildir.
Borsalar, iktisadi sistemde karşılaşılan her türlü risk için sözleşme üretmeye devam
etmektedir. Bir borsa en az aşağıdaki dört hususu sağlamakla görevlidir:

Alıcı ve satıcıların buluşabileceği bir mekân. Bu mekân, borsa salonu gibi
fiziki bir yer olabilir veya elektronik borsalarda olduğu gibi birbiriyle bağlantılı bilgisayarlar
yardımıyla alıcı ve satıcıların emirlerinin karşılaştığı “sanal” mekânlar olabilir.

Borsalarda gerçekleşen işlemlerin ve fiyatların en fazla yatırımcıya ulaşacak
şekilde kamuya açıklanması.

Borsadaki işlemlerin dürüst ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak
şekilde gözetimin yapılması.
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Borsada gerçekleşen
getirmelerinin sağlanması.

işlemlerde,

tarafların

yükümlülüklerini

yerine

Bugün vadeli işlem ve opsiyon borsaları liberal ekonomik sistemin vazgeçilmez
kurumları arasında görülmektedir. Gelişmiş ekonomik sistemlere baktığımızda hemen
hepsinde vadeli işlem ve opsiyon borsalarının yer aldığını görüyoruz.
Ülkemizde henüz opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü bir organize piyasa
bulunmamaktadır.

11.4. Finansal Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Ortaya Çıkışı
Bretton-Woods anlaşmasının fiilen sona ermesini takip eden kur ve faiz
dalgalanmalarının getirdiği riskten korunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 1972 yılında
Amerika Birleşik Devletleri’nde, yedi yabancı para birimi için düzenlenen vadeli işlem
sözleşmelerinin işlem göreceği bir piyasa (IMM-Uluslararası Para Piyasası), Chicago Ticaret
Borsası (CME-Chicago Mercantile Exchange) tarafından kuruldu. Böylece ilk finansal vadeli
işlemler başlamış oldu. Bu gelişmeyi takiben mali kesimde giderek artan ihtiyaçları
karşılamak üzere Chicago Ticaret Kurulu (CBOT), faiz oranlarına dayalı vadeli işlem
sözleşmeleri hazırladı. Faiz oranına dayalı ilk sözleşme, 20 Ekim 1975 tarihinde, %8 faizli ve
doğrudan-geçişli (pass-through) GNMA8 sertifikaları üzerine yazılarak, CBOT’ta açılan
pazarda işleme sunuldu. Diğer taraftan hisse senetleri endeksine bağlı vadeli işlem
sözleşmeleri, büyük hisse senedi portföyleri taşıyan kişi ve kurumların hisse senedi fiyat
riskinden korunma gereksinimlerini karşılamak amacıyla, ilk olarak 1982 yılında Kansas City
Board of Trade tarafından, Value Line Bileşik Endeksi temel alınarak hazırlanıp işleme
sunuldu. Aynı yıl CME, S&P 500 Endeksi’ne bağlı vadeli işlem sözleşmesini piyasaya
sürerken, New York Futures Exchange tarafından hazırlanan NYSE Endeksi’ne dayalı vadeli
işlem sözleşmesinin pazarı açıldı. Endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin içinde, 5 Put
and Call Brokers and Dealers Association 6 Chicago Board of Trade (CBOT) 7 Chicago
Board Options Exchange (CBOE) 8 “Ginnie Mae Pass-Through” olarak da isimlendirilen bu
menkul kıymetler, ABD’de Devlet Ulusal İpotek Birliği (GNMA) garantisinde çıkarılan ve
ipotek senetlerinin oluşturduğu bir portföyü teminat gösteren kıymetlerdir. İpotek karşılığı
kredili ev alanların, bankalarına yaptıkları ödemeler, ufak bir tutar komisyon dışında,
doğrudan GNMA pass-through senedi yatırımcısına aktarılmaktadır. Bu anlamda, GNMA
senetleri ülkemizde son yıllarda yaygın olarak yapılmaya başlanan menkul kıymetleştirme
uygulamalarına benzemektedir.
Günümüzde işlem hacmi en fazla olanları S&P 100 ve S&P 500 endeksleri üzerine
yazılan vadeli işlem sözleşmeleridir. Finansal vadeli işlem piyasalarının kurulması ABD’de
gündeme geldiğinde, futures işlemlerini düzenlemekle görevli kamu kurumu olan CFTC’den
(Commodities Futures Trading Commission) izin almak için öne sürülen ekonomik anlamda
kullanım nedenleri aşağıdaki şekilde sunulmuştur:
1- Tahvil portföylerinin, faiz oranlarında oluşabilecek dalgalanmalara karşı korunması,
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2- Gelecekte alınması planlanan borcun, güncel faiz oranına bağlanması,
3- Finansal piyasalarda faiz oranı riskinden korunma (hedging),
4- Kambiyo işlemleri riskinden korunma,
5- Faiz oranı dalgalanmalarına karşı sigorta sağlanması.
Bu nedenler bir bütün olarak incelendiğinde, bu piyasaların esas itibarıyla riskten
korunma (hedging amacı taşıdığı görülecektir. Ülkemizde, organize türev piyasalarının
kurulma çalışmaları çerçevesinde, 1994 yılında, BİST bünyesinde vadeli işlemler piyasası
müdürlüğü oluşturulmuştur. Organize bir finansal vadeli işlem ve opsiyon piyasasının
oluşturulması ve bu piyasada çeşitli sermaye piyasası araçları ile finansal göstergelere dayalı
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin düzenlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda
15 Ağustos 2001 tarihinde döviz (Amerikan Doları) üzerine vadeli işlem sözlemleri işlem
görmeye başlamıştır. İzmir’de “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi” unvanı ile
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımının yapılacağı borsanın kurulması;
Sermaye Piyasası Kurulunun 17.08.2001 tarihli ve 39/1101 sayılı Kararına dayanan Devlet
Bakanlığı’nın 03.09.2001 tarihli ve 2381 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun değişik 40’ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 19.10.2001 tarihinde
kararlaştırılmıştır. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., 24558 Sayılı Resmî Gazete’de
yayınlanan 2001/3025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ülkemizdeki ilk özel borsa
kuruluşudur ve 04.07.2002 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş olup bu tescil 09.07.2002
tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının
Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsası A.Ş.’ye (VOB) 05.03.2004 tarihinde faaliyet izni verilmiştir. “Vadeli İşlem
ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi Borsa Yönetmeliği” 27.03.2004 tarihli ve 25415 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. VOB’da vadeli işlem sözleşmelerinin
alım satımına 4 Şubat 2005 tarihi itibarıyla başlanmıştır.

11.5. Vadeli İşlem Piyalarının Temel Fonksiyonları
Yaşadığımız dünyada birçok mal veya hizmetin fiyatlarının serbest piyasa
koşullarında arz ve talebe göre belirlendiğini ve fiyatların sürekli bir değişkenlik gösterdiğini
biliyoruz. Sahip olduğumuz mal veya hizmetleri piyasa koşullarında oluşan fiyatlardan
satabiliyoruz. Diğer taraftan ihtiyaç duyduğumuz mal veya hizmetleri piyasa fiyatlarından
satın alabiliyoruz. Peki, şu anda henüz sahip olmadığımız, üç ay sonra sahip olacağımız bir
mal veya hizmeti hangi fiyattan satacağız? Örneğin siz bir üreticisiniz, tarlanıza patates
ektiniz ve ürününüzün yetişmesi yaklaşık beş ay zaman alacak, beş ay sonra patates
fiyatlarının ne olacağını bilmiyorsunuz. Geçmiş yıllarda tarlanıza ekmiş olduğunuz patatesi
hasat zamanı teslim etmek şartıyla tüccara belli bir fiyattan satmıştınız. O yıl patates fiyatları
ürün bolluğu nedeniyle çok düşünce anlaşma yaptığınız tüccar ortadan kayboldu ve siz ciddi
miktarda zarar ettiniz. Bu yaşadığınız tecrübe nedeniyle artık yapacağınız anlaşmalarda
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güvence istiyorsunuz. Bu yıl ise ne olacağını bilmiyorsunuz ama mevcut durumdan da
endişelisiniz. Aynı durum tersinden bakıldığında tüccarlar için de geçerli. Aslında bu
sıkıntıları yaşayan sadece siz değilsiniz. Dünya’nın bir diğer tarafında aynı sıkıntıları yaşayan
insanlar bir araya gelerek gelecekteki fiyat belirsizliğinden kaynaklanan riskleri ortadan
kaldırmak ve yapılan vadeli sözleşmelerde taraflara garanti vermek amacıyla vadeli işlem
sözleşmelerini standart hâle getirerek borsa çatısı altında alıp satmaya başladılar. Sözleşmenin
standart hâle getirilmesi ile spekülatörler de bu sözleşmeler üzerinden işlem yapmaya başladı.
Böylelikle fiyat riskine karşı korunma çabası içerisinde olan üreticiler ve tüccarlar bir çözüme
kavuşurken, yatırımcılar ve spekülatörler ise cazip bir yatırım aracına sahip oldular, finansal
alanda faaliyet gösteren aracı kurumlar ve bankalar müşterilerine yeni alternatif ürünler
sunabilir hâle geldiler.
Vadeli işlem piyasalarının kurulmasında etken olan yukarıda belirtilen ihtiyaçlar, bu
piyasalar sayesinde çözüme kavuşurken geleceğe yönelik fiyatların oluşumu, etkin risk
yönetimi ve istikrarın sosyal faydası tüm kişi ve kurumlara yansımaktadır. Bu husus aşağıdaki
örnekle daha kolay algılanacaktır. Bir sabah uyandınız ve yeni bir güne hazırlanıyorsunuz.
Kahvaltıda siz ekmek, çay, peynir, eşiniz tost, reçel, kahve, çocuklarınız ise süt ve çikolata
kremasını tercih etti. On yıl vadeli konut kredisi ile satın almış olduğunuz yeni evinizden
ayrıldınız, iki yıl vadeli taksitle satın almış olduğunuz ithal marka sıfır arabanıza bindiniz
ofisinize doğru yol alırken yolda bir akaryakıt istasyonunda durarak benzin aldınız. Bir
yandan arabanızı sürerken sonbaharda rezervasyon yaptırmış olduğunuz tatile bu hafta sonu
çıkacağınızı hatırladınız. Seyir hâlinde iken radyonuzu açtınız ve haberlerde vadeli işlem
piyasalarında başarılı bir brokerın işverene yıllık maliyetinin birkaç milyon dolar olduğunu
duyduğunuzda, gayri ihtiyari olarak vadeli işlem de ne? Buna kim ihtiyaç duyar ki? diye
düşündünüz. Aslında herkes… Sizden başlayalım. Sabah daha evden işinize varmadan en az
yarım düzine bu piyasaların nimetlerinden faydalandınız.
Kahvaltıdan başlayalım. Çay ve kahvenin fiyatları dünya piyasalarında sürekli
değişirken siz bakkala her gittiğinizde çok küçük fiyat farkıyla alabiliyorsunuz. Faiz oranları
piyasalarda sürekli değişirken, siz satın almış olduğunuz evin taksitlerini sabit faiz üzerinden
ödeyebiliyorsunuz. Yine zevkle kullanmış olduğunuz aracınızın taksitlerini sabit olarak
öderken piyasalarda kurlar ve faiz oranları sürekli değişiyor. Bütün bunların olabilmesi ancak
ilgili bankanın veya oto bayisinin kendisini faiz ve kurlardaki değişim riskine karşı vadeli
işlem piyasalarında koruması ile mümkün olmaktadır.
Aynı durum satın almış olduğunuz diğer mal ve hizmetler için de geçerlidir. Vadeli
işlem piyasalarının varlığından bile haberdar olmayanlar dahi bu piyasaların nimetlerinden
faydalanmaktadır. Yukarıdaki örnekleri ithalatçılar, ihracatçılar, finans kurumları, üreticiler,
tüketiciler, kısaca ekonomik sistem içerisindeki her kesimi kapsayacak şekilde
genişletebiliriz. Vadeli işlem ve opsiyon borsaları tüm bu kesimleri doğrudan ilgilendiren çok
önemli bir korunma sistemidir.
Bir benzetme yapacak olursak, nasıl gece karanlıkta yolda yürüyen birisi önünü
görememesi nedeniyle endişeli ve risklere açıksa ve aynı kişinin eline bir el feneri
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verdiğimizde önünü görerek güven içerisinde emin adımlarla yoluna devam edebiliyorsa,
vadeli işlem piyasaları da fonksiyon olarak ekonomik sistem içerisinde faaliyet gösteren
kişilerin belirsizlik karşısında belirli bir vadeye kadar geleceği görebilmelerini sağlayan bir
ışıktır.
Vadeli işlem piyasalarının iki temel fonksiyonu vardır: Risk yönetimi ve geleceğe
yönelik fiyat keşfi.

11.5.1. Risk Yönetimi
Vadeli işlem borsalarının en önemli temel fonksiyonlarından biri, gelecekte meydana
gelebilecek aleyhte fiyat değişimleri karşısında riskten korunma imkânı vermesidir. Vadeli
işlem piyasaları, tarımsal ürünlerin gelecekteki fiyatlarında meydana gelecek aşırı
dalgalanmaların yaratacağı risklerden korunmak ihtiyacından doğmuştur. Risk yönetiminin
pratikte nasıl gerçekleştirildiğini bir örnekle açıklayalım. Örneğin bir çiftçi tarlasına pamuk
ekmek istiyor. O anki spot piyasada pamuk fiyatları 1,800 TL/kg olsun. Ancak mart ayında
ekim kararı vermek zorunda olan çiftçi, eylül ayında hasat edeceği ürününü hangi fiyattan
satacağını bilmemektedir. Üreticinin endişesi fiyatların gelecekte düşmesidir. Vadeli işlem
piyasasında, eylül vadeli pamuk fiyatlarının 2,200 TL/kg olduğunu varsayalım. Üretici,
tarlasından 100 ton ürün elde edeceğini tahmin etmektedir. Yapmış olduğu hesap sonucu tüm
giderleri topladığında maliyetinin kg başına 1,700 TL/kg olacağını ve ürününü 2,200
TL/kg’dan satması hâlinde kg başına 50 KR, toplam olarak da 50.000 TL kazanç elde
edeceğini düşünerek ekim kararını vermiştir. Aynı gün vadeli piyasalarda 100 tona denk
gelecek sayıda sözleşme satarak kısa pozisyon almıştır.
Vade ayının son işlem günü geldiğinde fiyatlar 2,400 TL/kg’a yükselmiştir. Vadeli
işlem piyasasındaki pozisyonunu 2,400 TL/Kg’dan kapatmış ve üretici vadeli işlem
piyasasında kg başına 0,200 TL zarar etmiştir. Ancak spot piyasada da fiyatlar yükseldiği için
üretici elindeki ürününü 2,200 TL/kg’dan satmaya razı iken 2,400 TL/kg’dan satarak kilo
başına 0,200 TL kâr elde ederek vadeli işlem piyasasındaki zararını telafi etmiştir. Sonuç
olarak, üretici ekim kararı verirken hedeflemiş olduğu kârı elde etmiştir. Vadeli işlem
piyasasında üretici pozisyon almamış ve hasat mevsiminde fiyatlar 1,700 TL’nin altına
düşmüş olsaydı hiç kazanç elde edemeyeceği gibi reel olarak zarar edecekti.
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Şekil 3: Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Risk Yönetimi
Yukarıdaki örnekte üreticinin endişesi gelecekte pamuk fiyatlarının düşmesi idi. Diğer
tarafta pamuğu hammadde olarak kullanan iplik fabrikası sahibinin endişesi ise pamuk
fiyatlarının gelecekte yükselmesi riskidir. İplik üreticisi ekim ayında piyasadan pamuk alımı
yapacak ve iplik üreterek satacaktır. Bu satışın vadeli olarak mart ayında yapıldığını ve
teslimatın ekim ayında olacağını düşünürsek, Ekim ayında pamuk fiyatları artarsa hammadde
fiyatları yükseldiğinden bir zarara uğrayacaktır. Üreticimiz vadeli işlem borsasındaki ekim
vadeli pamuk fiyatlarına göre bir iplik fiyatı belirleyebilir ve bu fiyatı mart ayından
müşterilerine verebilir. Vadeli işlem borsasından alınan bir pamuk sözleşmesi ile iplik
üreticisi hem maliyetini sabitleyecek hem de müşterilerine önceden fiyat verme olanağına
kavuşacaktır. Mart ayında vadeli piyasada ekim ayı pamuk fiyatlarının 2,200 TL/kg olduğunu
varsayalım. İplik fabrikası sahibi gelecekte pamuk fiyatlarının yükselmesi riskine karşı
kendini korumak amacıyla ekim vadeli pamuk vadeli işlem sözleşmesi alır. Buna göre ekim
ayında kilosu 2,200 TL’den pamuk alma yükümlülüğüne girmiştir. İplik üreticisi bu işlemi
yaparak üreteceği ipliğin maliyetinin ne olacağını mart ayından belirleme imkânına kavuşmuş
böylece ekim ayında yapacağı iplik satış fiyatını da belirleyebilmiştir. Bu işlemin
yapılmaması durumunda ve pamuk fiyatlarının ekim ayında 2,200 TL/kg üzerine çıkması
hâlinde iplik üreticisi artan maliyetler nedeniyle zarara uğrayacaktır.
Bu ve benzeri örnekleri alıcı ve satıcılar açısından döviz, faiz, endeks, buğday vb.
ürünler için çoğaltmak mümkündür. Bir diğer önemli nokta ise vadeli işlem borsalarında alım
veya satım yaparken pozisyon değerinin %3-10’u 4 arasında belirlenen teminat oranlarını
yatırmak işlem yapmak için yeterli olmaktadır. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi vadeli
işlem piyasalarının temel niteliklerinden birisi tarafların riske karşı korunmalarına ve
risklerini yönetebilmelerine imkân vermesidir. Küçük yatırımcıların riskleri, büyük
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yatırımcıların risklerinden farklı olabilir. Vadeli işlem piyasaları riski daha kolay
yönetebilecek olanlara transfer ederek de fayda sağlayabilir. Burada riski kimin üstlendiği
sorusu akla gelebilir. Gelecekte fiyatların yükselmesinden endişe edenler alım yönünde,
fiyatların düşmesinden endişe edenler ise satım yönünde pozisyon alarak korunmaya
çalışırlar. Bu noktada vadeli işlem piyasalarında derinliği sağlayan ve fiyat değişimlerinden
kâr elde etmeye çalışan spekülatörler devreye girmektedir. Spekülatör olarak adlandırılan
grup esas itibarı ile riskten korunmak yerine beklentileri doğrultusunda pozisyon alarak fiyat
değişimlerinden kâr elde etmeye çalışmaktadır. Özet olarak risk, vadeli işlem piyasalarında
alınıp satılabilir hâle gelmektedir. Yukarıda da örneklendiği gibi, vadeli işlem borsalarının
risk yönetim fonksiyonu sayesinde, pamuk vadeli işlem sözleşmesinin Türkiye ekonomisinde
önemli yer tutan tekstil sektörünün maruz kaldığı riske karşı korunma ihtiyacına çözüm
getireceği sonucuna varabiliriz. Faiz ve dövize dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ise faiz ve
dövizde risk taşıyan kişi ve kurumlar açısından önemli bir risk yönetim aracı oluşturacaktır.

11.5.2. Geleceğe Yönelik Fiyat Keşfi
Geleneksel piyasalarda arz ve talebe göre oluşan fiyatlar içinde bulunulan anda
geçerlilik arz etmektedir. Örneğin Dolar/Türk lirası denince ilgili piyasada o an geçerli kurlar
akla gelmektedir. On dakika sonrasında tam olarak fiyatların ne olacağını kestirmek
imkânsızdır. Piyasanın bu yapısına rağmen oluşan anlık fiyatlar taraflar açısından işlemlerin
rasyonel olarak yapılmasını sağlar. Ancak cari spot piyasadaki fiyatlar aynı zamanda geleceğe
yönelik fiyatların hesaplanmasında referans oluşturur. Cari nakit fiyat (spot fiyat), vadeli
işlem sözleşmelerinin makul değerinin belirlenmesinde önemli bir değişkendir.

11.6. Temel Tanımlar
11.6.1. Vadeli İşlem Nedir?
Buraya kadar piyasa kavramı, vadeli işlem borsalarının kuruluşu ve tarihi gelişimi
üzerinde durduk. Bu bölümde vadeli işlemin ne olduğu, genel olarak vadeli işlem çeşitleri ve
aralarındaki farklar anlatılacaktır. Ayrıca vadeli işlem sözleşmelerine örnekler verilerek
sözleşme unsurları ve bu unsurların belirlenmesinde uygulanan kriterler açıklanacaktır.
4 İşlem teminatları % olarak belirlenebileceği gibi maktu bir rakam olarak da
belirlenebilir. VOB’da işlem teminatları maktu olarak belirlenmiştir.
Ödeme ve teslimatın işlem yapılan günde veya çok kısa süre içerisinde yapıldığı
işlemlere spot veya nakit işlemler demiştik. Anlaşmanın bugün yapılması, anlaşma
yükümlülüklerinin ise gelecekte yerine getirilmesi yönünde yapılan işlemlere genel olarak
vadeli işlem denilmektedir. Vadeli işlemler dünyada kullanılan terminolojiye göre türev
araçlar olarak ifade edilmektedir. Türev araçlar aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır:


Alivre İşlem Sözleşmeleri (Forward)



Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures)
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Opsiyon Sözleşmeleri (Options)



Takas Sözleşmeleri (Swaps)

Bu sözleşmelerin tamamında bugün varılan anlaşma çerçevesinde gelecek bir vadede
tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri öngörülmekle birlikte, aralarında önemli
farklılıklar vardır.
Burada vadeli işlem piyasaları ile özellikle vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin
alım satımının yapıldığı piyasalar ifade edilmektedir.

11.6.2. Alivre Sözleşmeler (Forwards)
Geleceğe yönelik (Alivre) sözleşme, satıcının belli bir ürünü ileri bir tarihte, baştan
anlaşılan bir fiyat üzerinden alıcıya teslim etmesini öngören sözleşmelerdir. Sözleşmenin
şartları (fiyat, miktar, kalite, zaman ve yer) alıcı ile satıcı tarafından karşılıklı
belirlenmektedir. Geleceğe yönelik alım satım sözleşmeleri piyasada aynı zamanda alivre
işlemler olarak da anılmaktadır. Alivre sözleşmeler tarafların gelecekte almak veya
satmak istedikleri ürünlerin fiyat değişimleri nedeniyle oluşan riskten korunma ihtiyacı
karşısında çözüm olarak gördükleri sözleşmelerdir. Bu yönüyle alivre sözleşmeler vadeli
işlem sözleşmelerinin geliştirilmesine temel oluşturmuştur.
Alivre sözleşmeleri taraflar arasında serbestçe yapıldığı için karşılıklı bir güven
gerektirir. Diğer bir ifadeyle alivre sözleşmelerde kredi riski vardır. Taraflardan birinin
yükümlülüğünü yerine getirmeme riski, garanti altına alınmış değildir. Ayrıca iki taraf
arasında yapılan alivre sözleşmeler diğer piyasa katılımcılarının bilgisine açık değildir. Bu
nedenle alivre sözleşmeler net bir şekilde geleceğe yönelik fiyatlar için referans özelliği
taşımazlar. Alivre sözleşmelerde taraflar vade sonuna kadar pozisyonlarını kapatamazlar.
Pozisyonların kapatılması sözleşmenin iptali ile mümkündür. Alivre sözleşmeler, sözleşmede
özel bir hüküm yoksa bir başkasına devredilemez. Ayrıca devri hukuken mümkün olsa bile
her bir alivre sözleşme kendine özgü hükümler taşıdığından ve standart olmadığından devri
kolay değildir. Sözleşmeyi devralacak bir alıcı bulmak ve sözleşmeyi makul bir fiyatla
devretmek neredeyse imkânsızdır.

11.6.3. Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures)
Vadeli işlem sözleşmesi esasen standart hâle getirilmiş alivre sözleşmelerdir. Vadeli
işlem sözleşmesi (futures), ileri bir tarihte, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni veya
dövizi alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir. Vadeli işlem sözleşmesinde alım
satıma konu mal ve finansal aracın niteliği, miktarı, süresi ve teslim yeri standart olarak
tanımlanmıştır. Vadeli işlem sözleşmelerinde tek değişken, alım satım sırasında oluşan
fiyattır. Vadeli işlem sözleşmeleri, vadeli işlem borsalarında işlem görür ve borsa takas
kurumunun garantisi altındadır. İşlemlerin borsa takas kurumu tarafından garanti edilmesi,
uygulanan teminat sistemi ile mümkün olmaktadır. Sözleşme bazında teminatlar potansiyel
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günlük zarar riskini karşılayacak şekilde borsa tarafından belirlenir. Vadeli işlem
sözleşmelerinde alım satım yapmak isteyen yatırımcılar sözleşme bazında belirlenmiş olan
teminatları yatırmak zorundadır. Teminat sistemi ile işlemlerin garanti edilmesi ve
sözleşmelerin standart hâle gelmesi, vadeli işlem sözleşmelerinin alım satım aracına
dönüşmesini sağlamıştır. Vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyon alan yatırımcı vade sonuna
kadar beklemek zorunda değildir. Haziran 2005’te, Borsa’da işlem gören Ekim 2005 pamuk
vadeli işlem sözleşmesinde on sözleşme alım yaptığımızı varsayalım. İşlem fiyatı 2,300
TL/Kg olsun. Bu işlemi yapan yatırımcı dilerse Ekim 2005 tarihinde son işlem gününe kadar
pozisyonunu koruyabilir, dilerse vadeye kadar beklemeksizin pozisyonunu ters işlem5yaparak
kapatabilir. Yatırımcı Ekim 2005 vadeli işlem sözleşmesinde, son işlem gününe kadar dilediği
kadar alım satım yapabilir. Vadeli işlem sözleşmelerinde yatırımcı ilk pozisyonunu alım veya
satım yönünde başlatabilir. Satıma konu ürünü gelecekte teslim etme yükümlülüğü ile satmış
olacağınız için işlem gününde satacağınız ürüne sahip olmak zorunluluğu yoktur. Vadeli
işlem sözleşmelerinin bu özelliği, riske karşı korunmak isteyenlerin risklerini, risk alarak
kazanç elde etmek isteyen spekülatörlere devretmelerine imkân vermektedir.
Bugün gelişmiş tek bir vadeli işlem borsasındaki işlem hacmi dünyadaki tüm menkul
kıymet borsalarının toplam işlem hacminden fazladır.


Örnek Bir Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmesi

Dayanak Varlık: Pamuk
Sözleşme Büyüklüğü: 1 ton
Baz kalite: Ege Standart 1
Vade Ayları: Mart, Mayıs, Temmuz, Ekim, Aralık
Kotasyon Şekli: TL/Kg
Fiyat Adımı: 0,005 TL/Kg
Başlangıç Teminatı: 240 TL
Sürdürme Teminatı: Başlangıç Teminatının %75’i (180 TL)
İşlem Saatleri: 9:15-17:35
Teslimat Şekli: Nakdi mutabakat
Günlük fiyat Hareket Sınırı: +%10
Uzlaşma fiyatı: Seansın son 10 dakikası içerisindeki asgari on işlemin ağırlıklı
ortalaması
Son İşlem Günü: Vade ayının son iş günü.
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Ters işlem sahip olduğunuz pozisyon miktarı kadar aksi yönde işlem yapmaktır. 10
sözleşme almış iseniz, ters işlem 10 sözleşme satmaktır.
Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi vadeli işlem sözleşmelerinde taraflar açısından
fiyat dışındaki tüm unsurlar standart olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca sözleşme metninde
detaylar düşünülerek ihtilafa neden olacak tüm hususlar net bir şekilde düzenlenmektedir.
Pamuk vadeli işlem sözleşmesi özelliklerinde de görüleceği gibi, vadeli işlem sözleşmelerinin
sona ermesi için fiziki teslimat yapılması zorunlu değildir. Her bir sözleşme tanımında
belirlenen esaslar çerçevesinde işlemler yapılmaktadır. Vadeli işlem sözleşmelerinde asıl
amaç gelecekteki fiyatı bugünden sabitleyebilmektir.


Örnek Bir Buğday Vadeli İşlem Sözleşmesi

Dayanak Varlık: Buğday
Sözleşme Büyüklüğü: 5 ton
Baz kalite: Anadolu Kırmızı sert
Vade Ayları: Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Aralık
Kotasyon Şekli: TL/kg
Fiyat Adımı: 0,0005 TL/kg
Başlangıç Teminatı: 240 TL
Sürdürme Teminatı: Başlangıç Teminatının %75’i (180 TL)
İşlem Saatleri: 9:15-17:35
Teslimat Şekli: Nakdi mutabakat
Günlük fiyat Hareket Sınırı: +%10
Uzlaşma fiyatı: Seansın son 10 dakikası içerisindeki asgari on işlemin ağırlıklı
ortalaması
Son İşlem Günü: Vade ayının son iş günü
Sözleşmelerin Dizayn Edilmesi Ve Sözleşme Unsurları
Herhangi bir dayanak varlık üzerine sözleşme dizayn edilirken aşağıdaki hususlar
dikkate alınır;
a)
Herhangi bir ürün üzerine vadeli işlem sözleşmesi dizayn edilebilmesi için
ilgili ürünün arz ve talebinin sürekli olması gerekir.
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b)
Üzerine vadeli işlem sözleşmesi yazılacak ürünün belli bir büyüklüğün
üzerinde ekonomik değeri ve spot piyasada işlem hacminin olması gerekir. Vadeli işlem
sözleşmesine dayanak varlığın fiyatının serbestçe belirleniyor olması ve fiyat hareketlerinin
değişken olması önemlidir.
c)
İlgili dayanak varlık için piyasa katılımcıları tarafından korunma amaçlı bir
talebin varlığı önemlidir.
d)
Herhangi bir dayanak varlık üzerine vadeli işlem sözleşmesi dizayn edilmesi
sonucunda bir ekonomik yarar sağlanmalıdır.

Dizayn edilecek sözleşmede yatırımcı haklarının korunmasına yönelik
tedbirlerin alınması zorunludur.
Yukarıdaki temel kriterler çerçevesinde herhangi bir dayanak varlık üzerine vadeli
işlem sözleşmesi dizayn edilirken aşağıda yer alan unsurların tanımlanması zorunludur.
Günlük uzlaşma fiyatı belirlenirken ilgili sözleşme metninde tüm ihtimallere göre
uzlaşma fiyatı için hükümler yer alır. 10 işlem olmamışsa 10’dan işlemlerin ortalaması alınır,
hiç işlem olmaması hâlinde bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır gibi.

Dayanak Varlık: Sözleşmeye konu
tanımlanmasıdır. (Pamuk, Buğday, Endeks, Döviz gibi)

alım

satım

aracının

türünün


Baz Kalite: Pamuk, Buğday ve benzeri farklı kalite ve çeşitleri olan ürünlerde
alım satıma konu olan kalite ve özelliklerin tanımlanmasını ifade eder. (Örneğin Pamuk Ege
standart 1 gibi)

Sözleşme Büyüklüğü: Her bir sözleşmedeki alım satıma konu miktarın
tanımlanmasıdır. (10 Ton Pamuk veya 10.000 USD gibi)

Vade Ayları: Standart olarak ilgili sözleşmede hangi vade aylarının işlemelere
konu olduğunun tanımlanmasıdır.

Kotasyon Şekli: Piyasada ilgili sözleşmede fiyatlamanın para ve ölçü
biriminin tanımlanmasını ifade eder. (TL/Kg, TL/USD gibi)

İşlem Saatleri: İlgili sözleşmede işlemlerin yapılabildiği zamanın başlangıç ve
bitiş saatinin tanımlanmasıdır.

Başlangıç Teminatı: Her bir sözleşmede işlem yapmak için takas kurumuna
yatırılması zorunlu miktar veya oranı ifade eder. (Örneğin sözleşme değerinin %10’u veya
sözleşme başına 150 TL gibi.)

Sürdürme Seviyesi: Başlangıç teminatının zarar sonucu azalacağı azami
seviyeyi ifade eder. (Başlangıç teminatının 0,75’i gibi)
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Günlük Fiyat Hareket Sınırı: Seans boyunca fiyatların bir önceki günün
uzlaşma fiyatına göre hareket edebileceği azami alt veya üst sınırın tanımlanmasıdır. (+ %10
gibi)

Pozisyon Limiti: Vadeli işlem sözleşmesinde vadeler ve toplam olarak
herhangi bir hesap sahibinin alım veya satım yönünde alabileceği azami sözleşme sayısı veya
oranının tanımlanmasıdır. Vadeli işlem ve opsiyon Borsasında ise pozisyon limiti her bir
hesap için ilgili vade ayı bazında 10.0007 kontrat sabit, bunun aşılması hâlinde ise açık
pozisyon sayısının %10’nu olarak belirlenmiştir.8

Uzlaşma Fiyatı: Her gün sonunda, belirlenen yöntem çerçevesinde hesaplanan
teminatların güncelleştirilmesi ve kâr/zararların hesaplanmasında kullanılacak fiyattır.

Son İşlem Günü: Vade ayı içerisinde işlem yapılabilen son günün
tanımlanmasıdır. Bu gün sonunda açık kalan pozisyonlar tanımlanan uzlaşma yöntemine göre
kapatılır.

Teslimat Şekli: Son işlem gününde açık pozisyon sahibi olan tarafların
yükümlülüklerini nasıl yerine getirecekleri teslimat şeklinin tanımlanması ile belirlenir.
Teslimat yükümlülüğü fiziki olarak tanımlanabildiği gibi, nakdi mutabakat olarak da
tanımlanabilir. Fiziki teslimat yönteminde alım satıma konu ürünün teslim edilmesi (Baz
kalitenin dışında bir ürün teslim edilmesi prim ve iskonto uygulayarak yapılabilir.) ile
pozisyonlar kapatılırken, nakdi mutabakat yönteminde son güne ait uzlaşma fiyatı üzerinden
ters işlem yapılarak pozisyonların kapatılması şeklinde kâr zararlar ilgili hesaplara yansıtılır.
Mutlak pozisyon limiti VOB-BİST 30 ve VOB-BİST 100 sözleşmeleri için 20.000’dir.

Teslim Edilebilir Dereceler: Alım satıma konu özellikle tarımsal ürünlerde
baz kalitenin dışında hangi kalite ve derecelerin teslimata kabul edilebileceğinin
tanımlanmasıdır. Yukarıdaki tüm hususlar taraflar açısından hiçbir ihtilafa düşülmeyecek
şekilde detaylı ve piyasa şartlarına uygun olarak tanımlanır. Böylelikle herhangi bir
sözleşmede işlem yapan piyasa katılımcısı almış olduğu pozisyon ile ilgili olarak üstlenmiş
olduğu yükümlülükleri ve hakları net olarak bilecektir.

11.6.3.1. Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Alivre Sözleşmenin Farkları
Vadeli işlem sözleşmeleri standart hâle getirilmiş alivre sözleşmeler olmakla birlikte
uygulamada önemli farklılıkların olduğunu görüyoruz. Alivre sözleşme ile vadeli işlem
sözleşmeleri arasındaki temel farklar aşağıdaki tabloda verilmektedir.


Alivre Sözleşme İki taraf arasında yapılır.



Vadeli İşlem Sözleşmesi Borsada yapılır.


Alivre Sözleşme Sözleşme unsurları standart değildir. Vadeli İşlem
Sözleşmesi Sözleşme unsurları standart olarak tanımlanmıştır.
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Alivre Sözleşme Sözleşmeler geneldir. Diğer piyasa katılımcıları yapılan
alivre sözleşmelerden habersizdir. Vadeli İşlem Sözleşmesi Vadeli işlem sözleşmeleri
borsalarda şeffaf bir şekilde işlem görür.

Alivre Sözleşme Vade sonunda teslimat ile sonuçlandırılır. Vadeli İşlem
Sözleşmesi Vade sonuna kadar ters işlem ile pozisyon kapatılabilir. Teslimat zorunlu değildir.

Alivre Sözleşme Devredilemez. Vadeli İşlem Sözleşmesi Vade sonuna kadar
tekrar alınıp satılabilir.

Alivre Sözleşme Kredi riski vardır. Vadeli İşlem Sözleşmesi İşlemler Borsa
Takas Kurumu’nun garantisindedir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi Kar veya zarar günlük olarak hesaplanır ve ilgili
hesaplara yansıtılır.

Alivre Sözleşme Başlangıçta bir teminat zorunluluğu yoktur. İşlem yapmak
için belirli bir teminat yatırılması zorunludur.

11.6.3.2. Vadeli İşlem Borsalarında Organizasyon Yapısı ve Taraflar
Vadeli işlem borsalarında faaliyet gösteren tarafları fonksiyonları açısından beş ana
grupta inceleyebiliriz.


Borsa



Takas Kurumu



Aracı Kurumlar (Üyeler)



Piyasa katılımcıları

Denetleyici kurumlar

11.6.3.2.1. Borsa
Dünyada vadeli işlem borsalarını sahiplik yapıları itibarıyla kooperatif borsalar ve özel
borsalar olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Kooperatif borsalar üyeler tarafından kurulur
ve yönetilir. Bu tür borsalarda borsanın kâr etmesi amaçlanmaz ve borsanın işlemlerden
alacağı komisyonların düzeyi masrafları karşılayacak şekilde belirlenir. Vadeli işlem
borsalarının tarihi gelişiminde de açıklandığı gibi ilk vadeli işlem borsası Chicago’daki tüccar
tarafından kurulmuştur.
Üyelerce kurulan borsalar hâlen varlığını sürdürmekle birlikte son yıllarda sahipleri
üyelerden oluşmayan borsalar da kurulmaya başlamıştır. Bunun yanında, kooperatif
borsaların yapılarını kâr amaçlı özel sermayedarlı kuruluşlara dönüştürdüğünü görüyoruz.
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Chicago Board of Trade (CBOT) ve Chicago Mercantile Exchange (CME) bu yönde yapısal
değişikliğe gitmişlerdir. Değişen şartlara daha iyi uyum sağlama ve piyasanın beklentilerini
etkin bir şekilde karşılama gibi hususlar kooperatif yapıların terk edilmesinin arkasında yatan
neden olarak ortaya çıkmaktadır.
Borsalar arasında yaşanan yoğun rekabet, birleşmelerine yol açmıştır. Örneğin Alman
Vadeli İşlemler Borsası (DTB) ile İsviçre Borsası SOFEX birleşerek EUREX’I kurmuşlardır.
Borsalardaki bir diğer değişim ise salonda sesli müzayede sisteminden uzaktan
erişimli elektronik ortama geçiştir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. de, bu gelişmelere
uygun olarak anonim şirket statüsünde kurulmuş ve elektronik işletim sistemini
benimsemiştir. Borsaların temel fonksiyonu vadeli işlemler piyasasında işlemlerin güven ve
rekabet ortamı içerisinde yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca borsalarda işlem görecek
sözleşmeler ekonomik yarar gözetilerek piyasa katılımcılarının tercih ve talepleri
doğrultusunda belirlenmektedir.
Borsalar, üyelerce gerçekleştirilen işlemleri takas kurumu aracılığıyla garanti eder.
Takas Kurumu borsa bünyesinde olabileceği gibi, borsadan bağımsız ayrı bir yapı olarak da
düzenlenebilir. Dünyadaki örneklere baktığımızda, CBOT’nin kullandığı takas kurumu
borsadan bağımsızken CME borsa bünyesinde oluşturulmuş bir takas merkezini
kullanmaktadır.

icra ederler:

Borsalar piyasanın sağlıklı işleyişine yönelik olarak aşağıdaki fonksiyonları


yayınlamak.

Piyasada oluşan fiyat bilgileri ve işlemlere ilişkin verileri güncel olarak



Borsada işlem görecek sözleşmeleri dizayn etmek.



Borsada faaliyet gösterecek aracı üyeleri belirlemek.


Fiyat hareketlerine uygun olarak sözleşmelere ilişkin başlangıç ve sürdürme
teminat oran veya tutarlarını belirlemek.

Piyasanın işleyişine ilişkin kanun ve genel yönetmeliklere uygun olarak
düzenlemeler yapmak,

Borsanın sağlıklı işleyişine yönelik her türlü tedbiri almak ve bu amaçla gerekli
yaptırımları uygulamak.
Borsalar yukarıdaki fonksiyonları yerine getirirken denetleyici kuruluşlar ve üyeleri ile
yakın bir iletişim içerisinde hareket eder. Ayrıca borsalar yukarıdaki görevleri yerine getirmek
amacıyla gerekli organizasyonları ve fiziki altyapıyı kurar. Dünyada Vadeli işlem borsalarına
baktığımızda işlemlerin iki farklı platformda yapıldığını görüyoruz: Birincisi vadeli işlem
borsalarının kuruluşundan beri uygulanan sesli müzayede sistemi, diğeri ise teknolojik
255

gelişmeler sonucu uygulamaya konulan elektronik alım satım sistemidir. Borsa üyelerinin
korbey 10 veya pit olarak adlandırılan fiziki bir mekânda alım satımlarını yüz yüze sesli
olarak yapmaları sesli müzayede sistemi olarak adlandırılır. Bu sistemleri kullanan borsalarda,
her bir sözleşme için ayrı bir korbey mevcuttur. Belirlenen işlem saatlerinde binlerce borsa
üyesi bir araya gelir, müşterilerden gelen emirler korbey içerisinde görevli işlemcilere iletilir.
İşlemciler aldıkları emirleri, sözlü olarak veya işaretle açıklar veya almak veya satmak isteyen
diğer üyelerin emirlerini kabul ederek işlemi gerçekleştirir. Gerçekleştirilen işlemler
operasyon merkezince sisteme girilerek kısa süre içerisinde kayıt altına alınmaktadır.
Teknolojik gelişmeler ve borsalar arası rekabet sonucu birçok borsa sesli müzayede
sisteminden elektronik işlem sistemine geçmektedir. İşlem maliyetlerinin düşürülmesi ve
piyasa katılımcılarının hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri açısından elektronik
işlem sistemi borsalarda hızla yaygınlaşmaktadır. Elektronik işlem sisteminde emirler
bilgisayarlar vasıtası ile sisteme girilmekte, fiyat ve zaman önceliği kuralına göre
eşleştirilmektedir. Elektronik işlem sisteminde emirlerin girilmesi, eşleştirilmesi ve ilgili
kayıtlara yansıtılması gerçek zamanlı yapılmaktadır.
Piyasaya ilişkin fiyat, işlem hacmi, derinlik bilgileri anında kamuoyunun bilgisine
sunulmaktadır. Ayrıca elektronik işlem sisteminde uzaktan erişim mümkündür. Aracı üyeler
ofislerinden emirleri sisteme girebilmektedir. Piyasa katılımcıları yine emirlerini internet
vasıtası ile dünyanın neresinde olursa olsun kendi bilgisayarlarından aracı kurumlara
iletebilmektedir. Piyasa ve hesap durumları ile ilgili bilgilere anında erişebilmektedirler.

11.6.3.2.2. Takas Kurumu
Takas kurumu, borsada alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek
piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına alan, gerçekleşen işlemler
sonucu oluşan ödeme ve teslimat yükümlülüklerinin zamanında yapılmasını sağlayan ve
risklerin takibi, kontrolü ve teminatların tesisini sağlamakla görevli merkezdir. Takas Kurumu
borsa bünyesinde bir birim olabileceği gibi borsa tarafından yukarıdaki görevleri yerine
getirmek üzere kurulmuş borsa dışında bağımsız bir kurum da olabilir. Takas kurumu riskin
transfer edilmesinde temel yapı taşlarından biridir.
Borsa’da işlem gören her sözleşmenin iki tarafı vardır. Bunlar alıcı ve satıcıdır.
Alıcı’nın pozisyonu “uzun”, satıcının pozisyonu “kısa” pozisyon olarak adlandırılır. Uzun
pozisyon alan bir yatırımcı teslim tarihinde, sözleşmeyi aldığı fiyattan, sözleşmede belirtilmiş
miktar ve koşullarda dayanak varlığı almayı taahhüt eder. Kısa pozisyon alan bir yatırımcı
teslim tarihinde, sözleşmeyi sattığı fiyattan, sözleşmede belirtilmiş miktar ve koşullarda mal
satmayı taahhüt eder. Bu taahhütlerin yerine getirilmesini takas kurumu (Clearing house)
garanti eder. Aslında borsada gerçekleştirilen her işlemin karşı tarafı takas kurumudur. Takas
kurumu alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı pozisyonu alır.
Takas kurumu sistemi sayesinde, birbirlerini hiç tanımayan ve tanımak zorunda
olmayan taraflar, alıcı ve satıcı olarak vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde güvenli bir
şekilde alım satım yapabilirler.
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Bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinde işlem gerçekleştiği andan itibaren alıcı
ve satıcının birbiriyle taraf olma zorunluluğu ortadan kalkar. Teslim tarihinde, sözleşme hâlâ
açıksa (ters işlem yolu ile kapatılmamışsa) uzun pozisyondaki alıcı ve kısa pozisyondaki satıcı
birbirlerini bulmak zorunda değildir. Sözleşme tarafları, sözleşme yapıldığı andan itibaren
takas kurumu ile muhataptır. Takas kurumu sözleşmenin edimlerini yerine getirir.

Şekil 4: Teslimat Sürecinde Takas Kurumunun Rolü
Takas kurumu bu yükümlülüğünü yerine getirebilmek için teslim tarihinde sözleşmesi
hâlâ açık her kısa tarafın satış taahhüdünü yerine getirmesini, alım yönlü pozisyon
sahiplerinin de alacakları malların bedelini ödeme yükümlülüğünü yerine getirmelerini
gözetir. Takas Kurumu bu gözetim görevini yürütebilmek için bir teminat sistemi uygular.
Vadeli işlem sözleşmesinde bir pozisyon alabilmek için, öncelikle yatırımcının işlemi
gerçekleştirdiği aracı kuruma bir teminat yatırması gerekir Bu teminat aracı kurum tarafından
takas kurumuna yatırılır. Bu teminatın tutulmasındaki tek amaç, her yatırımcının sözleşme
şartlarını yerine getirebilmesini garanti etmektir. Vadeli işlem sözleşmelerinde uzun taraf da,
kısa taraf da zarar edebileceği için, her iki tarafında potansiyel riski karşılayabilecek kadar bir
teminat yatırması gerekir.
Örneğin, sözleşme büyüklüğü 5 ton olan bir buğday vadeli işlem sözleşmesinde eğer
sözleşme başına 200 TL teminat belirlenmiş ise 10 vadeli işlem sözleşmesi almak veya
satmak için 2.000 TL teminat yatırılması gerekir.
Teminatların nemalandırılması borsadan borsaya farklılık göstermektedir. Borsalar
genellikle teminatların nemalarını kendi bünyesinde tutmaktadır. Vadeli İşlem ve Opsiyon
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Borsası, yatırımcıların düşük maliyetle işlem yapmasını sağlamak üzere, teminat
yükümlülüğünün bir kısmının faiz getirisi olan menkul kıymetlerle de yerine getirilebilmesine
imkân tanımıştır. Nakit olarak yatırılan teminatların nemasını da belirli oranlarda hesap
sahibine ödenmektedir.

11.6.3.2.3. Aracı Kurumlar
Vadeli işlem borsalarında gerek korunma gerekse yatırım amacıyla işlem yapmak
isteyenlere her türlü hizmeti vermek üzere aracı kurumlar faaliyet gösterir. Vadeli işlem
piyasalarında işlem yapabilmek için borsa üyesi bir aracı kurum nezdinde hesap açtırmamız
gerekir. Aracı kurumlar diğer borsalarda olduğu gibi vadeli işlem borsalarında da olması
zorunlu kuruluşlardır. Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange
(CME) ve benzeri gelişmiş borsalarda farklı statüde binlerce kayıtlı üye bulunmaktadır.
Vadeli işlem borsalarında üyeler öncelikle takas üyeleri ve takas üyesi olmayan üyeler
olarak iki gruba ayrılır. Takas üyeleri borsada gerçekleştirdikleri tüm işlemlerin takasını
yapabilirler. İşlemlerin takasının yapılması, sözleşme bazında borsa takas kurumunca talep
edilen teminatların toplanması ve takas kurumuna yatırılmasıdır. Takas üyeleri kendi nam ve
hesaplarına, müşteri nam ve hesabına, kendi namına ve müşteri hesabına işlemlere aracılık
yapabilirler.
Takas üyelerini ise borsalarda tanımlandıkları statülerine göre üç gruba ayırmak
mümkündür:
1)
Sadece kendisi adına ve müşterileri adına işlemlerin takasını yapan doğrudan
takas üyeleri,
VOB’da teminatların tamamı nakit YTL yatırılabileceği gibi döviz, DİBS veya hisse
senedi olarak ta yatırılabilir. Öngörülen teminatın %30 nakit yatırılmak zorundadır.
2)
Borsada alım satıma aracılık etmeyip sadece başka kurumların yapmış
oldukları alım satım işlemlerinin takasını gerçekleştiren bağımsız takas üyeleri,
3)
Hem borsada kendi ve müşterileri için işlem yapan ve aynı zamanda diğer aracı
üyelerin de yapmış olduğu işlemlerin takasını gerçekleştiren genel takas üyeleri.
Takas üyeleri diğer üyelerin yapmış olduğu işlemlerin takasını komisyon karşılığı
yapar.
Takas üyesi olmayan aracı kurumlar borsada işlem yapabilmek için bir takas üyesi ile
anlaşma yapmak zorundadırlar. Takas üyesi olmayan üyelerin işlemlerine ait teminatların
yatırılması ve takas kurumuna karşı garanti edilmesi anlaşmış oldukları takas üyelerince
yapılır.
Bazı borsalarda sadece kendi nam ve hesabına işlem yapmak üzere borsada faaliyet
gösteren bireysel üyeler vardır. Bu üyeler de yine işlemlerin takasının yapılması için bir takas
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üyesi ile anlaşmak zorundadır. Üyelik tipleri ve üyelik şartları borsaların ilgili mevzuatlarında
detaylı olarak düzenlenmektedir. Yukarıda belirtilen üyelik tipleri dünyadaki genel
uygulamaları ifade etmekle birlikte borsadan borsaya farklılık gösterebilir.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında üye tipleri ve şartları borsa yönetmeliğinde
düzenlenmektedir. Borsamızda üye olmak için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulundan türev
araçlar alım satımına aracılık yetki belgesi alınması gerekmektedir. İlgili belgeye sahip
kuruluşların başvurularının borsa Yönetim Kurulu’nca kabul edilmesi ile borsaya üye olunur.

11.6.3.2.4. Denetleyici Kurumlar (SPK)
Vadeli işlem borsalarında piyasaların sağlıklı işlemesi için borsalar ve borsalarda
faaliyet gösteren aracı kurumlar ile piyasalarda yapılan işlemler denetime tabidir. Bu yönü ile
denetleyici kurumlar da vadeli işlemlere kamu adına taraf olan kuruluşlardır. Her ülkede
mevzuatlara göre oluşturulan denetleyici kuruluşlar vardır. Bazı ülkelerde oluşturulan
denetleyici kurumlar sadece vadeli işlem borsalarını denetlemekle görevli iken, bazı ülkelerde
menkul kıymet borsaları ve vadeli işlem borsaları aynı kurum tarafından denetlenmektedir.
•

Denetleyici kurumların temel amacı:



Yatırımcıların korunması



Yapay fiyat oluşumlarının önlenmesidir.

Denetleyici kuruluşlar bu amaçla işlem görecek sözleşmelere izin verilmesi, aracı
kurumlara aracılık yetki belgesi verilmesi, vadeli işlem ve opsiyon borsalarının alacağı belli
kararların onaylanması gibi yetkilere sahiptir. Ülkemizde SPK’nın vadeli işlem ve opsiyon
borsaları ile ilgili rolü 23/2/2001 tarih ve 24327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Vadeli
İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” ile
düzenlenmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Alivre sözleşmeler, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve swap
sözleşmeleri vadeli piyasalarda yaygın kullanılan araçlardır. Bu araçların tümü türev araçlar
olarak adlandırılmaktadır. Spot piyasada oluşan fiyatlar taraflar açısından ne kadar önem arz
ediyorsa, geleceğe yönelik olarak oluşan fiyatlar da taraflar açısından aynı derecede önem
taşımaktadır. Spot piyasalar dokunabildiğiniz -döviz, pamuk, buğday vb.- malların alınıp
satıldığı, para ve mal takasının aynı anda veya birkaç gün içerisinde yapıldığı piyasalardır.
Vadeli işlem piyasalarında ise taraflar, vadeli işlem sözleşmesine konu ürünü -döviz, pamuk,
buğday, bono vb- gelecek bir vadede teslim alma veya teslim etme yükümlüğü altına
girmektedir. Diğer bir deyişle vadeli işlem borsalarında mal ve paranın takası ileri bir tarihte
gerçekleşmektedir.
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12. VADELİ İŞLEM BORSALARININ PRATİK İŞLEYİŞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Temel Terimler ve İşleyiş
12.2. Emir Tipleri
12.3. Fiyat Kavramı
12.4. Opsiyon Sözleşmeleri
12.4.1. Opsiyon Terimleri
12.4.2. Opsiyon Piyasası İşlemleri

262

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Emir tipleri nelerdir?

2)

Uzlaşma fiyatı nedir?

3)

Opsiyon sözleşmeleri nasıl işler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Vadeli piyasalardaki temel
terimlerin kavranması.
Vadeli piyasalardaki temel
işleyişin detaylı bir şekilde
ortaya konulması.
Opsiyon
piyasası
işlemlerinin kavranması
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Anahtar Kavramlar


Fiyat



Uzlaşma fiyatı



Emir tipi



Piyasa fiyatı



Opsiyon
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Giriş
Türev araçlar piyasasında işlem gören vadeli işlem sözleşmeleriyle taraflara bugünden
belirlenen bir tarihte, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir
malı, kıymeti, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını veya dövizi alma veya satma
yükümlülüğü getiren sözleşmelerdir.
Vadeli işlemler piyasasında işlem yapılmasının sebepleriyle herhangi bir yatırım
işlemi yapmanın sebepleri arasında bir fark yoktur. Bilindiği gibi bu sebeplerden ilki riskten
korunmak amaçlı yapılan işlemler (hedging), ikincisi spekülasyon amaçlı işlemler ve
üçüncüsü arbitraj amaçlı işlemlerdir.
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12.1. Temel Terimler ve İşleyiş
Vadeli işlem piyasalarının pratik işleyişinde temel bazı farklılıklar olmakla birlikte
mevcut spot piyasalardan bir farkı yoktur. Karşılaştırma yapmak açısından önce spot piyasada
nasıl işlem yaptığımızı gözden geçirelim. Öncelikle satın almak istediğiniz üründe tercihinize
göre bir karar vermeniz gerekir. Alım veya satım ile ilgili kararınızı verdikten sonra almak
veya satmak istediğiniz ürün ile ilgili kararınızı uygulamanız gerekir. Örneğin hisse senetleri
borsasında ABC şirketinin hisse senetlerinin fiyatı 10 TL olsun. Bu noktada kararınız ilgili
hisse senedini satın almak yönünde ise alım için aracı kurumunuza emrinizi iletmeniz gerekir.
Karar vermeniz gereken bir diğer nokta ise kaç lot alım yapacağınızdır. Farz edelim 10 lot
almaya karar verdiniz. Bu alım kararınızı gerçekleştirmeniz için asgari 100 TL nakit
varlığınızın olması gerekir. Herhangi bir malı satın almak için karşılığında bir bedel ödeme
zorunluluğumuz vardır. Burada lot ABC hisse senedi alma yönündeki kararımızı uygulamak
için 100 TL’lik bedeli ödeyecek gücümüz olması ve ödememiz gerekir.
Özetle alım yönünde bir işlem yapabilmemiz için bir karara ve o kararı
uygulayabilecek mali güce o an sahip olmamız zorunludur. Burada kararımızı vermemizde
etkili olan faktörlerin ne olduğu veya o an için sahip olunan mali kaynağın nereden geldiğinin
detayları üzerinde durulmamaktadır. Vadeli işlemler piyasalarında da işlem yapabilmek için
öncelikle almak istediğiniz ürün ile ilgili bir karara ve o kararı uygulayabilecek bir mali güce
sahip olmanız yeterlidir. Bir örnek vererek vadeli işlem piyasalarında nasıl işlem
yapabileceğimizi görelim. Spot piyasada (Haziran 2005) TL/USD kuru 1,4500 TL/USD
olsun. Aynı zamanda sözleşme büyüklüğü 1.000 USD olan Aralık 2005 vadeli TL/USD
vadeli işlem sözleşmesi 1,6500 TL’den vadeli işlem ve opsiyon borsasında işlem görüyor.
Aralık ayındaki mevcut kurun alım için uygun olduğunu ve bu kur üzerinden 100.000
USD alım yapmak istiyoruz. Sözleşme başına yatırılması gereken teminat tutarı TL olsun.
Bu işlemi gerçekleştirebilmemiz için aracı kurumumuza 100 adet TL/USD Aralık
2005 vadeli işlem sözleşmesi için 1,6500 TL’den alım emrini iletiriz. İşlem gerçekleştiğinde
veya işlem gerçekleşmeden önce sözleşme başına 150 TL teminat yatırmamız gerekir.
Yukarıdaki örnekte BİST’nin YTL sonrası yeni fiyat uygulaması fiyatlar açısından dikkate
alınmıştır.
100 adet sözleşme için 15.000 TL (100X150=15.000 TL) teminat yeterli olacaktır.
Vadeli işlemler ve opsiyon borsasında yapılan işlemler borsanın garantisindedir. Borsanın
vermiş olduğu garanti için günlük zarar riskini teminat altına alacak bir miktar veya oranda
teminat yatırılması gerekmektedir. Burada aracı kuruma yatırılan teminat tutarı aynı gün (bazı
borsalarda teminatların yatırılması veya çekilmesi T+1 şeklinde uygulanabilir.) aracı kurum
tarafından borsa takas kurumuna yatırılacaktır.
VOB’da emirlerin gerçekleşmesi için teminatların işlem gerçekleşmeden önce
takasbanktaki hesaba yatırılmış olması gerekiyor. Vadeli işlem piyasalarında da işlem yapmak
için spot piyasada olduğu gibi alım veya satım yönlü bir karara ve öngörülen miktarda
teminatı yatırmak için yeterli kaynağa sahip olmamız yeterlidir.
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Spot piyasada, teslim ve tesellüm aynı anda yapılırken, vadeli işlemler piyasasında
teslim ve ödeme vade ayında yapılacaktır. Uzlaşma şekli nakdi mutabat olarak belirlenen
sözleşmelerde ise vade sonunda açık pozisyonlar için sadece kâr veya zarar hesaplara
yansıtılarak pozisyonlar kapatılır. Peki, alım yönünde Aralık vadeli girmiş olduğumuz
pozisyonda vadeye kadar beklemek zorunda mıyız? Hayır, vade ayına kadar beklemek
zorunda değiliz. Vade ayına kadar pozisyondan istediğimiz anda çıkabiliriz. Ayrıca 100 bin
dolar üzerinden oluşan kâr/zarar tutarı her gün sonunda oluşan fiyatlara göre yeniden
değerlendirilerek hesaplarımıza yansıtılacaktır. Her gün sonunda yeniden değerleme
sonucunda elde edeceğimiz kârları hesabımızdan çekebiliriz. Gün sonunda zarar etmemiz
hâlinde ise zarar sonucu teminat bakiyemiz olması gereken miktarın belirli bir seviyesine
ininceye kadar ek teminat yatırmak zorunda değiliz. Teminat miktarının başlangıç teminatının
%75’inin altına inmesi hâlinde ilave teminat yatırılması istenecektir. Ayrıca vadeli işlem
borsalarında yatırımcıların teminat bakiyelerinin nakit yatırılması hâlinde günlük piyasa
koşullarında değerlendirilerek faiz geliri ilgili hesap sahiplerine ödenmektedir.
Ayrıca vadeli işlem piyasalarında alım veya satım yönlü işlemle pozisyon açmak
mümkündür. Spot piyasada ABC hisse senedini satabilmeniz için elinizde satmak istediğiniz
miktarda ABC hisse senedi bulunması gerekir. Spot piyasada 100 bin dolar satmak istediğiniz
de elinizde 100 bin dolarınız olması gerekirken vadeli işlem piyasalarında teminat yatırarak
alım veya satım yönünde işlemlere başlayabilirisiniz.
Yukarıda döviz ve hisse senetleri üzerine örnekler verdik, esasında sistemin işleyişi
ilerleyen bölümlerde de detaylı göreceğiniz gibi, faiz, pamuk, buğday ve diğer ürünler için de
geçerlidir.
•

Başlangıç Teminatı

Herhangi bir vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alabilmek için ilgili sözleşmede
öngörülen miktar veya oranda teminat yatırmamız gerekir. Bir tek vadeli işlem sözleşmesinde
pozisyon alabilmek için aracı kurum üzerinden takas kurumuna yatırılması zorunlu teminat
tutarı başlangıç teminatıdır. Yatırılması gereken başlangıç teminatı tutarı, miktar veya oran
olarak sözleşme bazında belirlenir.
Buradaki teminat oranları ve tutarları tamamen örnek olması amacıyla verilmiştir.
Borsalar buradaki oranlardan farklı oranlar belirleyebilir. Aracı kurumlar ise borsaların
belirlediğinin üzerinde teminat alabilir.
Başlangıç teminatı, ilgili sözleşmede geçmişe yönelik fiyat değişimleri dikkate
alınarak günlük azami zarar riskini kapsayacak şekilde belirlenir. Teminat miktarı veya oranı
Borsa Yönetim Kurulunca piyasa koşulları çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Teminat miktar veya oranının artırılması durumunda pozisyon sahipleri yeni teminat miktar
veya oranına göre teminat bakiyelerini güncel hâle getirmek zorundadır.
Başlangıç teminatı nakit yatırılabildiği gibi, döviz, hazine bonosu, devlet tahvili gibi
nakde kolayca çevrilebilir değerler şeklinde de yatırılabilir. Nakit olarak yatırılan değerler
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piyasa şartlarında nemalandırılır. Her gün sonunda oluşan kâr zararların ilgili hesaplara
aktarılması gerektiği için başlangıç teminatının asgari bir oranı nakit olarak yatırılmak
zorundadır.
Teminatların hesaplanmasında ise iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Teminatlar net
bazda veya brüt bazda hesaplanabilir. Teminatların net bazda hesaplanması bir aracı kurumun
müşterilerine ait aynı sözleşmede aynı vade ayına ait uzun ve kısa pozisyonların farkı
üzerinden takas kurumuna teminat yatırılmasıdır.
Teminatların brüt bazda hesaplanması ise aracı kurumun müşterilerine ait aynı
sözleşmede aynı vade ayına ait uzun ve kısa pozisyonların toplamı üzerinden takas kurumuna
teminat yatırılmasıdır. Bir örnek ile her iki yöntemi de açıklayalım. A aracı kurumunun iki
müşterisi olsun.
Birinci müşteri pamuk ekim vadeli sözleşmede 10 uzun pozisyona sahip, diğer müşteri
ise aynı sözleşmede 5 kısa pozisyona sahip. Teminatların net bazda hesaplanması durumunda
aracı kurum 5 sözleşme için teminat yatırırken, teminatların brüt bazda hesaplanması hâlinde
15 sözleşme için teminat yatıracaktır.
•

Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı

Yatırımcıların almış olduğu pozisyonların her gün itibarıyla uzlaşma fiyatı esas
alınarak güncellendiğinden veya piyasaya göre değerlemeye tabi tutulduğundan daha önce
bahsetmiştik. Bu güncelleme sonucunda yatırımcının hesabında bulunan teminat tutarları kâr
durumunda artar, zarar durumunda ise azalır. Takas kurumları hesapta teminat olarak
bulundurulan tutarların düşebileceği seviyeye bir alt sınır koyarlar. Bu sınır sürdürme teminatı
seviyesidir. Buradan da anlaşılacağı üzere sürdürme teminatı seviyesi başlangıç teminatı
seviyesinden daha azdır Sürdürme teminatı seviyesi genellikle başlangıç teminatı seviyesinin
%75’i olarak belirlenir.
Hesabınızdaki teminat seviyesinin sürdürme teminat seviyesinin altına düşmesi
durumunda takas kurumu “teminat tamamlama çağrısı” yapar ve teminatın başlangıç teminatı
seviyesine çıkarılmasını talep eder. Teminat tamamlama çağrısında takas kurumu genellikle
bir iş günü içinde hesaba yeterli teminatın yatırılmasını talep eder.
Bir hesaptaki teminat seviyesinin başlangıç teminatı seviyesinin altına düşmesi
durumunda hemen teminat tamamlama çağrısı yapılmaz. Çağrının yapılması için teminatın
sürdürme teminatı seviyesine kadar gerilemesi beklenir.
Örneğin bir vadeli işlem sözleşmesi için başlangıç teminatı 1.000 TL, sürdürme
teminatı seviyesi bunun %75’i ise, teminat bakiyeniz 750 TL’nin altına ininceye kadar ek bir
teminat yatırmanız gerekmeyecektir. Ancak oluşan zarar nedeniyle teminat bakiyenizin 750
TL’nin de altına inmesi hâlinde teminat bakiyenizi 1.000 TL’ye tamamlamanız gerekecektir.

269

•

Uzun Pozisyon

Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon, yapılan işlemler sonucunda alım yönünde
net pozisyona sahip olunmasıdır. İlk işlem olarak alım yönünde bir işlem yaptığınızda uzun
pozisyonunuz olacaktır. Eğer daha önceden aynı vade ve sözleşme için satım yönünde bir
pozisyonunuz var ise alım yönünde yapacağınız işlem bu pozisyonunuzu kapatacaktır. Sahip
olduğunuz net pozisyonunuz alım yönünde ise uzun pozisyona sahipsiniz demektir.
•

Kısa Pozisyon

Kısa pozisyon uzun pozisyonun tam tersidir. Sahip olduğunuz toplam net pozisyon
satış yönünde ise kısa pozisyona sahipsiniz. Kısa pozisyon almak, net satış yönlü işlem
yapmaktır.
•

Ters İşlem (Pozisyon Kapatma)

Ters işlem piyasada sahip olunan pozisyona aksi yönde işlem yapmaktır. Alım
yönünde on adet uzun pozisyonunuz varsa, satım yönünde yapacağınız 10 adet işlem ters
işlem veya pozisyon kapatma işlemidir. Kısaca ters işlem, alım karşısında satım, satım
karşısında alım yönünde işlem yapılmasıdır.
Bir işlemin ters işlem olabilmesi için işlemin mevcut sözleşmelerde ve aynı vadelerde
yapılması zorunludur. Örneğin 10 adet uzun pozisyon Ağustos 2005 vadeli sözleşmeniz
olduğunu düşünelim. Bu sözleşmeleri kapatmak için 10 adet Ağustos 2005 vadeli
sözleşmenin satılması gerekir. Bunun yerine 10 adet Eylül 2005 sözleşmesi satıldığında
pozisyonlar kapatılmış olmamaktadır. Yeni durumda, Ağustos 2005 sözleşmesinde 10 adet
uzun pozisyon Eylül 2005 sözleşmesinde ise 10 adet kısa pozisyona sahip olursunuz. Bu
durum vadeli piyasalarda fark veya yayılma pozisyonu olarak tanımlanmaktadır.
Ters işlem sonucunda sözleşme ile ilgili tüm hak ve yükümlülükler sona erer. Artık
piyasadan çıkmış olursunuz.
•

İşlem Hacmi ve Açık Pozisyon Sayısı

Gerçekleştirilen her yeni işlem, işlem hacminde artışa neden olur. İşlem hacmi seans
içerisinde alım satıma konu olan toplam sözleşme sayısını ifade eder. Açık pozisyon sayısı ise
belirli bir anda piyasada kaç tane açık pozisyonun olduğunu gösterir. Açık pozisyon sayısı ise
herhangi bir sözleşmede yapılan işlemler sonucu uzun ve kısa pozisyonların toplamının
yarısıdır.
İşlem hacminin ve açık pozisyon sayısının 0 olduğunu ve piyasada sadece 2 yatırımcı
(yatırımcı A ve yatırımcı B) olduğunu var sayalım: Eğer yatırımcı A, yatırımcı B’ye bir
sözleşme satarsa, bir işlem gerçekleşir ve işlem hacmi 1 olur. Aynı zamanda yatırımcı A ve
yatırımcı B’nin her birinin açılmış bir pozisyonu olduğu için açık pozisyon sayısı da 1 olur.
Eğer yatırımcı B bu açık sözleşmeyi yatırımcı A’ya geri satarsa işlem hacmi 2’ye çıkarken her
iki tarafın da açık pozisyonu olmadığından açık pozisyon sayısı 0’a düşer.
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•

Pozisyonların Güncelleştirilmesi (Marking To Market)

Güncelleştirme piyasada işlem yapan tarafların sahip oldukları pozisyonların her gün
sonunda belirlenen uzlaşma fiyatı esas alınarak yeniden değerlendirilmesidir. Yeniden
değerleme sonucu kâr/zararlar hesaplanarak ilgili hesaplara yansıtılır.
Örneğin A yatırımcısı, nominal değeri 1.000 Dolar, teminat tutarı sözleşme başına 150
TL olan Eylül vadeli TL/Dolar sözleşmesinde 1,5000 TL kur üzerinden bir adet alım yapsın.
Bu yatırımcı 10 bin dolar için 10 sözleşme ve sözleşme başına 150 TL olmak üzere toplam
1.500 TL teminat yatırmak zorundadır. Aynı gün sonunda uzlaşma fiyatı, işlem fiyatı ile aynı
ise kâr/zarar sıfır olacaktır. Dolayısıyla teminat bakiyesi değişmeyecektir.
Ertesi gün uzlaşma fiyatı 1,5100 TL ise A yatırımcısı 100 TL kâr edecektir. İlk gün
işlem fiyatı ile uzlaşma fiyatı arasındaki farka göre kâr/zarar hesaplanırken, ikinci gün kâr
zarar bir önceki güne ait uzlaşma fiyatı ile bir sonraki güne ait uzlaşma fiyatı arasındaki farka
göre hesaplanacaktır. Üçüncü gün sonunda yatırımcı pozisyonunu kapattığında, kapanış fiyatı
ile bir önceki günün (ikinci günün) uzlaşma fiyatı arasındaki fark alınarak kâr/zarar
hesaplanacaktır. Diyelim ki A yatırımcısı üçüncü gün içerisinde pozisyonunu 1,5200 TL’den
kapatsın o gün sonunda 100 TL ilave kâr elde edecek, 100 TL’de bir önceki güne kadar
hesabına yansıtıldığı için sonuçta toplam 200 TL kâr ile pozisyonunu kapatmış olacaktır.
•

Teminatların Yatırılması

Vadeli işlem ve opsiyon borsaları genellikle alım veya satım emri verildiği anda
müşterilerin aracı kurum nezdinde yeterli teminatı bulundurmalarını zorunlu tutar. Müşteriler
tarafından yatırılan bu teminatların aracı kurumlar vasıtasıyla takas merkezine yatırılması ile
ilgili olarak borsaların farklı uygulamaları vardır. Bazı borsalarda, yatırılacak veya çekilecek
teminatlar her günün sonunda pozisyonların güncellenmesi sonrası hesaplanır, bulunan tutarın
ertesi gün seans öncesi belirlenen süreye kadar takas kurumuna yatırılması istenir. Bazı
borsaların uygulamalarında ise aynı gün içerisinde teminatların takas kurumuna aracı üyeler
vasıtası ile yatırılması istenmektedir.
Borsamızda ise işlem esnasında yeterli teminatın varlığı aranmaktadır. Belli bir
pozisyon alabilmeniz için teminat bakiyenizin yeterli olması gerekir. Teminat bakiyesinin
yeterli olmaması durumunda, işlem yapmanız mümkün olmayabilecektir.
•

Vadeli İşlem Piyasalarında Teminatların Kaldıraç Etkisi

Spot piyasalardaki işlemlerde, örneğin hisse senedi alımında, alım satıma konu
varlığın bedelinin tamamı peşin olarak ödenir. Vadeli işlem borsalarında işlem yapılması
durumunda ise başlangıç teminatı olarak adlandırılan ve işlemin toplam tutarının çok azına
tekabül eden bir tutarın yatırılması yeterlidir.
Örneğin 100 bin doları spot piyasada almak istediğimizde cari kura göre 100 bin dolar
karşılığı Türk lirasına sahip olmamız gerekir. 100 bin dolar tutarında bir pozisyonu vadeli
işlem piyasalarında almak istediğimizde (teminat oranı %10 olarak belirlenmiş kabul
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ediyoruz.) 10 bin dolar karşılığı Türk lirasına sahip olmamız yeterlidir. Yani küçük bir miktar
teminat ile büyük miktarda pozisyon alabiliriz. Vadeli işlem piyasalarının bu özelliğine
teminatların kaldıraç etkisi diyoruz. Yukarıdaki örneğimizde pozisyon değeri ile teminat
tutarına baktığımızda kaldıraç oranı 100/10 =10’dur.
Başlangıç teminatı her bir sözleşme için borsa tarafından belirlenir. Borsa piyasa
koşulları çerçevesinde oluşan riske göre teminat oranını artırabilir veya azaltabilir.
Kaldıraç oranı = Pozisyon Tutarı / Teminat Tutarı
Vadeli işlem piyasalarındaki kaldıraç sistemi sayesinde sahip olduğunuz fonların çok
üzerinde bir pozisyon alarak daha yüksek oranda kâr (veya zarar) elde edebilirsiniz.
Örneğin 16.000 TL tasarrufunuz var ve önümüzdeki iki ay içerisinde doların hızla
yükseleceğini bekliyorsunuz. Bu beklentiniz doğrultusunda iki türlü işlem yapabilirsiniz. Ya
spot piyasadan 16.000 TL karşılığı 10.667 dolar alıp (cari piyasa dolar kuru 1,5000 TL
varsayılmıştır), kurların artmasını beklersiniz veya 16.000 TL’sini teminat olarak kullanıp 100
bin dolar alım yönünde vadeli piyasalarda işlem yaparsınız (vadeli piyasa dolar kuru 1,6000
TL olarak varsayılmıştır). Dolar kurunun beklentiniz yönünde geliştiğini ve 1 hafta sonra %
6.7 artarak 1,6000 TL olduğunu ve vadeli işlem sözleşmesinin de hemen hemen aynı oranda
artarak 1,7067 TL olduğunu varsayalım. Bunun sonucunda spot piyasada yatırdığınız 16.000
TL ile 1.067 TL (17.067,2-16.000=1.067,2 TL); vadeli işlem borsasında yatırdığınız parayla
10.667 TL gelir elde edersiniz (1,7067-1,6000=0,1067 TL bir dolar başına kazanç. 100 bin
dolar için bu kazanç 10.670 TL civarında olacaktır). Bu şekilde, getirinin yatırılan paraya
oranı spot piyasada %6.7 iken vadeli işlem ve opsiyon borsasında %67 olmuştur. Fiyatların
düşmesi hâlinde de aynı miktar veya oranda zararla karşılaşabilirsiniz.

12.2. Emir Tipleri
Gelişmiş piyasalarda rekabetin yoğun yaşanması nedeniyle müşteri emirlerinin
gerçekleştirilmesi için her ihtiyaca cevap verecek nitelikte emir tipleri geliştirilmiştir. Yazılım
sisteminin de buna uygun tasarlanması sonucu yatımcılar beklentileri doğrultusunda
emirlerini geliştirilen emir tiplerinden herhangi birini kullanarak verebilirler. Yatırımcı
piyasada oluşan fiyatlardan alım veya satım yönünde emir verebileceği gibi, beklentisi
doğrultusunda şartlı emir tiplerinden birini de kullanabilir. Örneğin spot piyasada kurlar
TL/USD 1,4200/1,4250 olsun. Müşteri alt sınır olarak 1,4050 TL, üst sınır olarak 1,4450
TL’yi görüyorsa alt veya üst sınırlarda işlem yapabilmek için şöyle bir emir verebilir: Fiyatlar
1,4050 TL olduğunda 100 bin dolar al, fiyatlar 1,4450 TL olduğunda 100 bin dolar sat ve
işlemlerden hangisi önce gerçekleşirse diğerini iptal et. Bu durumda müşteri emri, fiyatların
1,4050 TL seviyesine inmesi veya 1,4450 TL’ye çıkması hâlinde işleme konacaktır.
Emirlerden birinin gerçekleşmesi hâlinde de diğeri iptal edilecektir. Bu emri veren
yatırımcının artık sürekli olarak ekran karşısında çakılı kalmasına gerek kalmamıştır. Bu ve
benzeri ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen emir tipleri hakkında aşağıda detaylı bilgi
verilmektedir. Bazı borsalarda emir tiplerinin tamamı kullanıma açık olurken diğerlerinde
emir tiplerinin bir kısmı uygulanabilmektedir.
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Emir tiplerinden yaygın olarak kullanılanlar:


Piyasa emri,



Fiyat limitli emir,



Zarar durdurmalı emir,



Günlük veya iptal edilene kadar geçerli emir ve



Biri diğerini iptal eden emirdir.

Piyasa Emri
Piyasa emri, o an için piyasada geçerli en yüksek alış fiyatından satış, en düşük satış
fiyatından alım yapılması yönünde verilen emir tipidir. Piyasa emri alan aracı kurum, işlemi
hemen gerçekleştirmekle yükümlüdür. Örneğin Temmuz 2005 pamuk vadeli işlem
sözleşmesinde fiyatlar 2,200/2,205 olsun. Bu durumda alım yönünde piyasa emri 2,205 TL,
satım yönünde piyasa emri 2,200 TL’den gerçekleşecektir.
Fiyat Limitli Emir
Fiyat limitli emir, yatırımcı tarafından belirlenen fiyattan işlem yapılması için verilen
alım ya da satım emridir. Piyasada Temmuz 2005 vadeli işlem sözleşmesinde kotasyon
2,200/2,205 TL/kg olsun. Müşteri piyasa fiyatlarının altında alış veya üstünde satış emri
verebilir. Bu şekilde verilen emirler fiyat limitli emirler olarak kabul edilir. Fiyat limitli
emirlerin geçekleşmesi piyasadaki fiyatların alım yönünde belirlenen seviyeye inmesi veya
satım yönünde belirlenen seviyeye çıkması hâlinde mümkündür. Piyasada fiyatların yatırımcı
tarafından belirlenen seviyeye anlık olarak inmesi hâlinde verilen limitli emir
gerçekleşmeyebilir. Çünkü zaman önceliği ilkesi gereği, aynı seviyeden alım veya satım
yönünde sizden önce verilen emirlerin bulunması hâlinde sıra sizin emrinize
gelmeyebilecektir. Borsalarda emirlerin öncelik sırası, önce fiyata, aynı fiyat seviyesinde de
emirlerin veriliş zamanına göre belirlenir.
Yayılma Emirleri
Aynı anda gerçekleşmek üzere, aynı sözleşmenin farklı vadelerinde bir alım ve bir
satım emri verilmesi veya diğer yayılma türlerini uygulamak üzere verilen emirler yayılma
emirleridir. Örneğin piyasada Temmuz 2005 vadeli, pamuk vadeli işlem sözleşmesinde
kotasyon 2,200/2,205 TL/kg olsun. Ekim 2005 vadeli, pamuk vadeli işlem sözleşmesinde ise
kotasyon 2,300/2,305 TL/kg olsun. Aynı anda gerçekleşmek üzere, Ekim 2005 sözleşmesine
2,310 TL’den satış ve Temmuz 2005 pamuk vadeli işlem sözleşmesine 2,200 TL’den alış
emri girilmesi bir yayılma emridir. Yayılma emirlerinde her iki emrin de aynı anda
gerçekleşmesi gereklidir.
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Dünyanın değişik borsalarında yayılma işlemi; aynı dayanak varlığın farklı vadeleri
arasında, aynı dayanak varlığa ait farklı borsalar arasında veya fiyat ilişkisi yüksek olan farklı
sözleşmeler arasında yapılabilir. VOB’da ise sadece aynı dayanak varlığa ait VİS’nin farklı
vadeleri arasında yayılma işlemi uygulanmaktadır.
Şartlı Emirler
Yatırımcı piyasada işlem yapmak için vereceği emri bir şarta bağlayabilir. Örneğin
yatırımcının vermiş olduğu emrin tamamı gerçekleşiyorsa işlem yapılsın, aksi hâlde
yapılmasın, fiyatlar belli noktaya çıktığında veya belli seviyeye düştüğünde emri işleme
konsun şeklinde şarta bağlı emirler verebilir. Aşağıda şartlı emir tiplerini ve açıklamalarını
göreceksiniz.
•

Zarar Durdurmalı Emirler

Zarar durdurmalı emirde yatırımcının önceden sahip olduğu bir pozisyonu vardır.
Sahip olduğu pozisyonun yönüne göre zararını sınırlamak isteyebilir. Bu durumda yatırımcı
uzun pozisyon taşıyorsa ilgili sözleşme için piyasada fiyatlar belli seviyeye düştüğünde sahip
olunan pozisyonunu satarak zararını sınırlandırmak isteyebilir. Bu amaçla fiyatların belirlenen
seviyeye kadar aleyhte gelişmesi hâlinde pozisyonun kapatılması yönünde verilen emir zarar
durdurmalı emir olarak kabul edilir. Zarar durdurmalı emirler öngörülen şartın gerçekleşmesi
hâlinde piyasa emrine dönüşür ve piyasada o anki en iyi fiyattan gerçekleştirilir.
Bu emir türü zarar durdurmalı emir ile limitli emirlerin bir karışımı olarak
düşünülebilir. Zarar durdurmalı limitli alış emri koyan bir tüccarın emri piyasa fiyatı belli bir
seviyeye geldiğinde limit emrine dönüşür. Örneğin piyasa fiyatı 2,200 TL iken, önceden
2,230 TL’den alım yönünde bir pozisyonumuz olduğunu, ancak fiyatların piyasada 2,190
TL’ye gerilediğinde satış yaparak zararımızı sınırlandırmak istediğimizi varsayalım. Bu
durumda piyasada fiyatlar 2,190 TL’ye indiğinde emrimiz aktif hâle gelecek ve 2,190 TL
fiyatlı bir satış emri vermiş olacağız. Fiyatlar alım yönünde 2,190 TL olduğunda emrimiz
gerçekleşecektir. Zarar durdurmalı limitli alış emirleri piyasanın üzerinde bir seviye için, zarar
durdurmalı limitli satış emirleri ise piyasanın altında bir seviye için verilir.
•

Zaman Sınırlı Emirler

Zaman sınırlı emirlerde verilen emir, tanımlanan süre içerisinde gerçekleşmediğinde
iptal edilir. Örneğin emrin geçerlilik süresini tek seans ile sınırlandırdığımızda seans
içerisinde emrin gerçekleşmemesi hâlinde verilen emir seansın bitiminde iptal edilecektir.
•

İptaline Kadar Geçerli Emirler

Bu emir tipinde ise verilen emrin geçerlilik süresi sınırlandırılmayıp, iptal edilme şartı
konmaktadır. Emri veren kişi vermiş olduğu emrin iptal edilmesi talebini bildirinceye kadar
vermiş olduğu emir geçerliliğini koruyacaktır.
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•

Biri Diğerini İptal Eden Emirler

Aynı anda aynı sözleşme için verilen iki emrin hangisi önce gerçekleşirse diğerinin
iptal edilmesi şartını öngören emirlerdir. Örneğin pamuk vadeli işlem sözleşmesinde piyasada
fiyatlar 2,200 TL/kg seviyesindedir. Beklentimizin, fiyatların gün içerisinde en düşük 2,160
TL, en yüksek ise 2,240 TL seviyelerinde hareket edeceği yönünde olduğunu varsayalım.
Bu durumda alım yönünde 2,160 TL, satım yönünde 2,240 TL fiyat limitli emir verip
hangisi önce gerçekleşirse diğerini iptal et dediğimizde emrimizin biri gerçekleştiğinde diğeri
iptal edilecektir.
•

Hepsi veya Hiçbiri Emirleri

Hepsi veya hiçbiri şartıyla bir emir verdiğimizde, vermiş olduğumuz emrin ya tamamı
gerçekleşmiş olacak, tamamı gerçekleşmiyorsa da verilen emrimiz işleme konmayacaktır.
Örneğin pamuk vadeli işlem sözleşmesinde Ekim 2005 vadeli 10 sözleşme satmak istiyoruz.
Piyasa belirlediğimiz fiyat seviyesinde ancak karşı yönde 8 sözleşme için alıcı var, bu
durumda emrimizin tamamı gerçekleşmeyeceği için hiç bir işlem yapmamış olacağız.
•

Fiyat Limitli Pozisyon Açma Emirleri

Fiyat limitli pozisyon açma emirlerinin gerçekleşme mantığı, aslında zarar durdurmalı
emirlerin gerçekleşme mantığından farklı değildir. Mevcut pozisyonumuzla ilgili zarar
durdurmalı emirlerin aksine, bu emir türünde, fiyatlar tanımlanan seviyeye ulaştığında piyasa
emrine dönüşerek yeni bir pozisyon açılmaktadır. Hatırlarsanız fiyat limitli emirlerde fiyat,
belli bir seviyeye geldiğinde o anki piyasa fiyatı ne ise o fiyattan alış ya da satış işlemi
gerçekleştirilir. Bu emir ise öngörülen fiyatın gelmesi durumunda sadece o fiyattan veya daha
iyi bir fiyattan işlemin gerçekleşmesini zorunlu kılar. Bir başka deyişle alış emri belirtilen
fiyatta veya o fiyatın daha altında gerçekleşmek zorundadır satış emri ise belirtilen fiyatta
veya daha yukarısında işlem olmasını zorunlu kılar. Fiyat limitli pozisyon açma emirlerinin,
piyasanın hızlı olması nedeniyle gerçekleşmeme ihtimali vardır. Pamuk piyasasında fiyat
limitli pozisyon açma emri vererek alım yapma örneğini ele alalım. Fiyatın 2,200 TL/kg
olduğu bir anda eğer 2,190 TL’den alım yapmak istiyorsak bu emirle sadece 2,190 TL veya
onun altındaki seviyelerden alım yapabiliriz. Fiyatlar, 2,190 TL/Kg seviyesini gördükten
sonra çok hızlı bir şekilde tekrar yukarı hareketlenirse, zaman önceliği ilkesi gereği sizden
önce aynı fiyattan emir vermiş diğer yatırımcıların emirlerinin karşılanması nedeniyle alım
yapma fırsatı yakalanamayabilir. Fiyat limitli pozisyon açma emirleri alım emirleri piyasanın
altında, satış emirleri ise piyasanın üstünde bir seviyeye verilir.
•

Günlük Emir (Day Order)

Bir emir süre belirtilmeden verilirse, o emir yerel işlem saatleri için geçerlidir. Seans
gün sonunda kapandığı zaman emir otomatik olarak iptal edilir. Bu emirler günlük emir
olarak adlandırılır.
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12.3. Fiyat Kavramı
Borsada oluşan fiyatlar aşağıdaki gibidir:

Alış Fiyatı: Herhangi bir ürünün alınması için alıcının teklif etmiş olduğu fiyat
alış fiyatıdır.

Satış Fiyatı: Herhangi bir ürünün satılması için satıcısının teklif etmiş olduğu
fiyat, satış fiyatıdır.

Ortalama Fiyat: Alım satıma konu olan ürünün, bir seans içerisinde
gerçekleşen işlemlerde oluşan fiyatların ortalamasıdır.

Ağırlıklı Ortalama Fiyat: Alım satıma konu ürünün, bir seans içerisinde
gerçekleşen işlemlere ilişkin fiyatlarının, ilgili fiyatlardan gerçekleşen işlem hacimleri de
dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

Cari Fiyat: İçinde bulunulan anda alım satıma konu üründe gerçekleşen işlem
fiyatı cari fiyattır.

Açılış Fiyatı: Açılış fiyatı herhangi bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesi
için seans başlangıcında ilk işlemin hangi fiyattan gerçekleştiğini ifade eder. Bazı borsalar
açılış fiyatını bir önceki günün kapanış fiyatı olarak, bazıları ise açılışın ilk birkaç dakikası
içerisinde gerçekleşen fiyatların bir ortalaması olarak belirleyebilmektedir.

Kapanış Fiyatı: Alım satıma konu ürünün seans sonunda gerçekleşen son
işlem fiyatı, kapanış fiyatıdır.

En Düşük Fiyat: Alım satıma konu ürünün seans süresi içerisinde en düşük
fiyatla gerçekleşen işlem fiyatıdır.

En Yüksek Fiyat: Alım satıma konu ürünün seans süresi içerisinde en yüksek
fiyatla gerçekleşen işlem fiyatıdır.

Uzlaşma Fiyatı: Vadeli işlem borsalarında alım satıma konu sözleşmelerde
gün sonunda teminatların güncellenmesi ve geçici kâr zararların hesaplanmasında baz alınan
değerleme fiyatıdır. Bu fiyat kapanış fiyatından farklı olabilir. Günlük olarak kâr/zarar ve
teminat yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan fiyattır. Uzlaşma fiyatının nasıl
belirleneceği her bir sözleşme bazında borsa tarafından belirlenir ve taraflara ilan edilir.
Yükümlülüklerin ifası bu uzlaşma fiyatı üzerinden yapıldığından, borsa bu fiyatın piyasanın
gerçek durumunu yansıtacak şekilde belirlenmesini sağlar. Bu nedenle genellikle uzlaşma
fiyatı, seans sonunda belirli bir süre içerisinde gerçekleşen işlemlerin ortalama fiyatı
hesaplanarak bulunur.
Uzlaşma fiyatının hesaplanma yöntemi sözleşme bazında her olasılık dikkate alınarak
tanımlanır. Şöyle ki:
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Uzlaşma fiyatı seansın son 10 dakikası içerisinde gerçekleşen asgari beş
işlemin ağırlıklı ortalamasıdır.

Herhangi bir gün içerisinde ilgili sözleşmede seansın son 10 dakikası içerisinde
işlem olmaması hâlinde, gerçekleşen en son beş işlemin ağırlıklı ortalaması uzlaşma fiyatıdır.

İçinde bulunulan günde seans boyunca hiç işlem olmaması hâlinde bir önceki
güne ait uzlaşma fiyatı esas alınır.

Diğer hâllerde ise uzlaşma fiyatı, oluşturulan komite tarafından piyasa
koşullarını yansıtacak şekilde tespit ve ilan edilir. Fiyat tespit komitesi borsa personeli ve
üyeler arasından seçilir.
Gün sonunda belirlenen uzlaşma fiyatı taraflar açısından geçici kâr zararların
hesaplanmasında kullanılırken son işlem günü uzlaşma fiyatı taraflar açısından pozisyonların
kapatılmasında esas alındığından ayrı bir öneme sahiptir. Son işlem günü uzlaşma fiyatı
taraflar açısından kesin kâr zarar oluşumunu belirler. Yani önceden alınan pozisyonun kapanış
fiyatı olmaktadır. Bu nedenle son işlem günü uzlaşma fiyatının belirlenmesinde aynı sözleşme
için farklı bir yöntem uygulanabilir.
Bunun amacı ise vadeli işlem piyasasında son işlem günü belirlenen uzlaşma fiyatının
dayanak varlığının cari piyasadaki gerçek fiyatını yansıtmasını sağlamaktır.
•
Son İşlem Günü Uzlaşma Fiyatı: Vadeli işlem borsalarında işlem gören
sözleşmelerde işlemlerin yapılabildiği son işlem günü sonunda tarafların yükümlülüklerini
yerine getirmesinde baz alınacak uzlaşma fiyatıdır.
•
Spot Fiyat: Teslim ve tesellüm işlemlerinin çok kısa bir süre içerisinde
gerçekleştirileceği alım satımlarda o an için geçerli piyasa fiyatıdır.
•
Vadeli Fiyat: Alım satıma konu ürünün fiyatının bugünden tespit edilerek
teslim ve tesellümün gelecekte yapılacağı sözleşmelerde belirlenen fiyattır. Vadeli fiyat
taşıma maliyetini de içerir.
•
Kullanım Fiyatı: Bir ürünü belli bir vadede veya belli bir vadeye kadar alma
veya satma hakkı veren sözleşmelerde (opsiyonlarda) vadede alım veya satımda uygulanacak
fiyattır.

12.4. Opsiyon Sözleşmeleri
Opsiyon sözleşmesi, alan tarafa, üzerine opsiyon yazılan mal veya kıymeti gelecekte
belirli bir tarihte veya tarihe kadar, belli bir fiyattan, belirlenen miktarda alma veya satma
hakkını sağlayan sözleşmedir. Dolayısıyla opsiyon sözleşmesi, alıcı taraf açısından bir hak
sağlamakta, buna karşılık satıcı tarafı bu hakkı satan taraf olarak yükümlülük altına
sokmaktadır. Alıcı taraf, opsiyon sözleşmesiyle tanınan hakkı satın alırken bunun için bir para
öder, bu paraya opsiyon primi denir. Bu primi alan taraf ise satıcı taraftır.
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Opsiyon sözleşmeleri sigorta primi ödenmesi işlemine çok benzer. Evin yanması veya
hırsızlık gibi risklerin getirebileceği zararlara karşı, evler ve içindeki eşyalar sigorta
şirketlerine belirli bir süre boyunca sigorta ettirilerek, bunun karşılığında sigorta primi ödenir.
Eğer ev yanar veya hırsızlığa uğrarsa, sigorta şirketi primi ödeyen sigortalının zararını tazmin
eder. Bir portföy yöneticisinin, spot piyasada meydana gelebilecek olumsuz gelişmelere veya
fiyat düşüşlerine karşın, portföyü üzerinden gerçekleşebilecek zararı en aza indirmek veya
belli bir seviyede sabitlemek amacıyla opsiyon sözleşmesi (satım opsiyonu -put option-) satın
alması ve bunun karşılığında prim ödemesi işlemi, temelde yukarıda anlatılan ev sigortalama
işlemine oldukça benzemektedir. Opsiyon sözleşmesi satın alan portföy yöneticisinin yaptığı
işlem de finans literatüründe “portföy sigortalanması” (Portfolio Insurance) olarak
adlandırılmaktadır.
Bir opsiyon sözleşmesi aşağıdaki bilgileri içerir.
•

Opsiyonun tipi: Avrupa veya Amerikan tipi opsiyon

•

Sözleşme tipi: Call (Alım) opsiyonu veya Put (Satım) opsiyonu

•

Opsiyona konu mal veya kıymet: Hisse senedi, tahvil vb.

•

Kullanım fiyatı: Opsiyonun sağladığı hakkın kullanılacağı fiyat

•

Vade sonu: (Örnek: Mart ayının 3. Cuması, Haziran ayının ilk iş günü)

•

Prim: Opsiyonun fiyatı

12.5. Opsiyon Terimleri
Avrupa Tipi Opsiyonlar: Opsiyonu alan tarafın, sözleşmeye konu mal veya kıymeti
satın alma veya satma hakkını sadece vade sonunda kullanmasını sağlayan opsiyonlardır.
Amerikan Tipi Opsiyonlar: Vade sonu da dahil olmak üzere opsiyon alıcısına
istediği zaman hakkını kullanma imkanını sağlayan opsiyonlardır.
Opsiyonlara kullanım sürelerine göre Amerikan tipi veya Avrupa tipi denmesinin
sebebi bu opsiyonların Avrupa veya Amerika’da alınıp satıldığını göstermemektedir.
Günümüzde gerek Amerika Birleşik Devletleri’ndeki, gerekse Avrupa’daki vadeli piyasalarda
her iki tip opsiyon da işlem görmektedir.
Alım Opsiyonları: (Call Options) Opsiyonu alan tarafa, sözleşmeye konu mal veya
kıymeti önceden belirlenmiş bir fiyattan (kullanım fiyatı), satın alma hakkını sağlayan
opsiyonlardır.
Satım Opsiyonları: (Put Options) Opsiyonu alan tarafa, sözleşmeye konu mal veya
kıymeti, önceden belirlenmiş bir fiyattan (kullanım fiyatı) satma hakkını veren opsiyonlardır.
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Kullanım Fiyatı: (Exercise Price, Strike Price) Sözleşmeye konu mal veya kıymetin,
opsiyon kullanıldığında, alınıp satılacağı fiyattır.
Kullanım: Opsiyonu alan (Uzun) tarafın kendisine ait olan hakkı kullanması
işlemidir.
Vade Sonu: Opsiyonu kullanma hakkının son günüdür.

12.6. Opsiyon Piyasası İşlemleri
Opsiyon sözleşmesi satın alan tarafın vade sonuna kadar üç alternatifi vardır:
•

Almış olduğu opsiyonu satabilir.

•

Opsiyonu kullanabilir

•
Kullanım süresi dolana kadar bekler ve kullanmaz, dolayısıyla verdiği opsiyon
primi kadar zarar eder.
Opsiyonu satan (yazan) tarafın da üç alternatifi vardır:
•
Satmış olduğu opsiyon sözleşmesini satın alabilir, böylelikle pozisyonunu
kapatmış olur.
•

Opsiyonu sattığı taraf hakkını kullanmak isterse yükümlülüğünü yerine getirir.

•
Kullanım süresi dolana kadar opsiyonu alan taraf hakkını kullanmazsa aldığı
opsiyon primini kâr olarak kayıtlarına geçirir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Opsiyon sözleşmesi, belirli bir finansal değerin (para, menkul kıymet, finansal araçlar,
emtia vs.), gelecek bir tarihte veya belirli bir dönem içerisinde, alınması (alım opsiyonu) veya
satılması (satım opsiyonu) konusunda taraflardan birinin (opsiyon satıcısı), sözleşmenin diğer
tarafına (opsiyon alıcısı) bir seçim hakkı tanıyan (opsiyon hakkı), bunun karşılığı olarak da
belirli bir bedele (opsiyon primi) hak kazandığı bir sözleşme türüdür. Opsiyon sözleşmesi
sadece alıcı tarafa opsiyon hakkı tanımaktadır. Bundan dolayı, opsiyon sözleşmelerinde
opsiyon alıcısı seçim hakkına ve yetkisine, opsiyon satıcısı ise opsiyon hakkı bağlamında bir
yükümlülüğe sahiptir. Adından anlaşılacağı üzere, opsiyon uygulamak bir haktır, zorunluluk
değildir.
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13. ULUSLARARASI MALİ PİYASALAR
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Uluslararası mali piyasaların yapısı nasıldır?

2)

Uluslararası piyasaların işleme koşulları nelerdir?
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Dünyadaki önemli finansal piyasalar nelerdir?

283

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Mali piyasaların uluslararası
niteliğini ortaya koyabilmek.
Uluslararası para ve sermaye
piyasalarını ve aralarındaki
farkları açıklayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Uluslararası finansal piyasa



Lonra Borsası



Tokyo Borsası



Euro piyasalar
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Giriş
Uluslararası finansal piyasaların temel fonksiyonu, sınır ötesi fon akımlarına imkân
sağlamalarıdır. Uluslararası finansal piyasalar sayesinde, finansman ihtiyacı olanlar, aradıkları
fonları, daha uygun koşullarda kendi ulusal piyasalarının dışındaki piyasalardan
sağlamaktadırlar. Benzer şekilde, fonlarını değerlendirmek iste yen yatırımcılar da yurt dışı
piyasalardan daha yüksek getiriler elde edebilirler. Bir finansal işlemin iki tarafı da aynı
ülkede yerleşik kişi ve kurumlardan oluşuyorsa, bu piyasalara yurt içi veya yerel finansal
piyasalar denir. Bilindiği gibi, yerli yatırımcı veya tasarrufçuların, sadece yerli fon talep
edenlere fon sağladığı piyasalar, yurt içi piyasalardır. Taraflardan biri, yabancı bir ülkede
oturuyorsa veya bunların iş merkezleri başka bir ülkede ise, uluslararası finansal piyasalardan
söz edilir. Uluslararası finansal piyasalarda, ulusal fonlar, yabancılar tarafından veya yabancı
fonlar, yerli kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır. Bazı uluslararası finansal piyasalarda ise,
yabancılardan yabancılara fon akımı gerçekleşmektedir. Bu tür işlemler, kıyı ötesi veya offshore işlemler olarak adlandırılmakta ve bu işlemlerin yapıldığı piyasalara da kıyı ötesi
finalised merkezler denilmektedir.
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13.1. Genel Olarak Mali İşlemler
Mali piyasalar, tasarruf fazlasına sahip kişi ve kuruluşların bu fonlarını, tasarruf açığı
içinde bulunanların kullanımına sunmalarına aracılık eden piyasalardır. Tasarruf sahipleri,
elde edecekleri gelirler karşılığında fonlarını başkalarına devretmeyi kabul ederler. Diğer
yandan, işletmeler de bugünkü fonlarından daha fazlasını kullanarak yaratacakları gelir
artışının bir kısmını ödeyerek başkalarına ait kaynakları kullanmak isterler. Finansal
piyasaların temel işlevi ise, bu ihtiyaçlar doğrultusunda fon arz ve talep edenler arasında
aracılık yapmak, başka bir deyişle fonlarm arz edenlerden talep edenlere aktarılmasını
sağlamaktır. Ekonomik açıdan finansal piyasalar, işletmelere kaynak tahsisinde bulunarak
önemli bir ekonomik görev yerine getirirler. Ancak aşağıda da belirtileceği gibi, bu piyasanın
müşterileri yalnızca özel işletmeler olmayıp zaman zaman hükümetler ve resmî kuruluşlar da
önemli bir müşteri grubu oluşturabilirler. Mâli piyasalarda fon arz ve talep eden kişi, kurum
ve işletmelerle, bunların sundukları mali varlıklar ve aracı kurumların tümü mali sistemi
oluşturur. Mali sistem, zaman içinde büyük ve şaşırtıcı ölçüde farklı türden mali araç veya
mali varlık geliştirmiştir. Bunlar temelde, mali yatırım yapmak isteyenlerin ve fon ihtiyacında
olanların likidite, risk ve getiri konusundaki özel taleplerine yanıt vermek üzere ortaya
çıkmıştır. Mali piyasalar, genel olarak para, sermaye, altın, döviz, swap ve opsiyon piyasaları
ile vadeli piyasalar ve gelecek işlemleri piyasaları biçiminde alt bölümlere ayrılabilir.

13.2. Para Piyasaları ve Sermaye Piyasaları Arasında Farklar
Yukarıda belirtildiği üzere, yaygın olarak kullanılan bir sınıflandırmaya göre mali
piyasalar, para piyasaları ve sermaye piyasaları olmak üzere ikiye ayrılır. Vadesi bir yıla
kadar olan fonların ödünç alınıp verildiği piyasalara para piyasaları, bir yıldan daha uzun
süreli (veya süresiz) fon işlemleriyle ilgili piyasalara da sermaye piyasası denir. Para
piyasasının temel aracı kurumlan olan ticari bankalar, tasarrufçu halktan veya işletmelerden
topladıkları mevduata dayanarak fon talebinde bulunanlara, çoğunlukla kısa vadeli ödünç
fonlar verirler. Kredilerin kaynağını oluşturan fonları sağlayanlarla, ödünç alanlar arasında
normal olarak doğrudan bir ilişki yoktur. Banka kredileri kişiye özeldir ve devredilebilen bir
menkul değere bağlı bulunmamaktadır. Genel olarak bir borç senedinin imzalanması ve borca
karşılık bir teminât gösterilmesi ile işlemler tamamlanır. Sermaye piyasaları ise uzun vadeli
fon arz ve talebinin karşılandığı, menkulleşmiş piyasalardır. Başka bir deyişle, sermaye
piyasaları tahvil ve hisse senedi gibi devredilebilir (negotiable) nitelikteki menkul değerlerin
alınıp satıldığı yerlerdir. Tahviller uzun vadeli borçlanma amacıyla kullanılırken hisse
senetleri öz kaynak sermayesi sağlamaya yöneliktir.
Sermaye piyasaları, para piyasalarına göre fonlara daha kolay, daha yaygın ve ucuz
biçimde ulaşma olanağı sağlarlar. Bu iki piyasa birlikte mali piyasalar içinde çok önemli bir
yer tutar.
Sermaye piyasalarının temel fonksiyonu, işletmelerin uzun vadeli yatırım fonu
ihtiyaçlarını karşılamaktır. İşletmeler, çıkarttıkları tahvil ve hisse senetlerini halka satarak
topladıkları fonları yeni yatırımlarda veya kapasite artışında kullanırlar. Böylece sermaye
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piyasaları, reel ulusal üretimi artırmada veya kalkınma hızının yükselmesinde çok önemli bir
araç durumundadır. Söz konusu piyasaların diğer bir fonksiyonu ise, işletme yönetiminde
etkinliğin artmasına yardımcı olmaktır. İyi yönetilmeyen bir işletmenin hisse senetleri
piyasada değer yitirir; bu da hissedarlar açısından daha iyi bir şirket yönetimin işbaşına
getirilmesi için zorlayıcı bir etkendir.
Menkul değer borsaları: Sermaye piyasaları, organize olmuş ve organize olmamış
piyasalar diye ikiye ayrılırlar. Organize sermaye piyasaları, menkul kıymet borsalarını ifade
eder. Borsalar, belirli bir binası ve çalışma kuralları olan piyasalardır. Borsada fiyatlar en ileri
rekabet koşulları altında belirlenir. Yapılan işlemler, borsanın güvencesi altındadır. Borsada
alım satımı yapılan menkul değerler borsaya kayıtlıdır. Alıcı ve satıcılar borsada doğrudan
değil, aracı kurumlara verdikleri al-sat emirleriyle işlemlerini gerçekleştirirler. Borsalar,
menkul değerler için sürekli bir pazar oluşturur. Böylece de menkul değeri elinde bulunduran
yatırımcı, belirli bir süre bekleme zorunluluğu olmadan, istediği an bu varlığı nakde
dönüştürebilir (likidite özelliği).
Tezgâhüstüpiyasalar: Menkul değerlerin, borsa dışında el değiştirdikleri piyasalara da
borsa dışı piyasa veya tezgâhüstü piyasa denir. Bu piyasalar, aracılar, dealerlar, komisyoncu
ve banka gibi kurumlardan oluşur. Genellikle borsa kotuna alınmamış menkul değerlerle,
borsaya kayıtlı bir kısım varlıklar, bu piyasada işlem görürler. Borsanın tersine, bu piyasaların
merkezî bir yeri ve belirli çalışma usulleri yoktur. Bu piyasada işlem yapanlar, ya kendi
portfolyolarını kullanarak alış veriş yaparlar ya da bir komisyon karşılığı aracılık faaliyetinde
bulunurlar. İşlemci kuruluşlar müşterileri ile veya birbirleriyle telefon, faks veya bilgisayarla
iletişim sağlarlar.
İşlemler borsadaki gibi açık artırma ile değil, pazarlık usulüyle yapılır.
Birincil piyasalar ve ikincil piyasalar: Sermaye piyasaları önce, birincil piyasalar
(primary markets) ve ikincil piyasalar (secondary markets) diye ikiye ayrılırlar. Fon sağlamak
üzere çıkartılan tahvil ve hisse senetlerinin ilk satışı, birincil sermaye piyasasını oluşturur.
Firmalar ilk kez tahvil veya hisse senedi çıkartırken ya doğrudan ihraç, ya da dolaylı ihraç
yolunu seçerler. Doğrudan ihraç durumunda, çıkartılan menkul değerlerin halka arz edilmesi
(public offering) söz konusudur. Diğer bir deyişle, bu menkulleri satın alma olanağı, dileyen
tüm yatırımcılara açıktır. Eğer menkul değerler aracısız olarak değil de, örneğin bir mali
kurumlar sendikasyonunun yükümlülük hizmeti (undervvriting) karşılığında çıkartılmışsa,
burada dolaylı bir ihraç söz konusudur. İç ve dış piyasalarda tahvil ihraç edilirken, kredi
sendikasyonlarından yararlanılması yaygın bir uygulamadır.
İşletmelerin menkul değer ihraç ederek sermaye fonu sağladıkları piyasalar, birincil
piyasalardır. Oysa tahvil ve hisse senetleri bir kez çıkartıldıktan sonra piyasada sonsuz
biçimde el değiştirebilirler. Bu şekilde, hâlen mevcut menkullerin alınıp satıldıkları piyasalara
da ikincil sermaye piyasası denmektedir.
Birincil piyasada bir menkul yalnızca bir kez el değiştirir. Ama ikincil piyasadaki âlım
satımlar sayısızdır. İkincil piyasada menkul satışları, bir mali yatırımcıdan diğerine doğru
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yapılır. Satış gelirleri ise o hisse senedini (veya tahvili) çıkartan firmaya değil, satıcı
durumundaki yatırımcıya gider. Dolayısıyla, işletmelere fon sağlayan asıl kaynak birincil
piyasalardır. Bununla birlikte, ikincil piyasadaki alım satım olanakları, birincil piyasayı da
etkiler. Şöyle ki daha sonra satış olanağı yüksek olan menkullerin ilk satışı da kolay olur.
Diğer bir deyişle, ikincil piyasaların varlığı, işletmelerin menkul kıymet ihracı yoluyla fon
sağlamalarını güçlendirici bir etkendir.
Para ve sermaye piyasaları birbirleriyle çok yakın bir ilişki içindedir. Yatırımcılar için
önemli olan ellerindeki fonları en iyi biçimde değerlendirmektir. O bakımdan, piyasadaki
gelişmelere göre fonlarını sermaye piyasasından çekip para piyasalarına, ya da tersine, para
piyasalarından sermaye piyasalarına doğru yönlendirebilirler. Kuşkusuz, yatırımcılarla fon
talep edenlerin çıkarları birbirinin tersidir. Fon talep edenler de en düşük maliyetli (belirli bir
risk düzeyindeki) kaynaklara yöneleceklerinden, hangi piyasada maliyetler daha düşükse
ellerindeki yüksek maliyetli araçları çıkartıp bunların yerine düşük maliyetli olanları ikame
edeceklerdir.
Finansal işlemler değişik ölçülerde riskler içerir. Mali yatırımcılar riskten fazlaca
kaçınanlardan, risk almaktan hoşlananlara kadar değişebilmektedir. Bu özelliklerden ötürü
finansal piyasaların önemli bir fonksiyonu da riskin fıyatlandırılması ve riski önleyecek
araçlar geliştirilmesi olarak ortaya çıkar.

13.3. Mali Piyasaların Uluslararası Niteliği
Yukarıda, genel olarak mali işlemler ve mali piyasalar hakkında tanıtıcı bilgiler
verildi. Şimdi ise uluslararası nitelikteki mali piyasalar üzerinde durulacaktır. İki tarafı da
aynı ülkede yerleşik kişi veya kuruluşlardan oluşan mali işlemler, yurt içi niteliktedir.
Taraflardan birisi yabancı ülkede oturuyor veya işletmenin merkezi. Başka bir ülkede
bulunuyorsa, o takdirde bir uluslararası mali işlem söz konusudur.
Mali merkezler belirli kentlerde toplanmıştır. Aslında bunlar ait oldukları ülkelerin
ulusal mali piyasalarıdır. Temel görevleri, tasarruf fonlarının, arz edenlerden talep edenlere
doğru en etkin biçiminde aktarılmasını sağlamaktır. Bir mali piyasada yerli yatırımcı veya
tasarrufçuların, yerli kişi veya işletmelere fon sağlaması biçiminde gerçekleştirilen
işlemler,’yurt içi niteliktedir. Ulusal fonların yabancılara veya yabancı fonların yerli
kullanıcılara aktarılması durumunda da uluslararası mali işlemler söz konusu olur. Ayrıca, iki
taraf da aynı ülkede yerleşik kişilerden oluştuğu hâlde eğer, işlemin bağlı bulunduğu ulusal
para ülkeye yabancı ise, yine bir uluslararası mali işlem yapılmış olmaktadır.
Genelde uluslararası diye nitelendirilseler de, tüm mali piyasalar ulusal niteliktedir.
Bir mali merkezde yapılan işlemlerin çok büyük bölümü, yerli fon arz ve talep edenler
arasında gerçekleşir. Bu piyasalarda yapılan işlemlerin ancak sınırlı bir kısmı “uluslararası”
niteliktedir. Bir mali piyasaya uluslararası denmesinin nedeni de yabancılarla yapılan bu
işlemlerdir ve en büyük uluslararası piyasa kabul edilen mali merkezlerde bile, sınır ötesi
işlemlerin payları toplam içinde oldukça düşük oranlardadır.
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Londra, Tokyo ve New York dünyanın en büyük mali merkezleri durumundadır. Paris,
Frankfurt, Zürih, Cenevre, Amsterdam, Singapur ve Hong Kong gibi merkezler ise daha
yöresel olup, ikinci sırada gelmektedirler.
Tarihsel açıdan Londra’nın en büyük uluslararası mali merkez olması, İngiltere’nin
sanayileşmeye önderlik eden ülke olmasından ve mali işlemlerin yoğun biçimde kısıtlandığı
dünyada göreceli bir serbestliğe sahip bulunmasından kaynaklanmıştır. Nitekim yarım asır
kadar önce Eurodolar piyasasına ev sahipliği yapmaya başlaması ve bu işlevini geliştirerek
sürdürmesi de yine aynı nedenle ilgilidir.
Zamanla Amerikan ekonomisinin dünyada ön plâna geçmesi, Japonya’nın onu
izlemesi Ve bu ülkelerde de mali liberalleşmenin yaygınlaşması karşısında, Londra’nın
avantajı, dünyada coğrafi açıdan sahip bulunduğu merkezî konuma ve çok gelişmiş bir mali
alt yapıya sahip olması özelliğine doğru kaymıştır.

13.4. Küreselleşme ve Fon Akımları
Son yıllarda dünya sermaye piyasalarında çok hızlı bir küreselleşme yaşanmaktadır.
Bir yandan yerel işlemlerin hacmi hızla genişlerken, diğer yandan sınırötesi işlemlerin payları
da önemli biçimde artış göstermiştir. Böylece şirketler ve hükümet kuruluşları, fon bulmak
için, iç mali piyasalara bağlı kalmak zorunluluğundan kurtuluşlardır.
Sınır ötesi piyasaların (cross-border markets) gelişmesi için ön koşul, fon giriş ve
çıkışları üzerindeki engellerin kaldırılmasıdır. Ancak bunun da ötesinde, yabancı piyasalarda
yurt içi piyasalara göre bir maliyet (veya gelir) avantajı bulunmalıdır.
Sınır ötesi piyasalardaki bu avantaj, genelde söz konusu piyasalardaki işlem hacminin
büyüklüğünden (piyasaların “toptan” niteliğinden) ve iç piyasalarda uygulanan faiz
sınırlaması, vergi, mevduat karşılıkları ve mevduat sigorta primi vs. gibi hükümet
kısıtlamalarının bulunmamasından ileri gelir. Ayrıca, haberleşme ve iletişim teknolojisindeki
baş döndürücü gelişmeler de iç ve dış mali piyasalar arasındaki engelleri azaltarak, dünyanın
adeta tek bir mali merkez durumuna gelmesine katkıda bulunmuştur. Böylece söz gelimi,
Amerikan hazine bonoları ve devlet tahvilleri, dövizler, büyük şirketlere ait menkul değerler
ve interbank fonları, dünyanın her yerinden 24 saat boyunca alınıp satılabilecek bir duruma
gelinmiştir.
Mali piyasaların küreselleşmesi, başlıca mali merkezler ve kurumlar arasında eşi
görülmemiş derecede bir rekabet doğurmuştur. Bu ise yeni menkul değer ihraç etmenin
maliyetlerini aşağı doğru çekmiştir.
Bir yandan piyasalar serbestleşirken diğer yandan işletmeler ve mali kurumlar
hakkında bilgi sağlama olanaklarının gelişmesi, mali piyasaların hızlı bir şekilde
küreselleşmesini sağlamıştır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, artık mali yöneticiler, fon kaynağı
olarak yalnız iç piyasalara bağlı değildirler. Dünyanın herhangi bir yerindeki uygun fınans
koşullarından anında yararlanma olanağı elde etmişlerdir.
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Aynı şekilde, yatırımcılar da fonlarını tüm dünya piyasalarında değerlendirebilecek bir
konuma gelmişlerdir.

13.5. Ödünç Kaynak ve Öz Kaynak Sermayesi
Uluslararası mali kaynaklar, fonların mülkiyeti açısından yukarıda da değinildiği gibi,
ödünç para fonları ile öz sermaye fonları biçimindedir. Öz sermaye fonları ağırlıklı olarak
hisse senedi sermayesinden oluşur. Günümüzde uluslararası ödünç fon piyasaları mali
kurumlar, büyük işletmeler, hükümetler ve resmî kuruluşlar açısından giderek önem kazanan
bir fon kaynağı durumuna gelmiştir. Bu piyasalar ödünç fon sağlamak isteyenlere vade, geri
ödeme yapısı ve borçlanılacak ulusal para cinsi yönünden çok değişik seçenekler
sunmaktadır.
Uluslararası piyasalardan borçlanma için başvurulabilecek kaynaklar arasında
uluslararası banka kredileri, Euro borç senetleri (Euronotes), uluslararası tahviller
(Eurobonds) ve uluslararası yatırım bankası kredileri yer alır. Bunlardan ilk ikisi kısa vadeli
olup para piyasasının kapsamına girer. Üçüncü ve dördüncüsü ise uzun vadeli ödünç
kaynakları oluşturur. En yaygın olanları ise, kısa vadeli akımlar arasında banka kredileri, uzun
vadeliler arasında da uluslararası tahvillerdir. Uluslararası ödünç sermaye fonu akımları
konusunda aşağıda ilk olarak para piyasaları incelenecektir.

13.6. Uluslararası Para Piyasaları
Yukarıda belirtildiği gibi, para piyasaları kısa vadeli, yani süresi genellikle bir yıla
kadar olan nakit fonlarının arz ve talep edildiği piyasalardır. Bu piyasaların temel kurumlan
ticari bankalardır. Bankalar, halktan topladıkları mevduat hesabı şeklindeki fonlara dayanarak
likiditeye ihtiyaç duyan işletmelere, gerçek kişi ve hükümetlere kredi açarlar. Ancak
bankaların yanında çeşitli finansman kurumları, büyük şirketler, bankerler ve hazine de bu
piyasanın önemli kurumları arasında yer almaktadır.
Para piyasasının uzun süreli fonlarla ilgili karşılığı uluslararası tahvil ve hisse senedi
piyasası veya genel bir isimle sermaye piyasasıdır. Sermaye piyasasının menkulleşmiş
özelliğine karşın, para piyasası geleneksel olarak doğrudan nakit işlemlerine dayanmaktadır.
Ancak, aşağıda göreceğimiz gibi, para piyasalarında da zaman içinde menkulleşme
(securitization) yönünde bir eğilim görülmektedir.
Uluslararası para piyasası, banka kredilerinin ve öteki kısa süreli fonların yurt dışında
kullanılmak üzere, yabancılara arz edilmesini temsil etmektedir. Yabancı tahvil ihracında
olduğu gibi, hükümetler genellikle yabancıların banka kaynaklarını kullanmaları üzerine de
çeşitli engeller koymuşlardır. Ancak mali liberalleşme ile bu kısıtlamalar giderek
azaltılmaktadır.
Başta gelen yerel, kısa süreli kredi kaynağı olan ticari banka kredileri, ilke olarak
ülkede yerleşik kişi veya kuruluşlara yöneliktir. Bununla birlikte, ülkede faaliyet gösteren çok
uluslu şirketler, diğer yurt içi işletmeler de bu kaynaklardan yararlanma olanağına sahiptir.
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Dolayısıyla konuya yabancı sermaye şirketleri açısından bakıldığında yerel kredi,
kaynaklarının kullanılması, bunlar için bir tür dış finansman sağlamak gibi düşünülebilir.

13.6.1. Yerel Kredi Kaynakları
Yerel kredi kaynaklarını, ticari banka kredileri ile daha sınırlı ölçüde finansman
bonoları oluşturur.
Ticari Banka Kredileri: Çoğu işletmeler için en Önemli kısa vadeli yerel kredi
kaynağı, ticari banka kredileridir: Nitekim yeni; sanayileşmekte olan çoğu ülkede bile,
oldukça gelişmiş bir ticari bankacılık sistemi bulunmaktadır.
Ticari bankalar, bütün dünyada en başta gelen kısa süreli finansman kaynağı
durumundadır. Bu krediler genellikle işletmenin kısa süreli alacaklarını veya stok artışlarını
finanse etmek üzere kullanılırlar.
Ticari bankalar ulusal para işlemlerinin yanında, yabancı paralara bağlı mevduat ve
kredi işlemleri de yapabilirler. Europara piyasasını oluşturan bu işlemler aşağıda ele
alınacaktır.
Finansman Bonoları: İşletmelerin kısa vadeli ödünç fon sağlamada banka
kaynaklarının dışında kullanabilecekleri diğer bir araç da finansman bonoları (commercial
paper)dır. Bunlar işletmelerin tasarruf sahiplerinden doğrudan kaynak sağlamalarına olanak
verirler.
Finansman bonoları, genellikle büyük şirketler tarafından çıkartılıp kurumsal
yatırımcılara ve öteki şirketlere, belli bir iskonto ile satılan, kısa vadeli borç senetleridir.
Bankaların aracılığı olmaksızın doğrudan şirket tarafından çıkartılıp yatırımcıya satılmaları
dolayısıyla, finansman bonosu ile kısa süreli finansman sağlanması genellikle banka
kredilerine göre daha düşük maliyetlidir.
İşletmeler ulusal paraya bağlı finansman bonoları ile birlikte, yabancı paralar
cinsinden borç senetleri ihraç ederek de kısa süreli fon sağlayabilirler. Bu mali f araçlara da
Euro finansman bonosu (Euronotes) adı verilir.

13.6.2. Uluslararası Banka Kredileri
Bankaların açtıkları sınır ötesi kredileri ifade eder. Uluslararası banka kredileri şu üç
şekilden birisine göre yapılmış olabilir:
a)
Yerli bankaların ülkede yerleşik olmayanlara ulusal para cinsinden açtığı
krediler: Söz gelişi, İngiliz bankasının İngiltere’den mal satın alan bir Türk firmasına,
finansman için sterlin cinsinden açmış olduğu kredi bir uluslararası banka kredisidir.
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b)
Yerli bankanın ülkede yerleşik olmayanlara yabancı para cinsinden sağladığı
krediler: Yukarıdaki örnekte İngiliz bankasının Türk firmasına sterlin olarak değil, diyelim ki
dolar olarak kredi açması durumunda olduğu gibi.
c)
Yerli bankanın yabancı para ile ülkede yerleşik kişilere kredi vermesi: Söz
gelişi bir Türk bankasının, bir Türk firmasına ABD’den ithal edeceği malların bedelini
ödemesi, için dolar üzerinden kredi açması da buna bir örnektir.
Yukarıdaki değişik kredi uygulamalarından birincisi, geleneksel uluslararası banka
kredisi olarak bilinir. Çünkü özellikle sanayileşmiş ülkelerde uluslararası ticaretin finansmanı
için yerli bankaların yabancılara ulusal para kredisi açmaları oldukça eski ve yaygın bir
uygulamadır. Oysa (b) ve (c) yöntemleriyle açılan krediler, göreceli olarak yeni sayılan Euro
para piyasası işlemlerine örnektir.
Euro piyasalar konusunda aşağıda ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır.

13.6.3. Euro Mali Piyasalar
Geleneksel mali sistemlerde bankalar, içinde faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasa ve
düzenlemelerine bağlı olarak o ülkelerin ulusal paralan cinsinden mevduat hesapları açar ve
ödünç fon talep edenlere kredi verirler. Bugün ise ülke parasının yanında birçok yabancı
para’cinsinden mevduat kabul eden ve ihtiyaç sahiplerine fon sağlayan çağdaş bankacılık
sistemi ortaya çıkmıştır.
Ülkede yabancı paralar cinsinden tutulan mevduat hesapları, ilgili parayı çıkartan
ülkenin yetki alanı dışında kalır. Bu fonlar yerel politikacı ve hükümet yetkililerinin
müdahalesi olmaksızın ödünç alınabilir veya ödünç verilebilirler.
Yapılabilecek hükümet müdahaleleri ise genellikle bu fonları söz konusu
kısıtlamaların bulunmadığı başka piyasalara kaçırmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler de coğrafi uzaklık faktörünü ortadan kaldırmış,
havale ve mahsup işlerinin hız ve etkinliğini artırmış, bu sürece büyük katkılarda
bulunmuştur.
Europara (Eurocurrency) piyasası ve ondan türeyen Eurotahvil (Eurobond), Euro borç
senedi (Eurocommerciai paper) ve Eurohisse senedi (Euroequity) piyasaları son yarım asrın
en önemli mali yeniliklerindendir. 1950’lerin sonlarına kadar hiç bulunmayan Europara ve
Eurotahvil piyasaları çok hızlı biçimde bir büyüme göstermiş ve birçok durumda fon sağlama
ve yatırım açısından ulusal piyasalara tercih edilen mali merkezler durumuna gelmiştir.
Bu gelişmeler, uluslararası mali, sistemde adeta bir devrim yaratmıştır; mali fonların
uluslararası akışkanlığı, hacmi ve yönü ile faiz oranlarında büyük değişmeler olmuştur.
Yurtiçi bankacılık sistemleri de, ilgili ulusal para üzerinden yapılan bu sınır ötesi mali
ilişkilerden önemli derecede etkilenmiştir.
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13.6.3.1. Euro Piyasaların Tarihçesi: Eurodolar Piyasası
Piyasanın Kısa Tarihçesi: Euro piyasaların öncüsü durumunda olan Eurodolar
piyasası 1950’lerin sonlarında Batı Avrupa’da ortaya çıkan ekonomik gelişmelere bağlıdır.
Savaştan sonra girişilen onarım faaliyetlerinin hızla tamamlanması, bu ülkelerin paralarına
korivertibilite tanımaları ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurulması gibi nedenlerle
bölgeye önemli ölçüde Amerikan yatırımı yapılmıştı. Avrupa’daki Amerikan şirketleri, yerel
piyasa kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle, yatırım fonu ihtiyaçlarını önceleri ana ülke
piyasalarından, yani New York’tan karşılıyorlardı.
Fakat 1960 başlarında, Amerika ciddi dış ödeme açıkları ile karşılaşmıştı. Kennedy
Yönetimi 1963 yılında, New York’tan dışarıya sermaye çıkışını kısıtlamak için yabancı
ülkelerin tahvil borçlanmaları üzerine “faiz oranlarını eşitleme vergisi” (Interest Equalization
Tax) adıyla bir vergi koydu. Bu durum karşısında Avrupa’daki Amerikan bankaları ihtiyaçları
olan dolar kredilerini, içinde faaliyet gösterdikleri Avrupa ülkelerindeki bankalardan
karşılamaya yöneldiler. Eurodolar işlemleri böylece, özellikle Londra piyasasında başladı ve
Batı Avrupa’da hızla yayıldı. Bu piyasanın gelişmesinde Londra’da (ve diğer ülkelerde)
dolara bağlı mevduat ve kredilere ödenen faizlerin New York piyasasına göre daha uygun
koşullarda olmasının da büyük etkisi vardır. Bunun temel nedeni de Amerikan iç para
piyasasıyla ilgili yasal zorunlulukların dış piyasalarda geçerli olmamasıdır.
Örneğin, o tarihlerde Amerikan merkez bankası durumundaki Federal Rezerve
Bankası’nın yurt içi bankalar için getirdiği ve Regulation Q diye bilinen bir düzenlemesi
vardı. Bu kayıt dolayısıyla, yurt içi; piyasada Amerikan bankaları bir aydan kısa vadeli
mevduata faiz ödeyemiyorlardı. Oysa Avrupa’daki bankalar bir günlük yatırılan paralara bile
faiz ödeyebilecek durumda idiler. Ayrıca, açılan krediler karşılığında belirli oranlarda rezerv
karşılıkları tutma gibi düzenlemeler de yurt dışında geçerli değildi.
Sözü edilen bu gibi maliyet etkenlerinin olmaması nedeniyle Avrupa’daki bankalar
hem dolar mevduatı açanlara hem de dolar kredisi kullananlara daha uygun faiz koşulları
önerebiliyorlardı. Bu da piyasanın gelişmesi üzerinde büyük ölçüde etkili olmuştur. Fakat
zaman Europara piyasalarının kurumsallaşmasını sağlamıştır. Nitekim 1970 ortalarında
ABD’de Regulation Q kaydının kaldırılmasına karşın, Euro piyasalar hızlı gelişmesini
sürdürmüştür.
Bütün bunlardan ayrı olarak belirtmek gerekir ki, Eurodolar isminin ilk kez
kullanılması ilginç bir olay sonucudur. Şöyle ki İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki “soğuk
savaş” döneminde Sovyetler Birliği, dış ticaretinin finansmanı için elinde tuttuğu dolar
fonlarını, Amerika’daki bankalara yatırmayı sakıncalı bulmuştu. Çünkü Amerikan hükümeti
her an bunlara el koyabilirdi (örneğin, banka hesaplarını bloke edip fonların dışarı
çıkartılmasmı engellemek gibi). Bu durum karşısında Fransa’yı daha güvenli bulmuş ve sahip
olduğu dolar fonlarını Fransa’daki temsilcisi olan Bangue Commerciale pour l’Europe du
Nord adlı bankaya yatırmayı tercih etmişti.
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Bu bankanın telgraf ve telex adresi EUROBANK idi. Brokerler de söz konusu dolar
fonlarını “Eurodolar” diye adlandırmışlardı. Bu isim, daha sonra yurt dışına yatırılan tüm
dolar fonları için kullanılmaya başlandı.

13.6.3.2. Europara Piyasası
Europara piyasası (Eurocurrency market) bir ulusal paranın, onu çıkartan ülkenin
sınırları dışında oluşan piyasasına verilen isimdir. Bu piyasa daha önce de değinildiği gibi,
1960 başlarında Avrupa’da, özellikle İngiltere’de, bazı ticari bankaların Amerikan doları
cinsinden mevduat kabul etmeleri ve topladıkları bu fonlara dayanarak dolar üzerinden kredi
açmalanyla ortaya çıkmıştır.
Önceleri bu işlemler yalnız dolarla yapıldığı için bu piyasalara Avrupa dolar piyasası
anlamında “Eurodolar piyasası” denmiştir. Fakat ulusal sınırların ötesinde gerçekleştirilen bu
tür işlemler, zamanla öteki sağlam paralar üzerinden de yapılmaya başlanmıştır. İşlemlerin
zamanla dolardan başka paralar cinsinden de yapılması dolayısıyla, bu piyasalara Europara
piyasaları adı verilmiştir. Ayrıca, söz konusu işlemler hızlı bir gelişme göstererek Avrupa
kıtasının dışına yayılmıştır. Örneğin Bahamalar, Singapur ve Bahreyn de önemli birer
Europara piyasası durumuna gelmiştir.
Bazen Avrupa dışındaki Euro para piyasalarını ifade için onlardan kıyı ötesi piyasa
anlamına gelen “offshore piyasa” diye söz edilir. İlgili paraların yurt içindeki piyasaları ise
“onshore piyasa” olarak tanınır. Doğaldır ki, Europara piyasalarının ortaya çıkmasıyla,
yatırımcılar ve ödünç fon kullanıcıları iç piyasa ile Euro piyasalar arasında (örneğin ABD’nin
iç piyasası ile Euro dolar piyasası gibi) seçim yapma olanağına sahip olmuşlardır. Bu da aynı
paranın iç ve dış piyasaları arasında rekabet ortamının yaratılması anlamına gelir. Gerçekten
de bugün Europara piyasaları yurt içi para piyasalarıyla rekabet eden birer paralel piyasa
durumundadır. Bu rekabet aynı zamanda çeşitli Europara çiftleri arasında da geçerlidir. Söz
gelişi, yatırımcı fonlarını Euro dolar, Euro sterlin ya da Euro-yen varlıklarından dilediğine
yatırabilir. O hâlde rekabet hem yurt içi piyasalarla Euro piyasalar arasında hem de çeşitli
Euro paralara bağlı varlıklar üzerindeki faiz farklılıklarını en düşük düzeylere indirici bir
etken durumundadır. Avrupa dışındaki dolarlar genellikle bulunduğu bölgeye göre
adlandırılmaktadır. “Asiandollar”, “Riodollar” ve “Petrodollar” gibi. Başlangıçta, sadece
Avrupa’daki dolarlar için kullanılan bu terim daha sonraları ABD dışındaki tüm dolarları
kapsayacak şekilde genişletilmiştir. ABD dışındaki dolarların önemli bir kısmı hâlâ
Avrupa’da ya da Avrupa’daki bankaların kontrolü altında bulunduğundan, Eurodollar terimi
hatalı bir tanımlama sayılmamaktadır. Eurocurrency, yasal para statüsüne sahip olduğu ülke
dışında elde tutulan ve kullanılan paradır.
Bu tip bir paranın özelliği doların özelliği dikkate alınarak açıklanabilir:
1)
Eurodollar ABD dışındaki dolarları ifade etmesine rağmen Eurodollar ile ABD
dolarının döviz kurları farklı değildir.
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2)
Eurodollar döviz piyasasından ABD doları satın almakla oluşturulabilir. Fakat
Eurodollar piyasası döviz piyasası değildir.
3)
ABD’deki ulusal mevduatlara ve Eurodollar mevduatlarına uygulanan faiz
oranları farklıdır. Bu dolarlar birbirlerinin çok yakın ikameleri durumundadır.
4)
5)
kalabilir.

Eurodollarlar ABD’nin doğrudan kontrolü dışındadır.
Uluslararası bankacılık ağı yoluyla, Eurodollar ABD bankacılık sisteminde

13.6.3.2.1. Piyasanın Yapısı ve İşleyişi
Bu piyasa fonların en avantajlı yerlere transferini sağlayan, düzenlemelerden uzak bir
piyasadır. Son derece geniş bir coğrafi alana sahip bu piyasa, uluslararası kredi, mevduat,
arbitraj ve spekülasyon gibi konularda ulusal para ve sermaye piyasalarıyla, döviz
piyasalarıyla, hatta altın piyasasıyla rekabet etme gücüne sahiptir. Bu nedenle piyasa, farklı
bir yapıya sahiptir.
Eurodollar piyasası bankalararası bir piyasadır. Bu piyasada bankalar yanında
finansman şirketleri ve döviz ticaretiyle uğraşanlar, uzmanlaşmış diğer kurumlar faaliyette
bulunmaktadır. Fonları kredi olarak sunanlar ticari bankalar, Merkez Bankaları, uluslararası
finansal kurumlar, finansal olmayan kurumlar ve bireysel yatırımcılardır. Bunları kullananlar
ise, ticari bankalar, kıymetli evrak komisyoncuları veya satıcıları, resmî kurumlar, ulusal ve
uluslararası firmalar, ithalatçılar ve ihracatçılardır.
Eurocurrency piyasalarının en belirgin özelliği, son derece geniş anlamda ele
alınabilecek etkinliğidir. Bu, hem istenilen anda istenilen miktarda fon sağlanabilmesinden
hem de LİBOR (Londra bankalararası piyasa faiz oranı) kullanılarak marjinal fiyatlama
tekniğinden doğmaktadır. Ürün farklılaştırması ve haberleşme imkânı sağlaması, piyasaların
etkinliğini arttırmaktadır.
Bankaların Eurocurrency piyasalarındaki rolünü anlayabilmek, bu piyasadaki faiz
oranlarının yapısını anlamaya bağlıdır. Ulusal piyasalarda Merkez Bankalarının ve diğer
düzenlemelerin etkisi dolayısıyla, her iki piyasadaki faiz oranları arasında önemli bir farklılık
ortaya çıkmaktadır. Serbest piyasalarda geçerli olan, arz ve talebin fiyat üzerindeki etkileri bu
piyasada da sözkonusudur. İki faiz oranı arasındaki farklılık, dışsal baskıların türüne ve
boyutuna bağlıdır. Öte yandan, döviz piyasaları ile Eurocurrency piyasaları arasında yakın bir
ilişki vardır. Diğer bir ifadeyle, Europiyasadaki faiz oranı farklılığı, döviz piyasalarındaki
“Swap” oranına eşittir.
Mevduat ve kredilerin vadeleri genellikle bir hafta ile üç ay arasında değişmektedir.
Bu piyasalarda, değişik para birimlerine göre belirlenmiş mevduat sertifikaları
çıkarılabilmektedir. Piyasalara makro açıdan bakıldığında, bazılarının farklı yapıda olduğu
gözden kaçmayacaktır. Piyasaların bir kısmı mevduat toplama, bir kısmı kredi verme, bir
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kısmı da aracılık işlemlerinin daha yoğun olduğu piyasalardır. Eurocurrency piyasalarının
para yaratma mekanizmasında, uluslararası faaliyet gösteren bankalar önemli bir role sahiptir.
Eurocurrency iki şekilde yaratılabilir: Bir ülkenin parası bir başka ülkedeki bankaya
mevduat olarak yatırılabilir. Ya da, mevduatlar farklı ülkelerdeki Eurobankalara transfer
edilebilir. Dolayısıyla, bir banka mevduatının Eurocurrency olabilmesi için iki şart gereklidir:
İlki, Eurocurrency’yi kabul edecek tarafın banka olması gerekir. Bu nedenle, Eurocurrency bir
bankacılık olayıdır. İkincisi, mevduatı kabul eden bankanın, ilgili paranın kullanıldığı ülke
dışında bulunması gerekir.
Eurodollar mevduatı yaratmanın klasik yolu, ABD’deki bir bankadan, örneğin
Londra’daki bir bankaya fon transfer etmektedir. Bu durumda, mevduat sahipliği Londra’ya
transfer edilmiş olmaktadır. Bankaların uluslararası düzeydeki ilişkileri dikkate alındığında,
ABD’deki toplam mevduat miktarında değişme olmayacak fakat paranın işlemler dolaşım hızı
artacaktır. Eurodollar mevduatları vadeli mevduat olduğundan para arzı M1’e göre
belirlenmekteyse İngiltere’de de para arzı artamayacak ya da çok küçük miktarda
değişecektir. Görüldüğü gibi, Eurodollar yaratma süreci, özde ulusal bankaların mevduat
yaratma sürecine benzemektedir. Bununla beraber, Eurodollar yaratmanın başka yollarının
bulunduğu unutulmamalıdır. Örneğin, yabancı banka şubeleri bizzat aktif rol oynayarak
Eurodollar elde edebilir.
Bu aşamadan sonra, İngiliz bankası kredilerini arttırabilmek için ihtiyaç duyduğu
parasal tabana kavuşmuş olmaktadır. Sağlanan krediler, bir başka bankaya mevduat olarak
yatırılırsa benzer kredi yaratma sürecini ikinci banka gerçekleştirecektir. Bankacılık
sisteminde rezervler, karşılık oranı düzeyine düşene kadar kredilendirme süreci devam
edecektir. Bu sürecin ne kadar kredi yaratacağı veya Eurodollar mevduat çarpanının değeri,
büyük ölçüde karşılık oranına ve sistemden sızıntılara (ya da paranın geri dönüş oranına)
bağlıdır. Fakat Avrupa bankaları kredilendirme yoluyla Eurodollar yaratamağından çarpan
nisbeten düşük olabilir. Hiç bir sızıntının olmadığı ve karşılık oranının sıfır olduğu durumda,
çarpan doğal olarak sonsuz değerini alacaktır.
Bu piyasalarda yapılan işlemler iki genel kategoride toplanabilir: Toptan (wholesale)
ve perakende (retail) bankacılık işlemleri. İlki, banka olmayan büyük firmalarla ticari
bankalar arasındaki plasmanlarla ilgilidir ve piyasada uygulanan faiz oranlarını belirleyecek
güçtedir. Bu nedenle rekabetçi unsurları daha fazla içermektedir. İkincisi ise, daha küçük
firmalar ve gelişmekte olan ülkelerle bankalar arasındaki plasmanlarla ilgilidir.
Eurocurrency piyasalar, bankalara işlemlerini farklılaştırma ve daha esnek bir şekilde
faaliyette bulunma imkânı sağlamaktadır. Bankalar, bankalararası piyasayı kullanarak
mevduat tabanını genişletebilmektedir. Böyle bir fırsat, bankaların müşterilerine uygun
şartlarda kredi sunmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, bankaların bu piyasalarda yabancı
para cinsinden belirlenmiş mevduat ve kredilerle ilgilenmelerinin iki nedeni olduğu kabul
edilebilir: (a) Spread ve arbitraj imkânı sağlayan para piyasası işlemlerinden faydalanmak ve
(b) müşterileri olan firmalara hizmet etmek. Sonuç olarak, ölçek ekonomilerinden faydalanan
Eurobankalar, kârlarını arttırabilmektedir.
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Bu piyasaların en önemli fonksiyonları döviz hedging’i ulusal ve uluslararası finansal
aracılık konusunda ortaya çıkmaktadır.

13.6.3.2.2. Bankalararası Piyasa ve Euromerkezler
Bankalararası piyasa, Eurocurrencylerin bankalar arasında transferinde kanal vazifesi
gören en önemli mekanizmadır. Diğer bir ifadeyle, uluslararası düzeydeki bankalararası
piyasa, aralarında hızlı ve etkin ödünç verme ve alma yoluyla bankalararasında bağlantı
sağlamaktadır. Banka içi işlemler bankalararası işlemlerden önemli ölçüde farklıdır. İlk işlem
türü, bir bankanın değişik bankacılık birimlerinden oluşan örgütsel ağı içindeki ilişkilerle
ilgiliyken, ikincisinde devreye mutlaka yabancı bir banka girmektedir. Bankalararası işlemler
ya döviz alım-satımı ya da mevduat kabul etme kredi verme şeklinde olmaktadır.
Bankalararası piyasada yapılan plasmanlar genellikle en az bir milyon dolar (veya eşdeğer bir
başka para birimi)dir. Vadeler 12 saat ile altı ay arasında değiştiğinden, piyasadaki işlemler
genellikle kısa vadelidir.
Başlangıçta sadece büyük uluslararası bankalar arasındaki işlemlerden oluşan piyasa,
kısa sürede genişlemiştir. Ölçeğin son derece büyük olmasından dolayı, mevduat ve kredi faiz
oranı son derece düşük düzeyde oluşmaktadır. Buna bağlı olarakta, fonlarla ilgili vade-miktar
ve riskin optimum düzeyi daha kolay bir şekilde belirlenebilmektedir.
Bu nedenle, bankalararası piyasa uluslararası para piyasasının fon dağılımını etkin ve
esnek bir şekilde gerçekleştirmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bankalararası piyasanın en
hassas yönü, içerdiği risklerdir. Bankaların özelliklerine ve piyasadaki faaliyetlerine bağlı
olarak ortaya çıkan banka riskine ilaveten, sistemden kaynaklanan riskler de söz konusudur.
Bankanın riski, kredi ve fon bulma riskinden ibarettir. Bankalararası bağlantılardan dolayı,
zincirleme bir reaksiyon etkisi tüm sistemi krize sokabilir. Bu nedenle, bankalararası
piyasada, kredibilitesine göre bankaların sınıflandırılmasını ifade eden sıralama (tiering)
olgusu geliştirilmiştir. Bu sınıflandırma, bankaların mevduatlara verdikleri faiz oranları
dikkate alınarak belirlenmektedir.
Bununla beraber, bu sıralamanın nisbi olduğu ve sık sık değiştiği unutulmamalıdır.

13.6.3.3. Euromerkezler
Bir dizi Euromerkez bulunmasına rağmen, en çok kullanılan bankalararası piyasa
Londra ve New York piyasalarıdır. Bankalararası piyasalardan borçlanırken ya da bu
piyasalara fon aktarırken kullanılan faiz oranlarının, Londra ve New York bankalararası
piyasalarda geçerli oranlara (LİBOR veya NİBOR) bağlı olması bu piyasaların önemini
göstermektedir. Son yıllarda, ABD’de uygulamaya konulan Uluslararası Bankacılık
Kolaylıkları (IBFs), Eurodollar işlemlerinin Londra’dan ve diğer merkezlerden New York’a
yönelmesini teşvik etmiştir. Fonlar belli merkezlerdeki bankalararası piyasalarda olduğu
kadar, değişik merkezler ve piyasalar arasında da işlem gördüğünden, bu merkezleri ana
hatlarıyla da olsa ele almak zorunludur. Bankalar açısından son derece önemli olan
Euromerkezlerin tanımı ve unsurları, literatürde tam açıklığa kavuşturulamamıştır.
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Bununla beraber, bir Euromerkezin temel özellikleri şunlardır:
1)

Bu merkezlerde tüm Eurocurrencylerle işlem yapılabilmektedir.

2)
Ulusal finansal merkezlerdekine benzeyen vergiler, döviz kontrolleri, karşılık
oranları ve bankacılık işlemlerine veya faaliyetlerine ilişkin herhangi bir düzenleme
sözkonusu değildir.
3)
Tamamen olmasa bile, bu merkezler özellikle yabancı müşterilerle
bağlantıların kurulduğu yerlerdir. Bu özellikler dikkate alındığında Euromerkezlerle offshore
bankacılık piyasalarının farklı olguları ifade etmediği kabul edilebilir.
Coğrafi yerleşim yanında, haberleşme ağı da bir piyasa oluşturabildiğinden bu
merkezler farklı piyasaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü bu merkezlerde ulusal
ve/veya yabancı fon arzeden ve/veya talep eden kişiler karşı karşıya gelmektedir.
Her iki tarafın da ulusal özellikte olması durumunda ulusal piyasa, her iki tarafında da
yabancı olması durumunda offshore piyasa söz konusu olacaktır. Tarafların biri yabancı diğeri
ulusal özellik taşımaktaysa oluşacak piyasa uluslararası bir piyasadır. Offshore merkezlerin en
önemli özelliği, buradaki işlemlerin dünya ticareti ve finansmanıyla ilgili olması ve ilgili
merkezin ait olduğu ülkeyle ilgisi olmamasıdır. Bu nedenle bu merkezler, finansal antrepo
hizmeti görmektedir. Finansal aracılığın çok uygun şartlarda yapıldığı bu piyasalar, ya
gelişmiş endüstriyel piyasalara ya da ülkelere veya gelir fazlası olan ülkelere yakındır.
Euromerkezler son derece gelişmiş alt yapı hizmetlerine sahip olduğundan, bankaların
uluslararası işlemlerinde ölçek ekonomileri sağlamalarına neden olmaktadır. Bundan başka,
yerleşimle ilgili ekonomiler de uluslararası işlemler açısından son derece önemlidir. Bu tip
ekonomiler, dinamik piyasaya sahip hızlı şekilde endüstrileşen ve dolayısıyla yoğun dışsal
fona ihtiyaç duyan ülkelerdeki ya da bunlara yakın Euromerkezler yoluyla sağlanmaktadır.
Euromerkezler değişik açılardan sınıflandırılabilir: Coğrafi dağılım dikkate alınırsa
beş Euromerkezle karşılaşılır: Londra, Zürih, Frankfurt, Lüksemburg, Paris, Amsterdam,
Brüksel, Milan gibi merkezlerden oluşan Avrupa merkezleri; New York, Toronto, Chicago,
Los Angeles ve diğerlerinden oluşan ABD ve Kuzey Amerika Merkezleri; Singapur, Hong
Kong ve Tokyo’dan oluşan Uzak Doğu ve Asya merkezleri; Beyrut, Bahreyn ve Birleşik Arap
Emirliklerinden oluşan Ortadoğu merkezleri ve Nassau-Bahama, Cayman Adaları ve
Panama’dan oluşan Karayip merkezleri. Şüphesiz, bu merkezlerin yapıları, kurumları,
fonksiyonları ve denetim şekilleri birbirinden farklıdır. Örneğin, Londra’nın özelliği,
haberleşme ağının etkinliğinden, ılımlı devlet kontrolü ve kısıtlamaları ile tecrübe
birikiminden doğmaktadır. Öte yandan, Hong Kong ve Singapur’un özelliği büyük ölçüde
başarılı ekonomilerine, politik istikararına, uygun alt yapı imkânlarına ve etkin bir yan hizmet
ağına bağlıdır.
Euromerkezler, fonların kaynak ve kullanımları dikkate alınarak da sınıflandırılabilir.
Böyle bir ayırımda, merkezler arasındaki rekabet ve fonksiyonel uzmanlaşma ile yerleşim ve
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düzenlemelere ilişkin çerçeve gözönünde bulundurulmaktadır. Temel merkezlerde tüm
Eurobankacılık işlemleri (döviz ticaretinden satış garantisi sağlamaunderwriting)
yapılabilmektedir. Bağlantı merkezlerinde ise uygun vergi ve düzenleme sistemleri önemli
olmaktadır. Fon sağlama merkezlerinde ise, bu bölgelerdeki yerel özel sektöre (tarım,
endüstri, inşaat gibi) kısa ve uzun vadeli fon sağlanmaktadır. Temel fon kaynağı Londra’dır.
Toplama merkezleri, fazla tasarrufların (fon fazlalığının) bulunduğu yerlere kurulmakta ve bu
fonlara uluslarararası düzeyde yüksek kârlı ve düşük riskli plasman teklifleri sunulmaktadır.
Offshore merkezlerin sınıflandırılmasında gözönünde bulundurulması gereken bir
kriter de, kağıt üzerindeki merkezleri ve fonksiyonel merkezleri belirleyen hususlardır.
Uluslararası parasal işlemlerin büyük çoğunluğu başka merkezlerde yapılmasına
rağmen, kayıtları ilk merkezlerde tutulmaktadır. Çünkü bu sayede Eurobankalar vergi ve
benzeri uygulamalardan sakınabilmektedir. Fonksiyonel merkezlerde ise, yerel uzmanlık ve
hizmetlerle coğrafi yerleşim ön plandadır. Bu merkezler daha geniş alana yayılmış bir
durumdadır.
a)

Europara Mevduatı:

Günümüzde Avrupa’da veya dünyanın öteki önemli mali merkezlerindeki büyük ticari
bankalar, Europara mevduatı kabul eder ve Eurokrediler açarlar. Bu tür işlem yapan bankalar
Eurobank olarak da adlandırılır. Bu bankaların “Euro” niteliğini onların milliyetini değil,
normal faaliyet yerlerini belirler. Söz gelişi, bir Amerikan bankasının Londra’daki şubesinde
tuttuğu dolar fonları veya bir Alman bankasının Tokyo şubesine Euro olarak yatırılan
mevduat, Europara niteliğindedir.
Belirtmek gerekir ki Europara işlemi yapan bankaların büyük çoğunluğu bu şekilde
ana merkezi sanayileşmiş bir ülkede bulunan, çok uluslu bankaların dışarıdaki şubesi
durumundadır. Yabancı ülkedeki şubeler, o ülkede ana ülkesinin ulusal parası ile mevduat
kabul etmekte ve kredi işlemlerinde bulunmaktadır. Europara mevduatı (Eurocurrency
deposits), süresi bir günden bir yıla kadar değişebilen geleneksel vadeli mevduat hesaplan
(term deposits) biçimindedir. Bu hesaplar belirli bir vadeye sahip, sabit faizli ve devredilemez
(non-negotiable) niteliktedir.
Euro mevduatlarda kullanılan para, hiç değilse bir taraf için yabancı bir paradır. Bir
taraf daima bir banka(Eurobank)dır; öbür taraf başka bir ticari banka, çok uluslu şirket, bir
ülke hükümeti veya merkez bankası olabilir.
Daha açık bir anlatımla, bu piyasanın müşterileri arasında gerçek kişiler kadar,
şirketler ve hükümetler de yer alır. Örneğin ihracat veya diğer yollardan dolar geliri elde eden
firmalar, sahip oldukları ihtiyaç fazlası fonları bu piyasalara yatırarak bir faiz geliri elde
edebilirler. Fakat piyasanın asıl müşterileri çok uluslu şirketlerdir. Bu firmalar çeşitli
ülkelerdeki faaliyetlerinden sağladıkları gelirleri söz konusu piyasalarda değerlendirirler.
Zaman zaman hükümetler de döviz rezervlerindeki fazlalıkları Eurodolar piyasasında faize
yatırma yoluna giderler.
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Faiz geliri elde etmek için dolar fonlarının Eurodolar piyasasına yatırılması, genellikle
kısa-vadeli olmaktadır. Bu piyasaya fon yatırılması, Eurodolar piyasasındaki bir bankada
dolar (veya diğer paralar) cinsinden mevduat hesabı açtırılması, ya da bir mevduat sertifikası
(certifıcate of deposit) satm alınması biçiminde olur. Her ikisinin de süresi genellikle 30, 60
veya 90 gün gibi kısa-vadelidir. Mevduat sertifikalan, tasarruf hesabına yatırılan belli miktar
paranın mülkiyetini temsil eden ve piyasada devredilebilen likit veya yarı-likit menkullerdir.
Bu mali araçların kullanılmaya başlanması piyasaya büyük canlılık getirmiştir.
Eurobankların kendi aralarında yaptıkları işlemlere Europara interbankı adı verilir ve
bunlar Europara piyasasının en ağırlıklı bölümünü oluşturur. Europara interbankı, uluslararası
bir. tezgâhüstü piyasa (over-the-counter market) niteliğinde olup, piyasanın katılımcıları
arasında sıkı bir iletişim vardır. Sözü edilen piyasaya ancak en üst güvenirlilik derecesine
sahip mali kuruluşlar katılabilir. Europara interbankında yapılan sıradan bir işlemin hacmi
birkaç milyon dolardan başlar.
Europara piyasalarının gösterdiği gelişme karşısında, birçok ülke tasarruf, fonlarının
yurt dışı mali merkezlere kaçmasını engellemek amacıyla kendi yurt içi bankacılık sisteminde
“Europara mevduat hesapları”na olanak veren yasal düzenlemeler yaprnıştır. Örneğin
ABD’de bu amaçla International Banking Facilities adı verilen hesaplar açıldı. Bunlar
Amerikan bankalarında açılacak normal yurt içi dolar hesaplanna göre daha az hükümet
düzenlemesine tabi idi. Değinilen bu hesaplar Euro mevduat hesaplarına benzer; fakat
yalnızca yabancılar tarafından açılabilmekte olup ABD içinde yapılacak işlemlerde
kullanılamamaktadır. Türkiye’de yabancı paralara bağlı olarak açılabilen mevduat hesapları
(Döviz Tevdiat Hesaplan) da bu kapsamda ele alınabilir.
Europara piyasalarının hiçbir ülkenin yetki alanı içine girmemesi, bu yüzden de
hükümet müdahalelerinin dışında kalması ve faiz oranlarının tamamen arz ve talep güçlerine
göre belirlenmesi, piyasanm önemli özellikleri arasındadır.
Eurodolar işlemleriyle uğraşan bankaların (Eurobankların) bir kısmı uzmanlaşmış
kurumlardır; yalnız bu amaçla faaliyet gösterirler. Fakat çoğunluğu, aynı zamanda diğer
bankacılık işlemleri de yapan banka departmanları durumundadır. Esasen birçok büyük
Eurobank, Amerikan bankalarının ülke dışındaki şubesidir. Dolayısıyla Eurodolar mevduatı
yaratmanın en kestirme yolu, Amerikan bankasının New York’taki ana merkezinden, örneğin
Londra’daki şubesine fon transfer etmesinden ibarettir. Böylece piyasa talebine göre mevduat
miktarı da kolayca ayarlanabilir.
Dikkat etmek gerekir ki Eurodolar işlemleri bir ulusal paranın diğerine çevrilmesini
gerektinnez. Burada yalnızca dolar fonlarının Amerika dışındaki bir bankanın mevduat
hesabına veya mevduat sertifikasına yatırılması söz konusudur. Doğal olarak aynı durum
öteki Europaralar için de geçerlidir. Kavramsal olarak Europara piyasalan döviz
piyasalarından tamamen ayrı olmakla birlikte uygulamada Eurodolar işlemleri ile döviz
işlemleri genellikle aynı banka departmanları tarafından yürütülmektedir.
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b)

Sendikalı Euro Banka Kredileri

Eurokrediler, bankaların içinde bulundukları ülke parasının dışındaki paralarla (Euro
paralarla) açtıkları kredilerdir. Bu krediler büyük işletmelere, özel kurumlara, egemen
devletlere veya uluslararası kuruluşlara sağlanabilir. Söz konusu krediler genellikle bir
bankalar sendikasyonu tarafından verilir. Europara piyasasında faaliyet gösteren bankalar
toplamış oldukları kısa vadeli Euro mevduatı kullanarak çoğunluğu orta vadeli olan
Eurokrediler açarlar. Böylece kısa vadeli kaynakları orta (hatta bazan uzun) vadeli varlıklara
dönüştürmek gibi temel bir mali fonksiyon yerine getirmiş olurlar.
Kredi sendikasyonları aynı borçlanıcıya kredi vermek üzere bir araya gelen banka ve
mali kurumların oluşturduğu bir topluluktur. Sendikaya giren banka sayısı 5-10 veya daha
yukarı olabilir (100 kadar olanları bile görülmüştür).
Kredi sendikasyonun bir öncü yöneticisi (lead manager) vardır; baştan sona kredinin
organize edilmesi sorumluluğunu bu banka üstlenir. Öncü yönetici, genellikle uluslararası
alanda tanımış; büyük bir bankadır. Sendikasyona girecek öteki banka ve mali kurumların
bulunması onun görevidir. Ödünç alıcı, kredi faizleri, vadeler, garantiler, komisyonlar vs. gibi
genel kredi koşullarını onunla görüşür.
İlk sendikalı Europara kredi işlemleri 1960’ların sonlarında ortaya çıkmıştır. Aslında,
aşağıda inceleyeceğimiz Eurotahvil kredilerinin tarihçesi bundan daha eskidir. Fakat
Eurotahviller, 1960’ların sonlarındaki hızlı faiz artışlarının gerektirdiği değişken faiz
uygulamasına yeterince cevap veremedi, bu ihtiyaç değişken faizli Euro kredilerle karşılandı.
O yüzden, değinilen bu tarihlerden sonra Eurotahvil kredilerinde bir gerileme yaşanırken
sendikalı Euro kredilerde önemli bir gelişme yaşandı.
1973 Dünya Enerji Krizi ve daha sonraki petrol fiyatı artışları da Euro kredileri,
gelişmiş ve az gelişmiş birçok ülke hükümeti için dış ödeme açıkların finansmanında temel
bir kaynak durumuna getirdi ve 1982’ye kadar olan dönemde sendikalı Eurokredilerin
hacminde çok önemli artışlar oldu. Kredi taleplerindeki artış, çok sayıda ticari bankanın
piyasaya girmesini özendirdi; bunlar arasındaki rekabet de faiz marjlarını minimum düzeylere
indirdi.
Az gelişmiş ülkelerin artan dış kaynak talebi ve uluslararası bankaların bunları
karşılamak üzere yarışmaları, kredi vermede gerekli dikkatin gösterilmemesine neden oldu.
Bankalar daha çok kısa vadeli, yüksek komisyon düşüncelerinden hareket ettiler. Az gelişmiş
ülkeler de oldukça uygun koşullarla ve yüksek hacimlerde fon sağlayabiliyorlardı. Bu durum
uluslararası alanda bir kriz ortamı hazırlamıştı.
Nitekim dış borç krizi 1982’de Polonya’nın borçlarını ödeyememesi ile başladı ve
ertesi yıl Meksika krizi ile zirveye ulaştı. Bunu Brezilya, Arjantin, Türkiye ile birçok ağır
borçlu az gelişmiş ülkeler izledi. Böylece daha önce de değindiğimiz uluslararası bankacılık
krizi ortaya çıktı. Bu ortamda yeni borç ödeme plânları (debt-restructuring) hazırlanmaya
başlandı ve bankaların Eurokredi faaliyetleri hemen hemen durma noktasına geldi.
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Uluslararası bankacılık krizinden sonra Eurokrediler yeniden canlılık kazanmıştır.
Gözlemler, son yıllarda Eurokredilerde ortalama işlem hacminin yükseldiğini ve işlemlerin
daha büyük ölçülerde köprü kredisi (bridge loans) ve destekleme kolaylıkları (standby
facilities) biçiminde verildiğini ortaya koymaktadır.
Köprü kredileri, ödünç alıcının uluslararası sermaye piyasalarından orta ve uzun vadeli
fon buluncaya kadar bankalar tarafından kendisine açılan kredilere verilen addır. Destekleme
kredileri ise belirli bir programın gerektirdiği finansmanı karşılamak üzere açılan koşullu
kredilerdir.

13.6.3.4. Eurokredi Faizleri
Eurokredi faizleri değişken oranlıdır ve genellikle LIBOR faizine dayanır. Örneğin şu
şekilde belirlenir: LIBOR +%3. Bilindiği gibi LIBOR (London Interbank Offer Rate),
dünyanın en büyük mali merkezlerinden biri olan Londra’da interbank para piyasası
işlemlerinde bankaların uyguladıkları faiz oranıdır. LIBOR faizi uluslararası para
piyasalarındaki arz ve talep koşullarına göre değişir.
LIBOR’a eklenen marj, ödünç alıcı özel kurum veya hükümetin mali güvenirliliğini
yansıtır. Mali güvenirlilik azaldıkça (arttıkça) bu oran artar (azalır), yani kredi maliyeti
yükselir (düşer). Kısaca, söz konusu marj, ödünç veren banka (veya bankaların) yüklendikleri
riski karşılamaya yönelik bir uygulamadır. Değişken faizli kredilerde faiz oranları, anlaşma
koşullarına uygun olarak her altı ayda (veya yılda) bir piyasa koşullarına göre yeniden
ayarlanır. Dolayısıyla, piyasa faiz oranlarındaki bir düşme karşısında ödünç alıcı, sabit faizli
kredilerde olduğu gibi yüksek faiz ödeme riskinden kurtulmuş olur. Eurokredilerde referans
alman başka faizler de vardır. Örneğin bunlardan birisi de ABD’deki prime rate’dir. Bu oran
ABD’de ticari bankaların en güvenilir müşterilerine uyguladıkları oranı ifade eder.

13.6.3.5. Euro Piyasaların Sonuçları
Eurokredilerin birçok avantajları vardır. Bunların başında hız ve esneklik gelir.
Eurokredi piyasası kolaylıkla ve çabucak kullanılabilecek bir kaynaktır. İşlemler standart ve
basittir; örneğin aşağıda göreceğimiz Euro-tahvil piyasasındaki gibi bir bekleme sırası da
yoktur. Birçok firma ve kurum, ufak, yeterince tanınmamış ve yüksek derecede riskli
olduğundan, tahvil ve bono ihraç ederek uluslararası sermaye piyasalarına girme olanağına
sahip değildir. Oysa bankalar, çok farklı işlemlere aracılık etmeleri ve deneyimli uzman
kadrolarına sahip olmaları dolayısıyla, risk ve vade yönünden daha iyi değerlendirmeler
yapabilirler. Bu da aksi hâlde uluslararası piyasalara çıkamayacak birçok ödünç alıcının
uluslararası mali kaynaklara ulaşmasına olanak sağlayabilir.
Yukarıda belirtildiği gibi, Eurodolar ve Europara piyasalarının en önemli sonucu, mali
fonların sınır ötesi hareketliliğini artırmasıdır. Bu ise, faiz oranlarnı ve genel olarak kredi
koşullarını ülkeler arasında artan ölçüde birbiriyle bağımlı (risk düzeyleri ve işlem giderlerine
göre bir farklılık olsa da) duruma getirir. Mali küreselleşme veya uluslararası mali piyasaların
bütünleşmesinin temel özelliği de budur.
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Böylece, faiz oranlarına yönelik olarak bir ülkenin uygulayabileceği para politikası,
diğer ülkelerin para politikalarından daha az bağımsız bir duruma gelmiş olmaktadır. Örneğin,
faiz oranlarını yükseltmek amacıyla sıkı para politikası uygulanması, ülkeye kısa süreli
yabancı fon girişini hızlandırır. Bu da ulusal para arzını artıracağından, hükümetin hedeflediği
sıkı para politikasının gevşetilmesine neden olabilir. Öbür taraftan, bir ülkedeki sıkı para
politikasının diğerlerinden fon çıkışını özendirmesi, o ülkeleri de benzer politikalar izlemeye,
yani sıkı para politikası ile faizleri yükseltmeye zorlayacaktır. Kısacası, bir yandan Euro para
piyasalarındaki hızla gelişmeler, diğer yandan1 uluslararası mali bütünleşmenin sağlanması,
günümüzde ülkelerin tam bağımsız para politikası izleme olanaklarını oldukça daraltmıştır.
Bu konuda yakın geçmişin deneyimleri, uluslararası kredilerin ve Europara piyasası
işlemlerinin dünya ekonomisi için potansiyel bir istikrarsızlık kaynağı oluşturabileceğini
göstermektedir. Ülkelerin döviz mevduatı, o ülke merkez bankalarının denetimi altında
olmaktan büyük ölçüde çıkmıştır. Diyelim ki TC. Merkez Bankasının toplam talebi kısmak
amacıyla sıkı para politikası ile faizleri yükseltmesi, yukarıda da değinildiği gibi, ülkeye giren
yabancı sermayeyi artırır. Bu da bankaların ulusal para rezervlerindeki erimeyi ve para
arzmdaki daralmayı sınırlandırarak anti-enflasyonist bir para politikasının başarısını
azaltabilir. Dolayısıyla ekonomik istikrarsızlıkları önlemek de güçleşmiştir. Bu ise ülkeler
arasında para politikası alanında sağlanacak eşgüdümün önemini açıkça ortaya koymaktadır.
Uluslararası banka kredilerinden ayrı olarak dış piyasalardan ödünç sermaye elde etmenin bir
yolu da tahvil ihraç etmektir. Bununla birlikte, banka ödünçleri genellikle kısa vadeli iken
tahvil sermayesi uzun vadelidir. Bazı tahvillerin vadesi 10 yıl kadardır; bazılarınınki ise 10
yıldan daha da uzundur. Her tahvilin bir nominal değeri (face value) vardır, buna vade değeri
(maturity value) de denir ve ödünç verene (tahvil sahibine) vade sonunda yapılacak ödemeyi
gösterir. Tahvil yoluyla borçlanmanın karşılığında da bir faiz ödenir. Buna kupon ödemesi de
denir. Tahviller sabit veya değişken faizli olabilirler. Birincisinde tahvilin vadesi boyunca faiz
oranı değiştirilmez, faiz ödemeleri yıllık olarak yapılır; ikincisinde ise faizler örneğin her altı
ayda bir yeniden gözden geçirilir ve piyasa gelişmelerine göre gerekiyorsa ayarlama yapılır.
Uluslararası tahviller, bir özel şirket, hükümet veya resmî kurum tarafından çıkartılıp
ülke dışında satışa sunulan borçlanma araçlarıdır. Uluslararası tahviller, borçlanan ülkenin
ulusal para birimi dışındaki paralar cinsinden uluslararası piyasalardan borç kaynak
sağlamaya olanak verirler.
Uluslar arası tahviller, yabancı tahviller, Eurotahviller ve global tahviller olmak üzere
üç gruba ayrılırlar.

13.6.3.5.1. Yabancı Tahvil Piyasası
Yabancı tahviller (foreign bonds) bir şirket, hükümet veya hükümet kuruluşunun
(belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri vs.) belirli bir yabancı piyasada satılmak üzere, o
ülkenin ulusal parası ile çıkarttığı ve genellikle bir kredi sendikasyonu veya yükleniciler
grubu tarafından piyasaya sunulan uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Bir tahvilin yurt içi
(domestic) veya yabancı (foreign) olma özelliği, satılacağı ülke piyasasına göre ihraç edenin,
milliyetinden kaynaklanır. Örneğin Koç Grubu’nun çıkartıp Türkiye’de satışa sunduğu
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tahviller, ilk ve ondan sonraki satışlar açısından ulusal yasalara tabi olup yurt içi tahvil
durumundadır. Oysa diyelim ki, yen’e bağlı olarak çıkartıp Japonya’da satışa sunduğu
tahviller yabancı tahvildir. Çünkü bunlar bir yabancı paraya bağlıdır ve o yabancı ülkede
işlem görmektedirler. ingilizcede bunlar farklı kavramlarla (birinci gruptakiler için “notes,”
ikinci gruptakiler için “bonds”) ifade edilirken Türkçede her ikisine de “tahvil” adı verilir.
Yakın zamanlarda yabancı tahviller daha çok, İsviçre frankı ile Japon yeni üzerinden
çıkartılmış ve bü ülkelerde pazarlanmıştır. Bunun nedeni, söz konusu ülkelerde faiz
oranlarının düşüklüğü ve bü ülkelerde hükümetlerin piyasadaki aşırı parasal fonların
(likiditenin) çekilebilmesi için yabancı tahvil satışlarını özendirici bir tutum izlemeleridir.
Yatırımcı çevreler tarafından yabancı tahviller bazı takma adlarla anılırlar. Örneğin,
Amerikan piyasasında satılanlara “yankee tahvilleri,” Japonya’da satılanlara “samurai
tahvilleri,” İngiltere’dekilere de “bulldog” adı verilir. Yabancı bir piyasada tahvil çıkartarak
fon sağlamak, her şeyden önce bir “güven” işidir. 1960’lara kadar bu kaynak, yalnızca
hükümet kuruluşlarına açıktı.
O tarihlerde ise ilk kez çok uluslu Amerikan şirketleri bu piyasaya girmeye başladılar.
Daha sonra ise bunu diğerleri izledi. Yabancı tahviller yukarıda da değinildiği gibi, hangi
yabancı ülke piyasasında satılacaklarsa, o ülkenin yasal düzenlemelerine uygun olarak
çıkartılırlar. Yabancı piyasalarda tahvil ihraç edilmesi, genellikle ilgili yabancı ülkedeki
banka ve mali kurumlardan oluşan bir bankalar ve mali kurumlar konsorsiyumunun yüklenim
hizmeti (undenvriting) sağlaması ile gerçekleştirilir. Buna kredi sendikasyonü da denir.
Sendikasyonun yine bir öncü bankası vardır. İlgili mali kurumları bir araya getirmek ve
borçlanıcı ile birlikte genel kredi koşullarını belirlemek öncü bankanın görevleri arasındadır.
Konsorsiyumu oluşturan banka ve mali kurumların her birisi, kendisine tahsis edilen tahvilleri
müşterilerine pazarlamaya çalışır. Tahsis edilen tahvillerin satışıyla ilgili olarak da iki farklı
sistem geçerlidir: Tam yüklenim sistemi adı verilen uygulamada konsorsiyumu oluşturan
bankalar, tahvilleri müşterilerine satabilmek için gereken çabayı gösterirler. Ama
satamadıkları tahvilleri kendileri satın alarak portfolyolarına katarlar. Dolayısıyla, tahviller:
piyasada satılsa da satılmasa da, belirli miktarda kredi önceden kesinleşmiş olmaktadır. Kısmi
yüklenim veya en iyi çaba yöntemi olarak adlandırılan diğer yöntemde de konsorsiyum
bankaları, tahvillerin piyasada satışı için tüm çabalan gösterirler. Ancak satılamayan miktar
için bir yükümlülük altına girmezler veya bunların ancak bir kısmını satınalmayi üstlenirler.
Dolayısıyla bu yöntemde, tahvil ihraç edilerek sağlanacak kredinin miktarı önceden tam bir
kesinlik taşımaz.
Yukarıda da belirtildiği gibi, bugün çok uluslu şirketler, ulusal hükümetler,
uluslararası mali kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri uzun vadeli kredi sağlamakta, tahvil
ihracından yaygın biçimde yararlanmaktadırlar. Türkiye’de (özellikle Hazine ve belediyeler)
zaman zaman tahvil ihracıyla Tokyo ve Frankfurt gibi mali piyasalardan uzun vadeli krediler
sağlamıştır.
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13.6.3.5.1.1. Uluslararası Tahvil Piyasasının Gelişimi
Son yıllarda uluslararası mali piyasalardan fon temin etme ve bu piyasalarda fon
ödünç verme işlemlerinde kullanılan enstrümanlar klasik banka sendikasyon kredilerinden
tedavül kabiliyeti olan menkul kıymetlere ve menkul kıymetleştirilmiş kıymetlere doğru
kaymıştır.
Global tahvil piyasasının sınıflandırılmasında kullanılan tek bir sistem mevcut
değildir. Herhangi bir ülke açısından ele alındığında bu piyasa iç piyasa ve dış piyasa olarak
ikiye ayrılabilir. Diğer yandan bu konuda çok çeşitli kriterler kullanılarak söz konusu ayrıma
gidilebilir. Bu kriterlerin başlıcaları aşağıya çıkarılmıştır;
1. Tahvilin hangi para biriminden çıkarıldığı,
2. Hangi ülkede ihraç edildiği,
3. Hangi ülkelerin borsalarında kote edildiği,
4. İhraçcının hangi ülkeden olduğu,
5. Yatırımcıların hangi ülkeden olduğu,
6. İhraca lider olarak aracılık eden kuruluşun hangi ülkeden olduğu,
7. Belgelemenin (documentation) ne olduğu (Euro mu, Ulusal mı olduğu)
8. İhracın hangi ülkenin kanunlarına tabi olarak yapıldığı,
9. Faiz gelirlerinin ödenmesinde hangi ülkenin kanunlarının uygulanacağı (stopaj
vergisi).
•
Ulusal piyasada (iç piyasa) ihraç edilen tahviller: Ulusal piyasayı iki alt
bölüme ayırabiliriz; yerli ve yabancı tahvil piyasası.
•
Yerli tahvil ihraçları (domestic bond): İlgili ülkede ikamet eden bir ihraçcı
tarafından ve o ülke para birimi üzerinden yapılan ihraçlardır. İhraca aracılık eden kuruluşlar
(bankalar) da yerli kuruluşlar olup, hedef yatırımcılar da o ülkede oturmakta olan kişi ve
kuruluşlardır.
•
Yabancı tahvil ihraçları (foreign bond): Yabancı bir ihraçcı tarafından başka
bir ülkede, o ülkenin para birimi cinsinden, ihraca aracılık eden konsorsiyumun da o ülke
kuruluşlarından olduğu ve o ülke piyasası ile sınırlı tahvil ihraçlarıdır. Örneğin, bir Finlandiya
şirketinin İngiltere’de İngiliz bankaları aracılığı ile İngiliz sterlini cinsinden yaptığı tahvil
ihracına yurt dışı tahvil ihracı denmektedir.
Yabancı tahvil ihraçlarında ayrımın daha rahat yapılabilmesi için özel bir takım adlar
verilmektedir. Bunlar;
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Amerika’da ihraç edilen yabancı tahviller: Yankee



Hollanda’da ihraç edilen yabancı tahviller: Rembrandt



Japonya’da ihraç edilen yabancı tahviller: Samurai



İngiltere’de ihraç edilen yabancı tahviller: Bulldog



İspanya’da ihraç edilen yabancı tahviller: Matador

13.6.3.5.2. Eurotahvil Piyasası
Eurotahvil; uluslararası bir konsorsiyum ile (syndicate) birden fazla ülkede eşanlı
olarak banka ve/veya yatırım bankaları tarafından gerçekleştirilen bir tahvil ihracıdır.
İhraca konu tahvil her zaman “hamiline” yazılı olduğu için nihai yatırımcının tespiti
mümkün olamamaktadır. Eurotahviller stopaj vergisinden muaftırlar. Söz konusu tahviller ya
Londra Borsası’na ya da Lüksemburg Borsası’na kote edilirler ancak işlemlerin büyük
çoğunluğu OTC piyasalarda gerçekleştirilir.
Tahvilin bir borsaya kote edilmesinin en önemli nedeni, bazı güçlü ihraçcıların tahsisli
satış yapmayı tercih ettikleri kurumsal yatırımcıların kendi iç mevzuatı veya ülke mevzuatı
gereği her hangi bir borsada kote olmayan bir menkul kıymeti portföyüne alamamalarıdır.
Euro tahvil piyasası ihracın yapıldığı döviz cinsine göre de alt bölümlere
ayrılmaktadır. (Euro-dolar, Euro-yen....) Bir İsveç şirketinin uluslararası yatırımcılara satmak
amacıyla bir İngiliz bankası liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığı ile Avusturalya
doları cinsinden ihraç edilen ve Lüksemburg Borsasına kote edilen bir tahvil ihracı tipik bir
Eurotahvil olup, Euro ihraç olarak kaydedilir. Eurotahvillerin orijini, Amerikan bankaları
tarafından Londra’da ABD doları üzerinden tahvil ihracına dayanmaktadır. Londra,
Eurotahvil ihraçlarının merkezi konumundadır.
ABD $’ı da ihraçlar içinde en çok tercih edilen para birimidir. Ancak, son yıllarda her
ikisinin de ağırlıkları göreceli olarak azalmaya başlamıştır.
Uluslararası Tahvil İhraçları (Yurtdışı Tahviller); Eurobond ve yabancı tahvil
ihraçlarının ikisine birden “uluslarası tahviller” veya “yurt dışı tahviller” denmektedir.
Yurtdışı tahvil piyasasının bir diğer adı ise “offshore” tahvil piyasasıdır. Bu tahvil ihraçları
çeşitli ayırıcı özelliklere sahiptirler. Bunlar;
1. Uluslararası bir konsorsiyum tarafından satış yüklenimi yapılır.
2. Birkaç ülkede eş anlı olarak (global ihraç) yatırımcılara arz edilir.
3. Tek bir ülke kanuna tabi değildirler.
4. Kayda tabi değildirler (unregistered form).
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Her ne kadar yukarıda verilmiş olan bir takım ayırıcı özellikler mevcutsa da, son
yıllarda yabancı tahvil ihracı ile Euro tahvil ihracını birbirinden ayırt etmek oldukça güç hâle
gelmiştir. Euro-tahvilin en önemli ayırt edici özelliği yüklenici konsorsiyumu oluşturan
kuruluşların hangi ülkeden olduğudur. Ancak sadece bir yüklenicinin taraf olduğu ihraçlar
(bought deal) oldukça çok uygulanır hâle gelmiştir. Diğer yandan ihraçcının ve tek bir
yüklenicinin kendi ulusal piyasaları dışında bir piyasada yaptıkları ihraç Eurotahvil ihracı
sayılmamaktadır. Euro tahvilin bir diğer özelliği ise, tahvil sahiplerine yapılacak ödemelerde
kullanılacak para biriminin ait olduğu ülkenin kanunlarına tabi olmamasıdır. Uygulamada ise
sadece ABD ve Kanada, kendi piyasaları dışında ABD doları ve Kanada doları bazlı ihraçlara
kısıtlama getirmemektedir. Tahvil ihracında para birimi kullanılan birçok ülke otoriteleri, bu
Eurotahvil arzlarını çok yakından takip etmektedirler. Bu ülkelerin, bu tür arzları düzenleme
yetkileri yabancı para ve/veya sermaye kısıtlamalarını uygulamaya koyabilmelerinden
kaynaklanmaktadır.
Bazı tahvil ihraçları yukarıdaki kategorilerden her hangi birine uymadığı zaman farklı
isimle anılabilmektedir. Bunlara bir örnek yabancı bir ihraçcının başka bir ülkede ve ihraç
edilen ülkenin para biriminin dışında bir para biriminden ihraç ettiği tahvillerdir; (örneğin;
Japonya piyasasında Japon olmayan bir ihraçcının yen dışında bir para biriminden tahvil
ihracı yapması) Japonya’da bu tip tahviller halka arz şeklinde yapılıyor ise “Shougun”,
kurumsal yatırımcılara tahsisli olarak satılıyorsa “Geisha” adını almaktadır.
Gerçek anlamda ilk “global tahvil-global bond” ihracı 1989 Eylül ayında
gerçekleştirilmiştir. Dünya Bankası’nın gerçekleştirdiği bu ihracı gerçek anlamda global
tahvil ihracı yapan; eş anlı olarak hem Amerikan Yankee tahvil piyasasında hem de Eurotahvil piyasasında satışının gerçekleştirilmesidir. Söz konusu tahvil 10 yıl vadeli 1.5 milyar
ABD doları tutarında bir ihraç olmuştur. Bazı araştırmacılar ve piyasada faaliyet gösteren
kuruluşlar uluslararası/yurt dışı tahvil piyasasına “Eurotahvil” piyasası da demektedir.
Uluslararası tahvil ihraçlarının hangi kategoriye girdiklerinin ayrımını yapmak
oldukça güçtür. Özellikle doğrudan nihai yatırımcıya yapılan tahsisli tahvil satışları ile bir
banka konsorsiyumu tarafından verilen kredinin ayrımı yapılamamaktadır. Bu nedenle farklı
istatistiklerde farklı verilerle karşılaşmak mümkündür. Birçok ulusal piyasanın uluslararası
piyasalara dönüşmesi ve çeşitli kısıtlamalarda bir takım muafiyetlere gidilmesi yabancı tahvil
ile Eurotahvil ihraçlarının birbirinden ayrılmasını daha da güçleştirmiştir. 1985 yılından
itibaren Alman piyasasında Alman olmayan bir kuruluşun da tahvil ihracında aracılık (lead
manager/book runner) yapmasına izin verilmesinden sonra Alman markı cinsinden ihraçlarda
bu ayrımı yapmak olanaksız hâle geldiğinden her iki tür ihraç verileri ayrım yapılmadan
toplanarak verilmektedir. Aynı durum Hollanda yabancı ve Euro tahvil ihraçlarında da
yaşanmaktadır.
Buna ilave olarak farklı vergi uygulamaları da durumu daha karmaşık hâle
getirmektedir. Birçok ülkede temettü ve kupon gelirleri yatırımcıya ödenmeden önce
(kaynağında) stopaj vergisi kesilmektedir. Ancak yabancı yatırımcılar için bu vergi oranı
“0”dır. Eurotahviller ise ortaya çıkışından bu yana stopaj vergisinden muaf tutulmuşlardır. Bu
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nedenle bazı ülkeler iki tip tahvil ihracını birleştirerek istatistiklerini tutma yönüne
gitmektedirler.
Eurotahviller, çok uluslu bir kredi sendikasyonü aracılığıyla, çok sayıda ülke
piyasasında satışa sunulmak, dolayısıyla çok sayıda ülkede yerleşik kişilere satılmak üzere
çıkartılan uluslararası tahvillerdir.
Eurotahvil borçlarının iki ayırıcı özelliği vardır. Birisi bunların bir uluslararası kredi
sendikasyonunun yükümlülüğü atanda çıkartılmaları, diğeri de aynı anda birçok ülkede birden
satışa sunulan borç araçları olmalarıdır. Diyelim ki TC. Maliye Bakanlığının dolar üzerinden
çıkarttığı tahvillerin kredi sendikasyonundaki Alman, Fransız ve Japon bankalan tarafından,
her birinin kendi ulusal piyasasında satılması bu tip kredilere bir örnektir. Bu ikinci özellik,
Eurotahvillerin büyük sayıdaki alıcı kitlesi için yabancı bir paraya (hesap birimine) bağlı
olması sonucunu doğurur.
Eurotahvil piyasası, Europara piyasalarının uzun vadeli karşılığı olarak düşünülebilir.
Burada da bir ulusal para cinsinden, fakat o parayı çıkartan ülke dışındaki piyasalardan
borçlanılmaktadır. Ayrıca ulusal mali piyasalar üzerinde hükümet düzenlemelerindeki
farklılıklar bu piyasaların da ortaya çıkmasında da temel etkenlerden birisidir. Fakat borcun
bağlı olduğu para, genellikle borçlanılan ülkenin ulusal parası değildir. Bundan başka,
Eurotahvil borçlarının uzun vadeli olmasına karşılık, Europara piyasalarrkısa vadelidir.
Eurotahvil borçlanmaları daha önce incelemiş olduğumuz sendikalı Euro banka
kredilerine de benzetilebilir. Ancak, bunların vadesi Euro banka kredilerinden daha uzundur;
Euro banka kredileri orta vadeli, bu krediler ise uzun vadelidir.
Ayrıca, Eurobanka kredileri dolaysız banka kredileri durumundadır, Euro tahviller ise
bir menkul değere, yani tahvillere bağlı bulunan sermaye piyasası araçlarıdır, o bakımdan da
ikincil piyasada el değiştirirler. Euro banka kredilerinin genellikle bir ikincil piyasası yoktur.
Uygulamada, Euro tahvil çıkartarak kredi sağlayanlar arasında çok uluslu şirketler,
yurt içi büyük işletmeler, hükümetler, yerel yönetimler, kamu iktisadi kuruluşları ve
uluslararası kalkınma bankalan önemli bir yer tutmaktadır. Eurotahvil ihracı daha önce de
değinildiği üzere, konsorsiyum veya kredi sendikasyonü adı verilen bir mali yükleniciler
grubu aracılığıyla gerçekleştirilir.
Yükleniciler grubu içinde yer alan ve çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren, ticaret ve
yatırım bankaları ile menkul değer aracı kuruluşlarından her birisi, çıkartılan tahvillerden
kendilerine ayrılan miktarları, kendi ulusal piyasalarında satışa arz ederler. Eurotahvil
piyasalarının “Euro” özelliği, pazarlama grubundaki her banka veya mali kurum tarafından
satışa sunulan tahvillerin, o ülkede dolaşımda bulunan paranın dışındaki bir ulusal paraya
bağlı olmasından ileri gelir. Eurotahvillerin asıl rakipleri yurt içi tahvillerle (domestic bonds)
yabancı tahviller(foreign bonds)dir. Bilindiği gibi, yurt içi tahviller bir ulusal yatırım
bankaları sendikasyonunun yükümlülük hizmeti verdiği, ulusal paraya bağlı ve iç piyasada
satışa sunulan uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Yabancı tahviller de yurt içi tahviller gibidir.
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Şu farkla ki tahvili ihraç eden yabancı bir kuruluştur. Uygulamada yabancı tahvillerle Euro
tahviller arasındaki ayırım kesin değildir. Her ikisinde de faizler genellikle LIBOR’a bağlıdır,
sabit veya değişken olabilir. Tahvillerin nominal değerin altında Iskontolu olarak satılması da
söz konusu olabilir. Bu son grup tahvillere sıfır-kuponlu tahvil (zero-coupon bonds) adı
verilmektedir. Bu tahvillerde diğerlerindeki gibi düzenli aralıklarla yapılan bir faiz ödemesi
yoktur”. Toplam faiz, vade sonunda tahvil nominal değeri ile tahsil edildiğinde ödenmiş olur.
Tahviller kıyı-ötesi adı verilen merkezlerde (off-shore centers) de ihraç olunabilirler. Cayman
Adaları, Bahamalar, Hollanda Antilleri vs. bu merkezlere örnek gösterilebilirler. Yabancı
sermaye bakımından vergi ödenmeyen ve öteki hükümet düzenlemelerinin bulunmadığı bu
yöreler, yabancı fonlar için bir tür geçiş yolu veya aracı merkez görevi yaparlar. Diyelim ki,
bir Amerikan bankasının yabancılara sağlayacağı tahvil kredileri doğrudan değil de eğer bu
yörelerde kurulmuş şubeler (çoğu kâğıt üzerinde kurulu) üzerinden gerçekleştirilirse, hem
vergi yönünden avantajlar elde edilmekte hem de işlemler daha az hükümet kısıtlamalarına
tabi olmaktadır.
Global tahviller: Eurotahvillerin bir türü de global tahviller (global bonds)’dir. Global
tahviller de aynı anda birçok ülkede satışa sunulurlar. Örneğin hem ABD’de hem de diğer
birçok ülkede, pazarlanırlar. Ancak Euro tahvillerden farklı olarak global tahviller borsaya
kayıtlı menkul değerler (registered security)’dir.
Global tahvil stratejisi, büyük fon gereksinimi bulunan ve olası en geniş yatırımcı
kitlesine ulaşma amacında olan ihraççılar için tasarlanmıştır. İhracın miktarının büyüklüğü,
piyasalara yaygın dağılışı ve ikincil piyasalarda geniş satış olanakları, bu menkulleri
yatırımcılar açısından çok çekici bir duruma getirir. Böyle bir tahvil ihracı, yatırımcı
açısından bazı ek masraflar gerektirmekle birlikte, yine de borçlanıcıya düşük maliyetle fon
elde etme olanağı sağlarlar.
İlk global tahvil ihracı 1989’da Dünya Bankası tarafından gerçekleştirildi. Ondan
sonra çeşitli uluslararası kuruluşlar, hükümetler, özel şirketler ve kamu kuruluşları da bu
kanaldan yaygın biçimde borçlanmışlardır.
Uluslararası tahvil piyasaları yakın geçmişte yaşanan mali liberalleşmenin de etkisiyle
hızla gelişmiştir. Aslında, uluslararası piyasalardan tahvil yoluyla borçlanmanın tarihçesi çok
eskilere gider. XVII. asırda Hollanda’da ve XVIII. asırda İngiltere’de uluslararası dolaysız
krediler ve tahviller için oldukça gelişmiş piyasalar vardı ve işlemlerin çoğu da borsaya
kayıtlı olarak yapılıyordu. Bu dönemlerde borç tahvili yoluyla sağlanan fonlar genellikle
savaşların fınansmanmdâ kullanılıyor, bazan da Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu gibi
Saray’ın harcamalarını finanse ediyordu. XX. asrın başlarından itibaren bü piyasalar savaşlar,
depresyonlar ve yoğun mali kısıtlamalarla karşı karşıya kalmıştı.
Günümüzdeki uluslararası tahvillerin ortaya çıkışında, daha önce sözünü ettiğimiz
biçimde Kennedy Yönetimi’hin 1963’te koyduğu Faiz Oranlarını Eşitleme Vergisinin önemli
bir yeri vardır. O tarihe kadar Amerikan: piyasasında tahvil ihraç ederek yatırım fonu
sağlayan Avrupa’daki Amerikan şirketleri, ondan sonra dolarla çıkarttıkları tahvilleri Avrupa
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ülkelerinde satışa arz ettiler. Zamanla bu akıma, Amerikan şirketlerinin yanında Avrupa
merkezli şirketler ve resmî hükümet kuruluşları da katıldılar...
1982’de dış borç krizi dolayısıyla Euro kredi piyasasının yediği büyük darbe,
Eurotahvil piyasasının uluslararası uzuri vadeli borç piyasalarındaki egemenliğini tartışmasız
duruma getirmiştir. Son yıllarda hükümetlerin uyguladıkları açık bütçe ve dış finansman
politikaları da bu piyasaların gelişmelerini hızlandırıcı etki yapmıştır.
Kredi swapları: Euro tahvil piyasasındaki gelişmeyi hızlandıran bir etken de, kredi
swaplarının yaygınlaşmasıdır. Bugün Euro tahvil ihracının yüzde 70’inin swap işlemlerinden
kaynaklandığı bilinmektedir. Svvapların bir bölümü, daha önce de ayrıntılı biçimde
incelendiği gibi, bir ulusal para üzerinden sabit faizli kredinin faizi ile aynı para üzerinden
değişken faizli başka bir kredinin faizinin değiş tokuş edilmesi biçimindedir. Buna faiz oranı
swapı denilmektedir. Başka bir uygulama da anapara ve faizi bir ulusal paraya bağlı kredi ile
başka bir ulusal paraya bağlı kredinin değiştirilmesi yöntemidir. Bu da döviz swapı olarak
bilinir.
Tek ve Çok Ulusal Paraya Bağlı Tahviller
Eurotahviller tek bir yabancı ulusal paraya bağlanabilecekleri gibi, birden fazla
yabancı paraya bağlı olarak da çıkartılabilirler. Yukarıda belirtildiği gibi, geleneksel olarak
Eurotahvil ihracında Amerikan doları kullanılmıştır. Ancak 1970’lerde Amerikan dolarının
döviz piyasalarında, uğradığı değer kaybı karşısında Alman markı ve Japon yeni gibi ulusal
paralar da Eurotahvil ihracmda kullanılmıştır.
Fakat hangi ulusal para olursa olsun, tek ulusal paranın uğrayabileceği değer kayıpları
karşısında, kur riskine karşı güvence için yeni yöntemlerin bulunması gerekmiştir. Buna karşı
bulunan çözüm ise, iki farklı paraya bağlı tahvil (dual currency bonds) ile çok sayıda paraya
bağlı tahvil (multiple currency bonds) çıkartılması olmuştur.
Bir yabancı ulusal paraya bağlı olarak çıkartılan, fakat faiz ödemelerinin başka bir
yabancı para cinsinden yapıldığı tahvillere iki ulusal paralı tahviller adı verilir. Söz gelişi,
T.C. Maliye Bakanlığı’nın çıkarttığı, ilk satışı ve sonraki faiz ödemeleri dolarla, vade
sonundaki anapara geri ödemelerinin ise İsviçre frankı ile yapılacağı tahviller bu türdendir.
Faiz ödemesi ile anapara geri ödemeleri farklı paralara bağlı olan tahviller, özellikle gelecekte
çeşitli yabancı paralar üzerinden nakit girişine sahip olacak firmalar için uygun bir borçlanma
yöntemi olabilir.
Çünkü firmalar faiz ödemeleri ile anapara geri ödemelerini uyumlu bir takvim
içerisinde, elde edecekleri bu yabancı paralara bağlayarak kur riskini önleyebilirler. Aynı
şekilde, geri ödemenin yapılacağı paranın değerinde artış bekleyen yatırımcılar da bu artıştan
yarar elde ederler.
Görüleceği gibi, tek paranın-yüksek kur riskine karşılık, iki ulusal para sisteminin bu
riskleri azaltıcı özellikleri vardır. Fakat tahvilin iki yabancı paraya bağlanması da kur riskini
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tam olarak gidermez, çünkü ikisinin değeri de değişebilir. O bakımdan Eurotahvillerde yaygın
olarak kullanılan bir yöntem de çok ulusal paralı tahvil uygulamasıdır. Bu, bir tür para sepeti
gibidir.
Şöyle ki, bu yöntemde tahvillerin anapara ve faiz ödemeleri birkaç yabancı ulusal para
biriminden (sepeti oluşturan paralar) tahvil sahibinin dilediği birisi ile yapılabilmektedir.
Ancak sepette yer alan ulusal paralar arasındaki değişim oranları, tahvil çıkartılırken belirlenir
ve sonradan da değiştirilmez. Söz gelişi Eurotahvil dolar, Euro ve yen gibi üç yabancı’ulusal
paraya göre seçenekli biçimde çıkartılmışsa, tahvil sahibi anapara ve faiz ödemelerinin
bunlardan birisi ile yapılmasını isteyebilir. Bu üç ulusal para arasındaki değişim oranı tahvil
ihracı sırasında belirlenmiş olduğundan, ödemelerin yapılacağı süre içinde bu paralardan
birisinin diğerine göre değer kazanması ya da değer kaybetmesi söz konusu değildir. Bu ise
kur garantisinin güçlendirilmesi anlamına gelir.

13.6.3.5.2.1. Eurotahvillerin Kredi Notu
Euro piyasalarda, derecelendirme şirketleri tarafından ihraçcının kredibilitesinin
belirlenmesi uygulaması son zamanlarda daha az kabul görmeye başlamıştır.
Derecelendirmenin hemen hemen zorunlu tutulduğu ABD tahvil piyasasının tersine Avrupa
piyasasında derecelendirmeden ziyade, kuruluşların tanınmışlığı daha önemli bir faktördür.
Bu durum, bu piyasalardan fon temin edenlerin tanınmış şirketler, kamu kuruluşları, devletler
ve diğer sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle zaten derecelendirme yapılmış kurum ve
kuruluşlar olmasından ileri gelmektedir. Diğer yandan, derecelendirme özellikle son yıllarda
büyük önem kazanmaya başlamış olup, uluslararası alanda yoğun olarak programların
uygulamaya konması yatırımcıların derecelendirme taleplerini artırmış, derecelendirme almış
ihraçcıların ise daha kolay satış gerçekleştirmeye başlamasına yol açmıştır.
Dünya çapında kabul görmüş başlıca derecelendirme şirketleri;
1. Standard & Poor’s Corp.
2. Moody’s Investors Service
3. International Bank Credit Analysis Ltd.
4. Fitch Investors Service
Tahviller derecelendirilmeleri açısından da iki kategoriye ayrılmaktadır;
1. Yatırım sınıfı (investment grade) tahviller,
2. Spekülatif - “junk” tahviller.
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İkinci kategorideki “junk” tahviller, yatırım sınıfındaki tahvillere göre daha düşük
derecelendirmeye sahip tahvillerdir. Yatırım bankaları, “Junk” tahvillerin piyasada mevcut
olan kötü imajını yok etmek amacıyla “junk” yerine “yüksek getirili- high yield” tahvil adını
kullanmaktadırlar.
Aşağıdaki tabloda ise Moody’s ve S&P’nin yatırım sınıfında (investment grade) tahvil
derecelendirme kriterleri verilmektedir.

Tablo 2: Tahvil Derecelendirme Kriterleri
Tipik olarak Euro tahvil alıcıları, tahvili ihraç eden şirketin ne derecede tanınmış
olduğunu ve yüklenicilerinin (undenvriters) ününü göz önünde bulundururlar. O bakımdan,
yaygın biçimde tanınmakta olan çok uluslu şirketlerle büyük ülke hükümetleri ve uluslararası
üne sahip mali kuruluşlar (Dünya Bankası gibi) tahvil ihraç ederek göreceli biçimde düşük
faizlerden fon sağlama ayrıcalığına sahiptirler. Tahvillerin güvenirliliğini ölçmek için
geliştirilen derecelendirme sistemleri (rating systems) vardır. Bunlardan örneğin ikisi
Moody’s ve Standard & Poor’s (S&P’s) tarafından uygulanır. Bu kuruluşlar, özel şirketlere ve
hükümetlere belli bir ücret karşılığı mali güvenirliliği ölçme hizmeti sağlarlar. Moody’s
Investor Service 1909’da John Moody tarafından kurulmuştur. John Moody geliştirdiği ilk
derecelendirme sistemini, 1500 demiryolu şirketinin sabit getirili tahvilleri üzerine
uygulamıştı. Standard & Poor’s da 1923’ten beri tahvil değerlendirme hizmeti vermektedir;
1966’dan beri McGraw-Hill’in bir yan kuruluşu durumundadır.
Bu değerlendirmeler, borçlu şirket veya hükümetin tahvili ihraç koşullarına uygun
biçimde geri ödeyebilmek için gerekli nakit fonlarım elde edebilme gücünü belirlemeye
yöneliktir; örneğin kur değişmelerinin gerektirdiği riski içermez. Kredi notları, hem’
borçlanacak olanlar hem de yatırımcılar açısından kritik öneme sahiptir. Çünkü ödünç alıcılar
açısından borçlanma maliyetini belirler; yüksek kredi notuna sahip olanlar daha düşük
maliyetten borçlanabilecek durumdadır. Örneğin, hazine bonolarının faizinin daha düşük
olması bunların güvenirliliğinin yüksek olmasıyla ilgilidir. Oysa daha düşük güvenirlik
notuna sahip tahviller için daha yüksek faiz ödemek gerekir.
Derecelendirme, tahvili satın alanlar açısından da büyük önem taşır. Tahvil satın
alıcılarının önemli bir bölümü de kurumsal yatırımcılardır. Örneğin, sigorta şirketleri ile
yatırım şirketleri, yasaları gereği çok riskli kuruluşların tahvillerine yatırım yapamazlar.
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13.6.3.5.3. Tahvil Türleri
Geleneksel Eurotahvil “bullet” tahvil (“düz” ihraç veya “sade vanilya”) adı da
verilmekte olup her yıl için bir kupon ve vadesine kadar da sabit faiz oranlı bir tahvil türüdür.
Her ne kadar “düz” tahviller hâlen revaçta ise de, 1970 yılından itibaren diğer tipteki tahviller
de giderek önem kazanmaya başlamıştır. Değişken faizli borçlanma 1980’li yıllarda ihraçların
1/3’ünü oluşturmuştur. Bu ihraçlarda faiz oranları genellikle 6 aylık LIBOR’a bağlı olarak
belirlenmekte, vade ise daha uzun olmakta veya belirlenmemektedir “sonsuz vade-perpetual”.
Üçüncü bir tahvil ihraç kategorisi ise çeşitli tipte varantlara dayalı olarak yapılan tahvil
ihraçlarıdır. Bunlar sahibine ihraçcının veya bir başka şirketin hisse senetlerini alma veya
önceden belirlenmiş şartlar çerçevesinde varanta konu tahvil dışında başka bir tahvil alma
hakkı sağlamaktadır.
Bir tahvilin mali yönden türünü belirleyen kuponu, vade ve itfa tarihi olup, her biri
için farklı varyasyonlar mevcuttur. Aşağıda ana özellikleri ile farklı tipte başlıca tahvil türleri
verilmektedir;
a.
Düz Tahviller (bullet, plain vanilin): Basit bir yapıya sahip olup sabit
kuponlu, belirli bir vadede ve belli bir değerde (Ör.; nominal değer cinsinden) çıkartılırlar.
b.
Vadesiz Tahviller (perpetual, irredeemables): Belirli bir vadesi olmayıp
bazıları ihraçcının isteğine göre veya ihraçcının tasfiyesi durumunda itfa olmaktadır. Ancak,
kupon değerinin başlangıçta belirlenmiş faiz oranının altına düşmesi hâlinde ihracın itfa
edilmesi gerekmektedir.
c.
Sıfır Kuponlu Tahviller: Kupon karşılığı bir ödeme yapılmamakta, bunun
yerine nominal değer üzerinden iskonto edilerek ihraç edilmektedir.
d.
Dönüştürülebilir (convertible) Tahviller: Yatırımcısına tahvilin başka bir
menkul kıymet (başka bir tahvil veya ihraçcı şirketin başka bir menkul kıymeti) ile
değiştirilebilmesi hakkını sağlamaktadır.
e.
Varant Üzerine Tahviller: Bu tip ihraç yatırımcıya satın aldığı tahvilden
vazgeçerek, başka bir menkul kıymeti belirlenmiş sabit bir fiyattan alma hakkı sağlamaktadır.
f.
Endekse Bağlı Tahviller: Vadede tahvilin değeri, belirlenmiş bir endeksin
(Ör: Nikkei-Dow Hisse Senedi Endeksi) değerine göre değişmektedir. Bazen bir endeks
yerine bir malın (Ör: Petrol) fiyatına göre belirlendiği olmaktadır.
g.
Çift Döviz Ödemeli Tahviller: Kupon ödemeleri ile itfa farklı para biriminden
yapılmaktadır. Örneğin kupon ödemeleri ABD doları üzerinden olup Alman markı üzerinden
itfa edilen tahvil ihracı.
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13.6.3.5.4. Uluslararası Tahvillerin Birinci El Piyasaları
Uluslararası piyasalarda yeni bir tahvil ihracı uluslararası alanda tanınmış bir kuruluş
yönetiminde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kuruluşların seçiminde başlangıçta hukuki ve
mali müşavirlik hizmetlerinde başarı ve yeterlilik önemli iken, zamanla satış gücü yüksek
kuruluşlar tercih edilir olmuştur.
İlk ihraçlar ayrıntılı bir prosedür içermekte olup yapılması gereken başlıca işlemler;
1)

Bir prospektüs oluşturulması,

2)

Borçlanan kuruluşun derecelendirilmesi,

3)

Kuponun belirlenmesi,

4)

İhraç fiyatının belirlenmesi,

5)
kurulması.

Yükleniciler ve/veya diğer aracılık yapacak kuruluşlar arasında iletişim ağının

Ancak, uluslararası birincil piyasa işlemleri, yerli piyasalarda yapılan ihraçlara göre
daha az bürokratik işlemlere sahiptir. Uluslararası piyasada faaliyet gösteren aracı kuruluşlar
profesyonel yatırımcılardan oluşan bir piyasaya hizmet verdiklerini varsayarak, kuralları daha
esnek tutmaktadırlar (örneğin satışlar devam ederken diğer yandan da prospektüsün
tamamlanması işlemlerine devam edilebilmektedir.)
Konsorsiyum lideri kuruluş, yüklenici konsorsiyum üyeleri ile ihraç edilecek tahvili
belli tutarlarda nihai yatırımcıya satmak üzere anlaşmaya varacağı satışa aracılık edecek diğer
satış grubunu belirler. Satışa aracılık faaliyetlerinde üstlenilen her bir fonksiyon için farklı bir
komisyon alınmaktadır.
Diğer yandan konsorsiyum lideri, konsorsiyum işlemlerini daha kısa sürede
tamamlamak amacıyla tüm ihracı yüklenerek (bought deal) tranşları satışa aracılık edecek
kuruluşlar arasında dağıtmak yoluna gidebilmektedir. Bu sayede borçlanmakta olan kuruluş
satış takvimini daha iyi ayarlayabilmekte ve kuruluşlar arasındaki konsorsiyum lideri
olmarekabetinden yararlanarak daha iyi şartlarda ihracı gerçekleştirebilmektedir.
İhracın yönetimi ve yüklenimi ile ilgili ödenen komisyonlar tahvilin vadesine göre
değişir. Uzun vadeli tahviller için ihraçcı daha yüksek komisyon öder. Komisyonlar genellikle
ihraç edilen kısım üzerinden belli bir % olarak tahakkuk ettirilir ve fiyattan iskonto yapılarak
ödenir.
Tahviller ABD kurumsal piyasasında olduğu gibi kayda alınan menkul kıymetler
olmadığı için, bir sonraki ihraçta bu tip işlemlerde bulunan kuruluşların belirlenerek
konsorsiyuma alınmaması mümkün olmamaktadır.
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Eurotahvil piyasasında, sendikasyon işlemlerindeki gibi belli bir disiplin ve belirli bir
fiyatlama süreci yoktur. Fiyat stabilizasyonu konsorsiyum lideri tarafından sağlanır. İşlem
hacmi sığ olan bir piyasada liderin verdiği alış fiyatı ile bir fiyat destekleme mekanizması
oluşur. Yüklenici aracı kuruluşlar satış gerçekleştiremedikleri takdirde (muhtemel) zararlarını
önceden hesaplayabilir ve lidere veya üçüncü bir tarafa geri satabilirler.

Tablo 3: Eurotahvil Piyasasının Özellikleri

13.6.3.5.5. Uluslararası Tahvillerin İkinci El Piyasaları
Eurotahvil piyasasında işlemler genellikle tezgahüstü piyasalarda belli bir işlem
saatine bağlı olmadan yapılmaktadır. Ancak işlemler gerçekleştikten sonra teyit raporlarının
kontrol edilmesi ve hata, eksik vb. anlaşmazlıkların anında karşı tarafa bildirilmesi ve hatalı
tarafın söz konusu sorunu çözümlemesi gerekmektedir. Bunun için Euro piyasalardaki
işlemlerin kurallarının oluşturulması ve standartlaştırılması için kurulan International Capital
Market Association-ICMA ile Clearstream ve Euroclear gibi uluslararası takas kuruluşları
çeşitli eşleşme, karşılaştırma ve teyit mekanizmaları geliştirmişlerdir. Piyasa katılımcıları bu
sistemleri kullanarak işlemlerini sonuçlandırmaktadırlar.
İkincil piyasaların varlığı, tahvil sahibi için likiditeyi sağlayan bir araç olması ve
birincil piyasaların etkin olarak çalışabilmesi açısından önem arz etmektedir. Aktif bir ikincil
piyasada mevcut tahvillerin fiyatları, yeni yapılacak tahvil ihraçlarının fiyatlamasına da
referans teşkil edebilmektedir.
Piyasada işlem yapan kuruluşların, hâlihazırdaki yapıdan bir borsa çatısı altına ya da
daha şeffaf bir işlem sistemine geçilmemesinin nedenleri olarak öne sürdükleri hususlar
şunlardır;
1)
Piyasada işlemlere aracılık eden kurumlar bazı müşterilerine uyguladıkları özel
şartların bilinmesini istememektedirler.
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2)
Bazı büyük ölçekli aracı kuruluşlar ise, daha küçük ölçekli aracı kuruluş
tarafından likiditelerinin kullanılacağından endişe etmektedir.
3)
Fiyatlar, değişen
güncelleştirilememektedir.

koşullara

göre

bir

hisse

senedi

gibi

anında

Bilindiği üzere hisse senedi piyasasında bir şirkete ilişkin haberler o şirketin hisse
senetlerinin fiyatına anında yansımaktadır. Ancak, tahvil piyasasında tahvilin fiyatına bu tip
bir haberin yansıtılması oldukça güç olmaktadır. Tahvilin fiyatı daha çok faiz oranlarındaki
bir değişme, para arzındaki büyüme, enflasyon oranları vb. faktörler karşısında değişim
göstermektedir.
Ancak, şeffaf bir piyasanın varlığı ikincil piyasaya olan güveni artırıcı bir unsur olup,
işlem hacminin artması da likit bir piyasa oluşumunu sağlamaktadır.

13.6.3.5.6. Euro Tahvillerin Ekonomik Sonuçları
Eurotahvil piyasalarının Europara piyasaları ile benzer sonuçlar doğuracağı
söylenebilir. Her ikisi de mali sermayenin uluslararasi alanda artan ölçüde serbest dolaşımını
sağlar. Bü da benzer varlıklar üzerindeki faizleri eşitleme yönünde bir eğilim doğurur. Ama
işlem giderleri nedeniyle tam bir faiz eşitliği de beklenemez. Ayrıca, tahvil piyasalarında, kısa
süreli varlıklara göre riskler daha yüksek olur. Bunun bir nedeni, uzun dönemde risklere karşı
korunma (hedging) tekniklerinin bulunmamasıdır.
Eurotahvil piyasalarının diğer bir etkisi de döviz piyasaları üzerinde görülür. Diğer bir
deyişle, bu piyasalar döviz piyasası işlemlerinin hacmini artırıcı etki doğurur. Bir Eurotahvil
Satın almak için yatırımcının önce elindeki ulusal fonları döviz piyasasında yabancı paraya
dönüştürmesi gerekir. Tahvilin vadesi dolduğunda yine bir döviz işlemi yapılarak yabancı
para fonları ulusal paraya dönüştürülür. Ayrıca tahvili ihraç eden işletme veya kamu
kuruluşunun da tahvilin bedelini, ödemek için yine bir döviz işlemi yapması gerekmektedir.
Dolayısıyla bu piyasalar döviz piyasalarının canlılığını artırıcı sonuçlar doğurur. Son olarak
bir kez daha Eurotahvil piyasalarının Europara piyasaları iİe birlikte, ulusal para otoriteleri
tarafından izlenecek para politikalarının bağımsızlığını azaltıcı etkide bulunacaklarını
belirtmek gerekir. Söz gelişi T.C. Merkez Bankası, reel yatırımları özendirmek için uzun
dönemli faiz oranlarını düşürmek isterse, yatırımcılar şimdi daha yüksek faiz sağlayacağı için
o paraya bağlı menkulleri satıp yabancı tahvil satın alımına girişirler. Yoğun biçimde tahvil
satışı ise, o paraya bağlı tahvillerin fiyatını düşürür, dolayısıyla da ülkedeki faizleri yükseltici
etkide bulunur. Böylece ülkenin para otoritesinin plânladığı amacı gerçekleştirmesi
engellenmiş olur.

13.6.3.5.7. Euroequity Piyasaları
Euroequity (Euro-hisse senedi) terimi, genellikle Avrupa yatırımcıları tarafından
alınan ve ABD firmalarına ait hisse senetlerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Fakat bu
olay, basit bir ifadeyle ulusal hisse senetlerinin yabancılar tarafından satın alınmasını ifade
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etmektedir. Bu nedenle de bu senetlerin, ulusal yatırımcılar tarafından elde tutulan ve alınıp
satılan benzer senetlerden farklı bir özelliği yoktur. Bu nedenle, bu terim yanlış bir
tanımlamayı yansıtmaktadır. ABD dışında yayınlanmış olduğundan ABD firmalarının diğer
hisse senetlerinden farklı olsa da ABD borsalarında alım-satıma konu olmaktadır. Dolayısıyla,
Euroequity piyasasının bulunmadığı ve buna da ihtiyaç olmadığı ileri sürülebilmektedir.
İhtiyaca bağlı olarak ortaya çıkan bu tip bir finansal aracın ve/veya piyasanın gelişimi bazı
faktörlere bağlı olmuştur. Örneğin, bu tip bir piyasa ile uluslararası yatırım ilişkileri, dalgalı
döviz kurlarının yapısı ve serbest mal ve sermaye akımlarının özelliği gibi, son derece teknik
konulara bağlıdır.

13.6.3.5.8. Euro-Commercial Papers Piyasaları
1970’lerin başlarında, Euro kısa vadeli senetlerle (Eurocurrency papers) ilgili yeni bir
piyasa Londra’da doğmuştur. Yatırım bankaları tarafından plase edilen, firmalar tarafından
çıkartılan emre yazı bu senetlerin ikincil piyasasını finansal kuruluşlar oluşturmaktadır. Kısa
vadeli senet piyasası, aynı özellikteki banka kredilerine alternatif olarak geliştirilmiş olan ve
genellikle büyük kuruluşlara satılan para piyasası araçlarının kullandığı piyasadır. Garantisiz
senet niteliğinde olması nedeniyle, bu tür araçlar genellikle kredi değerliliği yüksek mali ve
mali olmayan kuruluşlar tarafından ihraç edilmektedir. Bu piyasada kullanılan senetler,
hamiline yazılıdır ve genellikle en fazla 270 gün vadelidir. Bununla beraber, bu piyasaki
işlemlerin önemli bir kısmı 20-45 günlük bir vadeyi içermektedir. Bu piyasa, başarılı sonuç
elde etmiş ulusal piyasalardaki benzerlerinin bir gölgesi durumundadır. Başlangıçta, ABD’de
uygulanan ve ABD doğrudan yabancı yatırımlarına getirilen kısıtlamaların sonucu doğan bu
piyasa, daha sonraları bazı ABD firmaları tarafından yurt dışından fon sağlama aracı olarak
kullanılmaya başlanmıştır.
Bu senetlerin temel mantığı, bankanın spread’ini azaltmak ve fon sunan ile arzedenin
tasarruflardan daha etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Bu sorunlar
Europiyasalarda sözkonusu olmadığından bu yolla sağlanan fon miktarı son yıllara kadar
sınırlı kalmıştır. Vade ve borç yönetiminde esneklik sağlaması ve maliyetinin düşük olması,
bu piyasanın gelişme potansiyelini arttırmaktadır.

13.6.3.6. Az Gelişmiş Ülkelerin Uluslararası Tahvil İhracı
Uluslararası piyasalardan borçlanmak her şeyden önce bir güven konusudur.
Borçlanabilecek ülkelerin uluslararası yatırımcılar açısından yeterli bir güven oluşturması
gerekir. Bu da ancak gelişen bir ekonomi ile desteklenerek veya petrol gibi önemli bir
kaynağa sahip olunarak sağlanabilir.

13.6.3.6.1. Uluslararası Hisse Senetleri İle Kaynak Sağlama
Dağıtılmamış kârların yatırımda kullanılması (otofınansman) dışında firmaların öz
kaynak elde etmek için kullanacakları temel araç hisse senedi çıkartılmasıdır. Daha önce
incelendiği gibi, borçlanma işletme için bir firma dışı kaynak iken hisse senedi bir özsermaye
kaynağıdır. Hisse senedi ile finansman, firmaya bir mali yük getirmez. Hisse senetleri ayrıca,
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belirli bir vade ile de sınırlı değildir. O bakımdan sürekli kaynak niteliği taşırlar. Yatırımcı
açısından ise tahvillerle, hisse senetleri oldukça farklı araçlardır.
Tahvil sahibi, düzenli aralıklarla ve önceden belirlenen oranlarda bir faiz geliri elde
eder. Hisse senedi; durumunda yatırımcının beklediği gelir işe kârdan alınacak paylardır. Bu
ise önceden belirli olmayıp işletmenin kârlılığına bağlıdır.
1)

Uluslararası Borsalara Çifte Kayıt

Uluslararası hisse senetleri işlemleri, ya mevcut hisse senetlerinin yerli ve yabancı
borsalara kaydettirilmesi (crosslisting: çifte kayıt), ya da yeni hisse senetlerinin yabancı
yatırımcılara satışı ile olmaktadır.
Çifte kayıt yoluyla hisse senetlerinin bir kez de yabancı yatırımcıların borsasına
kaydettirilmesi ve ilgili ülke parası ile işlem görmesinin sağlanmasında çeşitli nedenler
olabilir. Örneğin, alım satımların (likiditenin) artırılması, yabancı piyasada yeni hisse
senedine hazırlık olarak işlem hareketliliği yüksek (likit) bir ikincil piyasa oluşturmak, hisse
senetleri fiyatlarının yükselmesini sağlamak, bunlar arasındadır. İşlem hacmi olarak
dünyadaki en büyük menkul değer borsaları New York Menkul Değerler Borsası (NYSE),
NASDAÇ), Londra, Fransa ve Almanya Borsalarıdır. Bunların içinde yabancı hisse senetleri
açısından en büyük olanı Londra Borsası (LSE)’dır. Bu borsada yabancı hisse senedi işlemleri
yerlilerden daha yüksektir.
2)

Uluslararası Piyasalarda Yeni Hisse Senedi Satışı

Şirketlerin hisse senedi satışı yaparak uluslararası piyasalardan sermaye fonu
toplamalarının çeşitli yolları vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir: Yabancı hisse senedi
ihracı: Belli bir yabancı piyasadaki yatırımcılara satılmak üzere, o ülkenin yatırım kuruluşları
kanalıyla hisse senedi çıkartılmasıdır.
Bu tür hisse senetleri çoğunlukla satışa sunulacakları yabancı ülkenin ulusal parası ile
çıkartılır ve o yabancı ülke sermâye piyasasında borsaya kaydettirilirler. Özellikle ufak
piyasada faaliyet gösteren, fakat o piyasanın sınırlarını aşan firmalar için önemli bir
özsermaye kaynağı oluşturabilir. Yabancı piyasada sermaye ihracı ile birlikte, borsaya çifte
kayıt yaptırılması, firma hisse senetlerinin likiditesini artırarak önemli miktarda fon
sağlanmasına olanak verebilir.
Euro hisse senedi ihracı: Firmanın çıkarttığı hisse senetlerinin, bir konsorsiyumun
taahhüdü altında, aynı anda, yurt içi piyasa dâhil, dünyanın birçok yöresinde satışa sunulması
yöntemidir.
Eurohisse senedi çıkartma yöntemi, Eurotahvil uygulamalarının yakın bir benzeridir.
Eurohisse senedi çıkartmak isteyen şirket bu konuda bir öncü yönetici ile (lead manager)
anlaşır. Öncü yönetici, ihraçla ilgili koşulları belirlemek ve hisse senetlerini pazarlayacak
sendikayı oluşturmakla sorumludur.
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3)

Yabancı Hisse Senetlerine Nasıl Yatırım Yapılır?

Yabancı borsalara kayıt ettirilmiş hisse senetlerinin o piyasalardaki yatırımcılar
tarafından alım satımı, yatırımcının kendi ulusal piyasasında yaptığı borsa işleminden
farksızdır.
Ancak, yatırımcılar, kendi ülkelerinde yabancı menkulleri başka şu gibi yollardan satm
alabilirler:
a)
Yabancı menkullerin doğrudan ait oldukları borsalardan satın alınması:
Yatırımcılar, kendi ülkelerinden de yabancı borsalara kayıtlı menkulleri satın alabilirler. Ama
bu yol daha çok büyük kurumsal yatırımcılara açıktır. Çünkü yabancı menkulün satın
alınmasından ayrı olarak onun muhafazası, temettülerin tahsili, yeni hisse tahsisinin
izlenmesi, yabancı ülkenin vergi mevzuatına göre vergilerin ödenmesi vs. gibi birçok işlemi
birlikte gerektirir. Bunların doğurduğu masraf ve önemli güçlükler dolayısıyla ufak
yatırımcıların uluslararası piyasalardan doğrudan hisse senedi satm alma olanakları oldukça
sınırlı kalmaktadır.
b)
Amerikan Emanet Makbuzları-ADR’ler (American Depository Receipts):
Amerikan yatırımcıları için yabancı hisse senedi satın almanın bir yoludur. Uluslararası
menkul değer yatırımının çoğu güçlüklerini azaltan bir uygulamadır. Piyasada alınıp satılan
varlıklar yabancı hisse senetleri değil, bunları temsil eden sertifikalar yani ADR’lerdir. ADR
çıkartılabilmesi için ABD’deki banka tarafından yabancı ülkedeki şirketlerin hisse
senetlerinin satın alınıp o bankada muhafaza altına alınması gerekir. Daha sonra, banka bu
hisse senetlerine karşılık olarak ADR’ler çıkartır.
ADR sahipleri, diledikleri takdirde ellerindeki ADR’feri temsil ettikleri gerçek
yabancı menkullerle değiştirebilirler. Böyle bir arbitraj olanağının tanınmış olması, ADR’lerle
bunların dayandıkları yabancı hisse senedi fiyatlarının az çok birbiriyle aynı olmasını
gerektirir. ADR çıkartan banka, yabancı para cinsinden bunların temettülerini toplar, vergileri
öder, bedelsiz yeni hisse çıkartılmasını ve öteki konuları izler ve ADR sahibine ödemeleri
dolar, olarak yapar. Dolayısıyla elinde ADR bulunan Amerikan yatırımcılarının, bu ADR’leri
aralarında alıp satabilmeleri için, ne yabancı hisse senedi piyasasına, ne döviz piyasasına.ve
ne de ülkeler arası ödeme mekanizmalarına başvurmaları gerekir.
c)
Yatırım Fonları: Yabancı hisse senetlerine yatırım olanağı sağlayan önemli bir
araç da yatırım, fonlarıdır (mutual funds). Yatırım fonu yöneticileri, ufak bireysel
yatırımcılardan veya büyük kurumsal yatırımcılardan toplanan mali kaynakları farklı
ülkelerdeki şirketlerinin menkul değerlerine yatırarak bir hisse senetleri portfolyosu
oluştururlar. Uzman veya profesyonel kişiler tarafından yönetilen bu fonlar, özellikle küçük
yatırımcılariçin yabancı menkûllere yatırım yapma güçlüklerini yenmenin ve geniş bir menkul
değerler portfolyosuna çabucak erişebilmenin en kolay yoludur. Örneğin, ABD’de yabancı
hisse senetlerine yatırımla uğraşan şu gibi fonlar bulunmaktadır:
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- Global fonlar: Portfolyosunda Amerikan hisse senetleri ile birlikte yabancı hisse
senetlerini içeren fonlardır.
Uluslararası fonlar: Yalnızca ABD dışı hisse senetlerine yatırım yaparlar. -Yeni
gelişen piyasa fonları: Yeni sanayileşmekte olan ülkelerdeki şirketlerin hisse senetlerine
yatırım konusunda faaliyet gösterirler. Bu ülkeler arasında örneğin Arjantin, Çek
Cumhuriyeti, Endonezya, Malezya, Hindistan, Çin vs. bulunmaktadır.
-

- Bölgesel fonlar: Yatırımları, belirli bir coğrafi bölgedeki şirketlerin hisse
senetlerine yöneliktir. Söz gelişi, Güney Asya, Latin Amerika, Orta ve Doğu Avrupa
yöresindeki şirketler gibi.
- Ülke fonları (country fund): Portfolyolarmı yalnızca belirli bir ülkeye ait
şirketlerin hisse senetlerinden oluştururlar. Türkiye, Çin, Japonya, Almanya, Hindistan
yatırım fonu gibi.
- Özel fonlar (specialty funds): Yalnızca, örneğin telekomünikasyon, bankacılık,
turizm vs. gibi belirli bir sektörün veya yeni özelleştirilen şirketlerin hisse senetlerinden
oluşturulur. Ülke çeşitliliği dışında bu fonların başka farklılıkları da vardır. Örneğin, yeni
katılım belgesi, çıkartabilme açısından, yatırım fonları açık sonlu (open-end)veya kapalı sonlu
(closed-end) olabilirler. Açık sonlu fonlar, Türkiye’deki yatırım fonlarının karşılığıdır, fakat
portfolyolarmda yalnızca yabancı hisse senetleri bulundururlar. Portfolyolarmm net varlık
değerini aşmayacak biçimde her an yeni katılım belgesi çıkartabilirler.
Kapalı sonlu fonlar ise bizdeki yatırım ortaklıklarındaki gibi, konulan sabit bir ilk
sermaye karşılığında ancak belirli sayıda hisse senedi çıkartabilmektedirler: Bu fonların hisse
senetleri borsada işlem görür. İkincil piyasada da yabancı fonun hisse senetleri porfolyosunun
net varlık değeri ile orantılı olarak bir prim veya iskonto ile satılırlar.
4)

Yabancı Hisse Senedi Piyasalarının Ekonomik Etkileri

Uluslararası hisse senedi piyasaları da tahvil ve bankacılık piyasaları gibi mali
piyasaların bütünleşmesine ve sermaye faktörünün küresel kapsamda en iyi kullanım
alanlarına doğru kaymasına yardım eder. Mali yatırımlar kâr fırsatlarına tepki olarak hareket
ettikçe sermaye, en yüksek getiri sağlayacağı alanlara aktarılmış olur. Yatırımların kârlı ve
verimli yabancı şirketlerin hisse senetlerine yapılması, bu şirketlerin bilanço değerlerini
yükseltir ve onların büyümelerini hızlandırır. Dolayısıyla, uluslararası hisse senedi
yatırımlarının kârlı ve verimli firmaları özendirmesi, buna karşılık verimsiz ve kötü’
yönetilenleri, caydırması kaynak dağılımında etkinliği artırarak dünya refahına olumlu
katkılar sağlayabilir. Ama sermayenin küresel düzeyde bu derece hareketlilik kazanması
önemli sakıncaları da beraberinde getirir. Bir ülkede ortaya çıkan ve yatırım ortamını olumsuz
etkileyen gelişmeler karşısında, yabancı sermaye yatırımlarının ani ve yoğun biçimde ülkeyi
terk etmesi, mali krizlerin ana nedenlerinden birini oluşturabilir. Kısa süreli yabancı sermaye
gibi, yabancı tahvil ve hisse senedi yatırımlarından oluşan portfolyo sermayesi de bu konuda
oldukça hareketlidir. Çünkü yatırımcı açısından bu varlıkları nakde dönüştürüp ülke dışına
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çıkartmak oldukça kolay ve masrafsız biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Kısacası,
uluslararası yatırımcıların bugün, geçmiştekilerle karşılaştırılamayacak kadar büyük fırsatlarla
karşı karşıya olmalari ve küreselleşen dünyada bu fırsatların giderek artması, ülkeleri daha
sıkı biçimde birbirlerine bağımlı duruma getirmiştir. Bu çerçevede bir ülkede ortaya çıkan
gelişmeler kısa zamanda diğer ülkelere taşmakta ve bu da yeni fırsatlar olduğu kadar, yeni
riskler doğurmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal piyasaların giderek serbestleşmesi, iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin
gelişmesi ve uluslararası finansal piyasalar hakkında bilgi sağlama olanaklarının artması,
finansal piyasaların hızlı bir şekilde küreselleşmesine yol açmıştır. Finansal piyasaların
küreselleşmesiyle birlikte, işletmeler veya devlet kurumlan için fon kaynağı bulma olanağı
artmıştır. Başka bir deyişle, fon talep edenler, dünyanın herhangi bir yerindeki uygun
fonlardan uygun koşullarda yararlanma imkânına sahip olmuşlardır.
Uluslararası finansal piyasalar, vade açısından, uluslararası para piyasaları ve
uluslararası sermaye piyasaları olarak ikiye ayrılabilir. Bir yıl veya daha kısa vadeli
uluslararası fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara, uluslararası para piyasaları
denilmektedir. Bir yıldan daha uzun vadeli uluslararası fon arz ve talebinin karşılaştığı
piyasalar ise, uluslararası sermaye piyasalarıdır. Bununla beraber, uygulamada tanımlarla
ilgili ayrımları tam olarak yapmak kolay değildir. Ayrıca, çoğu finansal kurum, hem para
piyasası hizmetlerini hem de sermaye piyasası hizmetlerini sunmaktadır.
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14. TÜRK FİNANS SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI
PİYASALARA ENTEGRASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Avrupa Birliği’nin Finansal Entegrasyon Sürecine İlişkin Politikaları
14.2. Avrupa Birliğinde Finansal Entegrasyonun Bankacılık Sektörüne Etkileri
14.2.1. AB Bankacılık Sektöründe Gelişmeler
14.3. Türk Finans Sektörünün Uluslararası Piyasalara Entegrasyonu
14.3.1. Avrupa Birliği’nin Finansal Entegrasyon Sürecine İlişkin Politikaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
nelerdir?

Avrupa Birliğinin finansal entegrasyon sürecine ilişkin politikaları nelerdir?
Avrupa Birliğinde finansal entegrasyonun bankacılık sektörüne Etkileri

3)

Finansal entegrasyon sürecinin önündeki engeller nelerdir?

4)

Bankalarda sermayenin yönetimi niçin önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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entegrasyon sürecine ilişkin
politikalarıkonusunda bilgi
sahibi olmak.
Türk finans sektörünün
uluslararası
piyasalara
entegrasyonunu açıklamak

Finansal
entegrasyon
sürecinin
önündeki
engelleriortaya koyabilmek.
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Giriş
Finansın uluslararasılaşmasının Türkiye açısından önemli etkisi, sektörde yabancı
sermayenin giderek belirleyici hâle gelmesidir. Son birkaç yıldır, özellikle de son iki yılda
bankacılık sektöründe yabancı sermayenin payında önemli bir artış yaşanmış ve hâlâ da
yaşanmaktadır. Kriz sonrasında yeniden yapılanan bankacılık sektöründe yabancı sermayeli
banka sayısı hızla artmaktadır.
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14.1. Avrupa Birliği’nin Finansal Entegrasyon Sürecine İlişkin
Politikaları
Avrupa Birliği’nin (AB) temel amacı mal ve hizmetler ile sermaye ve iş gücü
piyasaları için iç piyasalar yaratmaktır. 1957’de Roma Anlaşması’nın ikinci maddesi ile
ortaya konulan bu amaç, 1985 yılında yayımlanan mali entegrasyona ilişkin Beyaz Belge
(White Paper) ve 1987’de yürürlüğe giren Tek Avrupa Senedi ile pekiştirilmeye çalışılmışsa
da, 1989 yılında kabul edilen İkinci Bankacılık Direktifine kadar çok az sayıda yasal
düzenleme gerçekleştirilebilmiştir.
1977 yılında kabul edilen Birinci Bankacılık Direktifi, ev sahibi ülke (host country)
kuralı çerçevesinde sınır ötesi şubeleşmeye imkân tanımış, fakat ulusal farklılıkların
giderilmesinde etkili olamamıştır. Bunu takiben, 1989 yılında İkinci Bankacılık Direktifi
yayınlanmıştır. Söz konusu direktif uyumlaşma (harmonization), karşılıklı tanıma (mutual
recognition) ve menşe ülke (home country control) denetimini esas almaktadır. Ayrıca, AB
üyesi ülkelerin farklı bankacılık sistemlerini birbiriyle uyumlaştırmak için 1986 yılından
itibaren banka denetimi, sermaye yeterliliği, ödeme gücüne ilişkin standartlar, kara para
aklama, tüketici kredileri ve bilançoların konsolide edilmesine yönelik çok sayıda direktif
yayınlanmıştır. 1998 yılında sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesine dair Konsey
Direktifi’nin kabulü, 1999 yılında Euro’nun tedavüle girmesi ve Mali Hizmetler Eylem
Planı’nın (Financial Services Action Plan-FSAP) kabulü, Avrupa bankacılık sektörünün
önündeki yasal engellerin kaldırılmasına yönelik diğer düzenlemelerdir.
AB’de finansal piyasaların entegrasyonu konusunda AB üyesi ülkelerin devlet ve
hükümet başkanlarının katılımı ile 2000 yılı Mart ayında Lizbon ve 2001 yılı Mart ayında
Stockholm’de yapılan toplantılarda önemli adımlar atılmıştır. Bu toplantılarda, finansal
hizmetler alanında tek pazar oluşturulmasının önündeki engellerin kaldırılması; mevzuattaki
mevcut boşlukların giderilmesi için gerekli önlemlerin 2005 yılı sonuna kadar tamamlanması
ve 2006 yılında tamamen entegre olmuş bir AB finansal hizmetler sektörünün oluşturulması
planlanmıştır.
Bu çalışmada kısaca finansal entegrasyon sürecine ilişkin AB politikaları ile sürecin
Avrupa bankacılık sektörüne olan etkileri, banka kârlılığı, fiyat gelişmeleri, sınır ötesi
işlemler ile birleşme ve devralmalar açısından ele alınmaktadır. İzleyen bölümde finansal
entegrasyon sürecinin önündeki mevcut engeller anlatıldıktan sonra, sonuç bölümünde
çalışmanın değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Finansal hizmetlerde tek pazar amacını gerçekleştirmek için, AB’de bankacılığı
düzenleyen çok sayıda direktif bulunmaktadır. Bu bağlamda, entegrasyon sürecinde
uygulanan üç farklı düzenlemeden bahsetmek mümkündür.
1. İhtiyatlı düzenlemeler: Bu düzenlemeler banka iflaslarına yol açan negatif
dışsallıklar veya fazla risk almaya yol açan asimetrik bilgi sorunları gibi sistemden
kaynaklanan sorunların giderilmesine yöneliktir. İhtiyatlı düzenlemeler, özkaynaklara, ödeme
gücüne, büyük risklere maruz kalma durumuna, mali olmayan firmaların sistemde yer
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almasına ilişkin kurallar ile bankaların iflas riskini önlemeye yönelik mevduat garantisi
modellerini içermektedir. Bunların, genellikle bankalara özel bir maliyet yüklediği ve prensip
olarak piyasa mekanizmasının yetersizliğini düzeltmeye yönelik müdahaleci düzenlemeler
oldukları kabul edilmektedir.
2. Düzenlemelerden kaynaklanan ve sektöre doğrudan uygulanan kısıtlamalar: Bu
kısıtlamalar daha çok kredi kuruluşlarının piyasaya girişleri, şube açmaları ve başka
bölgelerde faaliyet göstermelerine ilişkindir. Bu önlemler doğrudan piyasa mekanizmasının
yetersizliğini gidermeye yönelik olmamakla birlikte, çoğu ülkede yaygın olarak
kullanılmakta, bankalar arasındaki rekabeti yumuşatmakta ve bankaların isim hakkı değerini
(franchising value) artırmaktadır. Diğer yandan, bankacılık faaliyetlerinin kapsamını daraltan
bu düzenlemeler, kredi kuruluşlarının risklerini azaltmakla birlikte, amaca ulaşmak için her
zaman doğru araçlar olmayabilmektedir.
3. Kredi kuruluşlarından talep edilen bankacılık ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgilerle
ilgili düzenlemeler: Bu düzenlemeler bankacılıkta eksik bilgiden kaynaklanan sorunların
giderilmesine yöneliktir. Örneğin mevduat sahibinin dolaylı olarak elinde tuttuğu bankacılık
aktifleri hakkında çok az bilgiye sahip olması gibi bir sorun, bankacılık faaliyetlerinin
genişlemesini önlemektedir. Söz konusu düzenlemelerde bankalardan elde edilen bilgilerin
eksiksiz ve zamanında kamuoyuna duyurulması için gerekli denetimlerin yapılması esası
kabul edilmektedir (Gual, 2003, s. 2).
Finansal entegrasyon süreci, sadece ticaret ve yatırımın önündeki engellerin
kaldırılmasını değil, aynı zamanda bir finansal hizmetin yurt dışında nasıl pazarlanacağını
veya yurt dışında faaliyet gösteren firmaların hangi düzenlemelere tabi olacağını
göstermektedir. Bu konuda üç ayrı yöntem bulunmaktadır:
i. Düzenlemelerden kaynaklanan kısıtlamaların tam uyumu: Bu yöntem düzenlemeler
sonucu bankacılık sektörüne doğrudan uygulanan kısıtlardan kaynaklanan sorunları ortadan
kaldırarak tam entegrasyonun yolunu açmaktadır. Ancak, finansal ürünlere ilişkin
düzenlemeler daha çok Ticaret ve Borçlar Kanunu’na bağlı olduğu için, söz konusu yöntem
politik açıdan entegrasyonun olmadığı durumlarda yetersiz kalmaktadır.
Tam uyumlaşma süreci doğru enstrümanlar kullanıldığı takdirde piyasa
entegrasyonunu garanti altına almakta; ihtiyatlı düzenlemelerin amacıyla uyum içinde
olmasını sağlamakta ve ekonomik açıdan olumsuz düzenlemelerin bertaraf edilmesini temin
etmektedir. Bununla birlikte uyumlaşma süreci, bilgi ve tüketicinin korunması
düzenlemelerini etkileme düzeyine göre sektörde çeşitlenmede (diversification) kayba yol
açarak negatif etki yaratabilmektedir.
ii. Ulusal muamele prensibi (national treatment principle): Bu prensibe göre, yabancı
tedarikçilerin yerel piyasalara girmesine imkân tanınması ve onların yerel tedarikçilerle aynı
muameleyi görmelerinin sağlanması esastır. Sözü geçen prensip, her ülkenin farklı
düzenlemeler öngörebileceğini kabul etmekte olup, ticaretin serbestleşmesi anlaşmalarının
(GATT) temel taşı olmuş ancak finansal hizmetleri içeren ticaret anlaşmasında
331

uygulanmamıştır. Ulusal muamele prensibi, belli düzeyde serbest ticarete ve yabancıların
piyasaya erişimine imkân tanımasına rağmen, tek pazar amacının gerçekleşmesinde yeterli
değildir. Diğer yandan, bu prensiple ulusal düzenlemelerle amaçlananların sürdürülmesi
garanti altına alınmaktadır.
iii. Karşılıklı tanıma prensibi: Bu prensipte, bankaların faaliyete geçme koşulları,
denetimi, tasfiyesi gibi alanlarda asgari düzeyde uyumunun sağlanması, kredi kurumlarına
verilen faaliyet izinleri ve kredi kurumlarının denetimlerine ilişkin işlemlerin AB’ye üye
devletler tarafından karşılıklı olarak tanınması ve denetim alanında kaynak ülke denetimi
ilkesinin benimsenmesi esastır. Söz konusu prensip çerçevesinde farklı ülkelerden gelen
kurumların piyasa erişimine imkân tanınması, bu kurumların farklı düzenleyici kısıtlara
maruz kalacağını göstermektedir. Bunların bankaların rekabetçi pozisyonlarını zayıflatmasını
önlemek için, düzenleyici kurumların gerekli önlemleri alarak kontrolü altındaki firmaların
diğer firmalara karşı rekabetçi konumlarını kaybetmemelerini temin etmeleri
öngörülmektedir.
Bu yöntemlerin içinde finansal entegrasyon sürecinin gerçekleşmesini en fazla
sağlayan karşılıklı tanıma prensibidir. Nitekim AB’de piyasa entegrasyonu karşılıklı tanıma
prensibine dayanmaktadır. Söz konusu prensip, ihtiyatlı düzenlemelerin uyumu ve tüketicinin
korunması hakkında ev sahibi ülkenin denetiminin getirmesi ile entegrasyon sürecinin
geçmişte olduğundan çok daha süratli bir şekilde ilerlemesini sağlamıştır. Ulusal muamele
prensibi ise entegrasyonun boyutunu derinleştirmiştir.

14.2. Avrupa
Sektörüne Etkileri

Birliğinde

Finansal

Entegrasyonun

Bankacılık

Bankacılık sektörü çok çeşitli birimlerden oluşmaktadır. Finansal entegrasyon süreci
her piyasa birimi hakkında ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu başlık altında finansal entegrasyon
sürecinin sadece bankacılık sektöründe yapısal değişimler, banka kârlılığı, fiyat gelişmeleri,
sınır ötesi işlemler ile birleşme ve devralmalar üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır.

14.2.1. AB Bankacılık Sektöründe Gelişmeler
FSA (2004) verilerine göre, AB’de banka kredileri özel sektörünün birincil derecede
finansman kaynağı olmuştur. Banka aktifleri 1980’lerdeki seviyesinin 2 katına çıkarak
GSYİH’nin yüzde 260’ına ulaşmıştır.
Bankalar arasındaki konsolidasyon genellikle ulusal sınırlar içinde gerçekleşmiş, sınır
ötesi birleşme ve devralmalar sınırlı kalmıştır. Bankalar sınır ötesi faaliyetlerini şubeleşmeden
ziyade iştirak edinmek suretiyle gerçekleştirmeyi tercih etmişlerdir. Öte yandan, birçok mali
grup diğer ülkelerde bir taraftan şubeleşmek diğer taraftan da iştirak edinmek suretiyle
faaliyet göstermeyi tercih etmiştir.
Bankacılık faaliyetlerinin değişmesi ve bankaların müşterilerine sundukları ürün ve
hizmetlerin çeşitlenmeye başlamasıyla birlikte bankalar faiz dışı gelirlere daha fazla
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yönelmişlerdir. (1992’de toplam gelirin yüzde 28,3’ü iken bu oran, 2001 yılında yüzde 42,5’e
yükselmiştir.) Bu gelişmede, yatırım bankacılığı ve sermaye piyasası odaklı hizmetlerin
uluslararası piyasalarda önem kazanmaya başlaması da etkili olmuştur.
Bankacılık sektöründeki rekabet bir çok üye ülkede yüksek konsantrasyon oranlarının
ortaya çıkmasına yol açmıştır. (Belçika, Hollanda ve Finlandiya’da en büyük 5 kredi
kuruluşunun aktifleri, toplam aktiflerin yüzde 80’leri civarındadır.)
AB’de banka dışındaki kurumların da bankacılık hizmeti sunmaya başlaması rekabetin
önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. Bu nitelikteki kurumların başında mevduat
toplamak için menkul kıymet yatırım fonları (mutual funds), tüketici kredileri ve kredi kartları
için büyük perakende firmalar ve bazı ülkelerde sigorta, yatırım ürünleri ve ipotek
pazarlamada özel aracı kuruluşlar gelmektedir.

14.2.1.1. Banka Kârlılığı ve Fiyat Gelişmeleri
Finansal entegrasyon sürecinde AB bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı 2000
yılında yüzde 12,4 seviyesine çıkmışsa da, ekonomik ve piyasa koşullarının kötüleşmesinden
dolayı 2001-2002 yıllarında gerilemiştir. Karlılıkta azalışın temel nedenleri arasında kurumsal
krediler için ayrılan karşılıkların artması ile komisyonlarda ve sermaye piyasası işlemlerinden
elde edilen gelirlerdeki düşüş gösterilebilir. Bu dönemde banka kârlılığı azalmakla birlikte,
1990’lı yılların ortalarında ulaşılan seviyenin üzerinde seyretmiştir.

Grafik 1: AB Bankalarının Karlılığı ve Operasyonel Etkinliği (Kaynak: ECB (2004))
Bankalar azalan kârlılık baskısına karşılık şube kapatmak ve personel sayısını
azaltmak gibi maliyet düşürücü önlemleri uygulamaya koymuştur. Bazı bankalar menkul
kıymet piyasalarındaki faaliyetlerini, bazıları ise özellikle teknoloji ve inşaat gibi yüksek risk
kategorisinde sınıflandırdıkları sektörlere yeni kredi tahsisini sınırlandırmıştır. Alınan bu
önlemler sonucunda banka kârlılığı 2003 yılından itibaren tekrar artmaya başlamıştır. Orta
büyüklükteki bankalar en yüksek kârlılığı gösterirken, küçük bankalar en düşük kârlılık
oranına sahip olmuşlardır.
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Yeniden yapılandırma ve yeni teknolojilerin yayılmasıyla birlikte AB bankalarının
maliyet etkinliği artmıştır. Bu çerçevede maliyetlerin gelirlere oranı 1992 yılında yüzde 63,7
iken 2001 yılında yüzde 61,6’ya düşmüştür. AB bankalarının ödeme gücü oranı göstergeleri
son on yılda artmış ve ortalamada asgari zorunlulukların üzerinde kalmıştır. (örneğin, AB
bankacılık sektörünün toplam düzenleyici sermaye rasyosu 2002’de yüzde 12,3 olarak
gerçekleşmiştir.
Deregülasyon ve entegrasyon süreci bankaların yeni faaliyetlere yönelmelerine ve
farklı piyasalarda faaliyet göstermelerine yol açmıştır. Bu yeni alanlardan elde edilen getiriler,
geleneksel bankacılık nedeniyle düşen marjların yeniden yükselmesini sağlamıştır Öte
yandan, ürün ve faaliyet alanında artan çeşitlilik de banka kârlılığının sürdürülmesinde etkili
olmuştur. Buna karşılık, bankacılık faaliyetlerine bağlı olarak, sektöre özel riskler son yıllarda
artış göstermiştir. Ayrıca, banka getirilerindeki değişkenlik (volatility) artmıştır.
AB ülkelerinde bireysel ve kurumsal kredi faiz oranları ile mevduat faiz oranları
arasındaki fark 1998-2001 yılları arasında ciddi şekilde düşmüştür. Bu gelişme daha çok
Euro’nun tedavüle girmesini takiben ülkelerin para politikalarının birbirine yakınlaşmasıyla
açıklanmaktadır. Banka marjlarının değişkenliğindeki azalma daha düşük düzeyde olmuştur.
Ülkeler arasındaki hane halkı borçlanma oranları birbiriyle önemli ölçüde uyumlaştırılmış
ancak, kurumsal borçlanma ve mevduat faiz oranlarındaki değişkenlik fazla azalmamıştır. Bu
durum da ülkeler arasında asgari oranda uyumlaşma olduğunu fakat marjlarda önemli
farklılıklar olduğu için, Euro bölgesinde bankacılık sektöründe hâlâ tam entegrasyonun
sağlanamadığını göstermektedir. Diğer yandan, Euro bölgesi ülkelerde perakende piyasalar
bölgelere dahi farklılık göstermektedir. Müşteriler ikamet ettikleri yerlere yakın bankaları
tercih ettiklerinden, bankalar ulusal sınırlar içindeki piyasa paylarını fiyatlama ile
güçlendirmektedir.
Entegrasyon süreci genel olarak bankacılık sektörünün fiyat rekabeti açısından önemli
sonuçlar doğurmamıştır. Ancak, bu süreç ulusal piyasalarda konsolidasyona yol açarak piyasa
yapısı üzerinde önemli değişiklikler yaratmıştır. Sürecin sektörün etkinliğini artırıp
artırmadığı hususu açık olmamakla birlikte, en azından kredi kuruluşları kârlılıklarını aynı
seviyede tutabilmişlerdir. Bununla birlikte, banka kârlılığının sürdürülmesi, özellikle gelir
akımları cinsinden bankacılığın değişen yapısı, 1990’larda interbank oranlarının düşmesini
takiben marjların kötüleşmesi nedeniyle artan faiz dışı gelirler ve banka getirilerindeki
değişkenliğin önemli ölçüde artması ile mümkün olmuştur.

14.2.1.2. Sınır Ötesi Aracılık Faaliyetleri
AB’de sınır ötesi işlemler, müşterilerle yapılan kredi ve mevduat işlemleri ile yabancı
şube ve iştirakler açısından oldukça düşük düzeyde kalmıştır. Bunun en önemli sebebi
müşterilerin bankalarına yakın olmayı tercih etmeleridir. Euro bölgesindeki bankalar kredi
işlemlerinin yüzde 89’unu, mevduat işlemlerinin ise yüzde 84’ünü ulusal sınırlar içindeki
müşterilerle gerçekleştirmektedirler. (Cabral ve diğerleri, 2002, s. 37).
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Avrupa bankalarının Euro bölgesinde şube açmak suretiyle uluslararasılaşma
(internationalisation) eğilimi incelendiğinde, yabancı şubelerin sayısında 1997-2000 yılları
arasında önemli bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu dönemde Euro bölgesi bankalarının
AB üyesi ülkelerdeki şubelerinin aktifleri banka aktiflerinin ortalama yüzde 6’sını
oluşturmaktadır. Bu oran sadece Lüksemburg ve İrlanda’da yüzde 10’nun üzerindedir.
Yabancı banka şubeleri perakende faaliyetler yerine genellikle kurumsal finansman
hizmetlerine, ticari faaliyetlere ve özel bankacılığa odaklanmaktadırlar. Ulusal sınırlar içinde
yer alan bankaların yaygın şube ağı sayesinde sahip oldukları rekabet avantajı, yabancı
bankaların perakende piyasalarına girmesini güçleştirmektedir. Bu piyasalara girmenin en
etkin yolu mevcut bir yerel bankayla birleşmek veya bir yerel bankayı devralmaktır. Nitekim
son yıllarda bu alanda gerçekleştirilen işlemlerde önemli artış yaşanmıştır.
AB’de küçük ülkelerde bulunan şube ve iştiraklerin sayısı büyük ülkelerde yer
alanlardan daha fazladır. Bununla birlikte ülke bazında istisnalar yaşanabilmektedir. Örneğin
AB içi ülkelerin şube ve iştiraklerin toplam aktiflerinin GSYİH’ye oranı en fazla olan
İngiltere ve Lüksemburg arasında önemli farklılıklar mevcuttur. İngiltere’de çoğu bankacılık
faaliyeti iştiraklerden ziyade şubeler aracılığı ile gerçekleştirilirken, Lüksemburg’da sınır
ötesi işlemlerde iştiraklerin ağırlığı fazladır.

14.2.1.3. Birleşme ve Devralmalar
1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başında yeniden yapılandırma sürecinin bir
sonucu olarak çok sayıda AB ülkesinde birleşmeler ve devralmalar gerçekleşmiştir. Aynı
dönemde, çoğu ülkede özelleştirme süreci de başlamış, birçok kamu bankası özel bankalara
satılmıştır. Avrupa bankaları genellikle Güney Doğu Asya, Merkez ve Doğu Avrupa ve Latin
Amerika gibi ülkelere doğru genişlemeyi tercih etmiştir.
Euro bölgesinde konsolidasyon şu ana kadar: (1) büyük ticaret bankaları ile banka ve
banka dışı finansal kurumlar arasındaki birleşmeler, (2) tasarruf ve kooperatif bankaları
arasındaki birleşmeler olmak üzere iki şekilde uygulanmıştır. AB’de sınır ötesi birleşmeler bir
kaç örnek dışında, bankacılık sektöründeki konsolidasyon, kültürel ve organizasyonel
nedenler, yasal düzenlemeler ve kamu politikaları nedeniyle genellikle ulusal sınırlar içinde
gerçekleşmiştir. 1997-2000 yılları arasında gerçekleşen birleşme ve devralmaların sadece
yüzde 17’si sınır ötesinde gerçekleşmiştir.
Dünya ekonomisinin geneline bakıldığında bankacılık sektörünün özellikle gelişmiş
ülkelerde tam olarak entegre olmasından söz etmek mümkün değildir. Bu durum AB için de
geçerlidir. Nitekim AB’de birçok ülkede bankacılık sektöründe yabancı bankaların payı yüzde
10 veya daha düşük orandadır. Bankacılık sektöründe konsolidasyon yaygın bir şekilde
gerçekleşmesine karşılık, sınır ötesi birleşme ve devralmalar sınırlı düzeyde kalmıştır. Sınır
ötesi birleşme ve devralmaların finansal sektörün entegrasyonunda büyük önem taşıdığı
görüşü hâkimse de, piyasa payını artırmak suretiyle rekabet gücü elde etmek için ulusal
sınırlar içinde gerçekleştirilen birleşme ve devralmalar daha çok teşvik edilmiştir.
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Euro bölgesinde 1990-2001 yılları arasında birleşme ve devralma faaliyetlerinin yüzde
70’i 1998 yılından sonra gerçekleşmiştir. 1990-2001 yılları arasında toplam işlem değeri sınır
ötesi işlemler hariç iki katından fazla yükselmiştir. Özellikle büyük bankaların birleşme
faaliyetleri 2000 yılına doğru artmıştır. 1990’ların başındaki birleşmeler daha çok küçük
bankalar (çoğunlukla tasarruf ve kooperatif bankaları) arasında ve maliyetleri azaltmak
amacıyla yapılmıştır.
Birleşmelerin büyük çoğunluğu bankalar arasında gerçekleşmiştir. Bunun yanında,
bankaların, sigorta şirketleri ve menkul kıymet firmalarıyla birleşmeleri suretiyle mali
ortaklıklar (financial conglomerates) yaratılmıştır. Birleşme ve devralmaların toplam
değerinin yüzde 30’u, sektörler arası birleşme ve devralmalardan oluşmuştur. Özellikle
Belçika, Almanya, Finlandiya ve İrlanda’da sektörler arası birleşmeler yoğun şekilde
yaşanmıştır.
Euro bölgesi bankaları tarafından gerçekleştirilen birleşme ve devralmaların büyük
çoğunluğu Avrupa ülkelerindeki bankalar arasında gerçekleşmiştir. 1990-2001 yılları arasında
gerçekleşen birleşme ve devralmaların yüzde 90’nında devralan kurum diğer bir Avrupa
ülkesindendir. Devralan kurumun banka dışı bir mali kurum olduğu durumlarda ise o
kurumun menşe ülkesi Avrupa dışından olmaktadır. 1990 ve 2001 yılları arasında bu tür
devralmalar, toplam birleşme ve devralmaların yüzde 50’sini oluşturmuştur (Cabral ve
diğerleri, 2002, s.39).

14.2.1.4. Birleşme ve Devralmaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi
ve Gelecekteki Beklentiler
Banka birleşme ve devralmaları banka sahipliği yapısında önemli değişikliklere yol
açmıştır. Sınır ötesi birleşme ve devralmalar, iştiraklerin ve diğer Euro bölgesi ülkelerde
faaliyet gösteren Avrupa bankalarının artmasına yol açmıştır. AB ülkeleri arasında
Lüksemburg yüzde 94,6 ile yabancıların en fazla paya sahip olduğu ülkedir. Bu ülkedeki
bankaların büyük çoğunluğu Alman bankaları tarafından devralınmıştır. Finlandiya ve İrlanda
bankacılık sisteminin yüzde 40’ı, Belçika bankacılık sisteminin ise yüzde 36’sı yabancılar
tarafından kontrol edilmektedir. Almanya, Hollanda ve Yunanistan’da ise yabancıların
sistemdeki payı yüzde 6’dan fazla değildir.
Ulusal sınırlar içindeki birleşme ve devralmalar Euro bölgesinde piyasa
konsantrasyonunu artmıştır. Ülkeler arasında piyasa konsantrasyonu açısından önemli
farklılıklar mevcuttur. Belçika, Finlandiya ve Hollanda gibi küçük ülkelerde beş büyük
bankanın aktiflerinin toplam aktiflere oranı yüzde 80’ler civarındayken, Yunanistan ve
Portekiz’de bu oran yüzde 60’ların üzerindedir. En dağınık bankacılık sistemine sahip olan
Almanya’da ise beş büyük banka bankacılık sisteminin toplam aktiflerinin sadece yüzde
20’sini elinde tutmaktadır.
Banka birleşme ve devralmalarının bir diğer sonucu ise banka şubesi ve çalışan
sayısında meydana gelen düşüşlerdir. 1990’lı yılların başından beri banka şube sayısında
yaşanan en büyük düşüş birleşme ve devralmalar sonrasında, konsantrasyon oranının en fazla
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arttığı ülkelerde meydana gelmiştir (Belçika, Finlandiya, Hollanda, Danimarka ve İsveç).
Banka çalışanlarının sayısı bakımından ise Hollanda dışındaki ülkelerde ciddi oranda
gerileme görülmüştür. Bankacılık sektöründe konsolidasyon AB ülkelerinde faaliyet gösteren
bankalar arasındaki büyüklük farklılıklarını azaltırken Finlandiya, Avusturya, Danimarka ve
İtalya gibi ülkelerde bankaların büyüklüğü göreli olarak aynı kalmaya devam etmiştir.
Dermine(2003)’de yer alan birleşme ve devralmaların etkinliğini ölçen araştırma
bulgularına göre ise;
Aynı ölçekteki bankalar arasındaki birleşmenin bankaların performansını arttırdığı
gözlemlenmiştir.
Etkin işlemeyen bankaların etkin işleyen bankalar tarafından devralınması, devralınan
bankaların etkinliğini artırmıştır.
Birleşmelerin, firmaların borsa değeri ile devralan ve devralınan firma üzerindeki
etkileri incelendiğinde, birleşmelerin hissedarların refahını artırdığını gösteren pozitif bulgu
bulunamamıştır.
Bankaların uluslararası düzeyde etkinliğini ölçen son çalışmalara göre, Fransa ve
İspanya’da bankalar daha düşük etkinlik düzeyine sahiptir.
Yabancı bankalar yerel bankalara göre daha az etkindir. Buna neden olarak
müşterilerin kendilerine yakın bankaları tercih etmeleri gösterilmektedir. Ancak, etkinlik
analizleri yapılırken yabancı bankaların piyasa payının küçük olduğu gerçeği de göz önünde
bulundurulmalıdır.
Bankalar, birleşmelerden en çok faaliyet ve gelir etkinliği sağlamışlardır Birleşmelerin
etkinliğine ilişkin yapılan çalışmalar verilerin sınırlı olmasından dolayı sadece banka
işlemleri, kredi, mevduat ve menkul kıymetlere odaklanmış, kredi kartları ve türev ürünler
gibi özel faaliyetler hakkında inceleme yapılmamıştır. Birleşmeler sonucunda elde edilen
finansal çeşitlenmenin (financial diversification) faydalarının ölçülmesi zordur. Bu konuda
eldeki veriler çok yetersizdir. Ancak, yapılan araştırmalar farklı iş kolları arasındaki –örneğin,
sigorta ve bankacılık arasında- çeşitlenmenin beklenen faydayı sağladığını göstermektedir.
AB bankacılık sisteminde yaşanan birleşme ve devralmalar genel olarak bankaların
etkinliğini artırmış ve bankaların sermaye piyasalarında faaliyet göstermek için gerekli
optimal büyüklüğe ulaşmalarını sağlamıştır. Bundan sonraki süreçte, ulusal sınırlar içindeki
birleşme ve devralmalardan beklenen getirinin elde edilmesiyle birlikte yoğunlaşmanın
boyutu bankacılık sisteminin oligopol yapısını bozması ve ulusal sınırlar içinde gerçekleşen
birleşme ve devralmaların yerini sınır ötesi birleşme işlemlerinin alması beklenmektedir.
Bunun yanında bankaların büyüme stratejilerini özellikle gelişmekte olan ülkelerden banka
satın almak suretiyle devam ettirecekleri öngörülmektedir.
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14.3. Türk Finans Sektörünün Uluslararası Piyasalara Entegrasyonu
14.3.1. Avrupa Birliği’nin Finansal Entegrasyon Sürecine İlişkin
Politikaları
Finansal hizmetlerde tek pazar amacını gerçekleştirmek için AB’de bankacılığı
düzenleyen çok sayıda direktif bulunmaktadır. Bu bağlamda, entegrasyon sürecinde
uygulanan üç farklı düzenlemeden bahsetmek mümkündür.

14.3.1.1. İhtiyatlı düzenlemeler
Bu düzenlemeler banka iflaslarına yol açan negatif dışsallıklar veya fazla risk almaya
yol açan asimetrik bilgi sorunları gibi sistemden kaynaklanan sorunların giderilmesine
yöneliktir. İhtiyatlı düzenlemeler, özkaynaklara, ödeme gücüne, büyük risklere maruz kalma
durumuna, mali olmayan firmaların sistemde yer almasına ilişkin kurallar ile bankaların iflas
riskini önlemeye yönelik mevduat garantisi modellerini içermektedir. Bunların, genellikle
bankalara özel bir maliyet yüklediği ve prensip olarak piyasa mekanizmasının yetersizliğini
düzeltmeye yönelik müdahaleci düzenlemeler oldukları kabul edilmektedir.

14.3.1.2. Düzenlemelerden Kaynaklanan ve Sektöre Doğrudan
Uygulanan Kısıtlamalar
Bu kısıtlamalar daha çok kredi kuruluşlarının piyasaya girişleri, şube açmaları ve
başka bölgelerde faaliyet göstermelerine ilişkindir. Bu önlemler doğrudan piyasa
mekanizmasının yetersizliğini gidermeye yönelik olmamakla birlikte, çoğu ülkede yaygın
olarak kullanılmakta, bankalar arasındaki rekabeti yumuşatmakta ve bankaların isim hakkı
değerini (franchising value) artırmaktadır. Diğer yandan, bankacılık faaliyetlerinin kapsamını
daraltan bu düzenlemeler, kredi kuruluşlarının risklerini azaltmakla birlikte, amaca ulaşmak
için her zaman doğru araçlar olmayabilmektedir.

14.3.1.3. Kredi Kuruluşlarından Talep Edilen Bankacılık Ürün ve
Hizmetlerine İlişkin Bilgilerle İlgili Düzenlemeler
Bu düzenlemeler bankacılıkta eksik bilgiden kaynaklanan sorunların giderilmesine
yöneliktir. Örneğin mevduat sahibinin dolaylı olarak elinde tuttuğu bankacılık aktifleri
hakkında çok az bilgiye sahip olması gibi bir sorun, bankacılık faaliyetlerinin genişlemesini
önlemektedir. Söz konusu düzenlemelerde bankalardan elde edilen bilgilerin eksiksiz ve
zamanında kamuoyuna duyurulması için gerekli denetimlerin yapılması esası kabul
edilmektedir (Gual, 2003, s. 2).
Finansal entegrasyon süreci, sadece ticaret ve yatırımın önündeki engellerin
kaldırılmasını değil, aynı zamanda bir finansal hizmetin yurt dışında nasıl pazarlanacağını
veya yurt dışında faaliyet gösteren firmaların hangi düzenlemelere tabi olacağını
göstermektedir. Bu konuda üç ayrı yöntem bulunmaktadır:
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i. Düzenlemelerden kaynaklanan kısıtlamaların tam uyumu: Bu yöntem düzenlemeler
sonucu bankacılık sektörüne doğrudan uygulanan kısıtlardan kaynaklanan sorunları ortadan
kaldırarak tam entegrasyonun yolunu açmaktadır. Ancak, finansal ürünlere ilişkin
düzenlemeler daha çok Ticaret ve Borçlar Kanunu’na bağlı olduğu için, söz konusu yöntem
politik açıdan entegrasyonun olmadığı durumlarda yetersiz kalmaktadır.
Tam uyumlaşma süreci doğru enstrümanlar kullanıldığı takdirde piyasa
entegrasyonunu garanti altına almakta; ihtiyatlı düzenlemelerin amacıyla uyum içinde
olmasını sağlamakta ve ekonomik açıdan olumsuz düzenlemelerin bertaraf edilmesini temin
etmektedir. Bununla birlikte uyumlaşma süreci, bilgi ve tüketicinin korunması
düzenlemelerini etkileme düzeyine göre sektörde çeşitlenmede (diversification) kayba yol
açarak negatif etki yaratabilmektedir.
ii. Ulusal muamele prensibi (national treatment principle): Bu prensibe göre, yabancı
tedarikçilerin yerel piyasalara girmesine imkân tanınması ve onların yerel tedarikçilerle aynı
muameleyi görmelerinin sağlanması esastır. Sözü geçen prensip, her ülkenin farklı
düzenlemeler öngörebileceğini kabul etmekte olup ticaretin serbestleşmesi anlaşmalarının
(GATT) temel taşı olmuş ancak finansal hizmetleri içeren ticaret anlaşmasında
uygulanmamıştır. Ulusal muamele prensibi, belli düzeyde serbest ticarete ve yabancıların
piyasaya erişimine imkân tanımasına rağmen, tek pazar amacının gerçekleşmesinde yeterli
değildir. Diğer yandan, bu prensiple ulusal düzenlemelerle amaçlananların sürdürülmesi
garanti altına alınmaktadır.
iii. Karşılıklı tanıma prensibi: Bu prensipte, bankaların faaliyete geçme koşulları,
denetimi, tasfiyesi gibi alanlarda asgari düzeyde uyumunun sağlanması, kredi kurumlarına
verilen faaliyet izinleri ve kredi kurumlarının denetimlerine ilişkin işlemlerin AB’ye üye
devletler tarafından karşılıklı olarak tanınması ve denetim alanında kaynak ülke denetimi
ilkesinin benimsenmesi esastır. Söz konusu prensip çerçevesinde farklı ülkelerden gelen
kurumların piyasa erişimine imkân tanınması, bu kurumların farklı düzenleyici kısıtlara
maruz kalacağını göstermektedir. Bunların bankaların rekabetçi pozisyonlarını zayıflatmasını
önlemek için, düzenleyici kurumların gerekli önlemleri alarak kontrolü altındaki firmaların
diğer firmalara karşı rekabetçi konumlarını kaybetmemelerini temin etmeleri
öngörülmektedir.
Bu yöntemlerin içinde finansal entegrasyon sürecinin gerçekleşmesini en fazla
sağlayan karşılıklı tanıma prensibidir. Nitekim AB’de piyasa entegrasyonu karşılıklı tanıma
prensibine dayanmaktadır. Söz konusu prensip, ihtiyatlı düzenlemelerin uyumu ve tüketicinin
korunması hakkında ev sahibi ülkenin denetiminin getirmesi ile entegrasyon sürecinin
geçmişte olduğundan çok daha süratli bir şekilde ilerlemesini sağlamıştır. Ulusal muamele
prensibi ise entegrasyonun boyutunu derinleştirmiştir.

14.4. Finansal Entegrasyon Sürecinin Önündeki Engeller
AB’de 1999 yılında mali piyasaların entegrasyonun önündeki engeller ve bu engellerin
kaldırılmasına yönelik olarak Mali Hizmetler Eylem Planı (Financial Services Action Plan339

FSAP) kabul edilmiştir. 2005 yılında tamamlanması öngörülen FSAP, finansal hizmetlerde
tek pazara geçiş için yasal mevzuatta yapılması planlanan değişiklikleri ve diğer öncelikli
konularda atılacak adımları bir zaman çizelgesine bağlayan bir dizi önlemler paketidir.
FSAP’de bu stratejik hedefler başlığı altında 42 adet yasal düzenleme ve önlem sıralanmıştır.
2004 Haziran itibarıyla bu 42 adet düzenlemeden 39’u gerçekleştirilmiştir.
AB’de, gerek FSAP çerçevesinde yapılan gerekse diğer yasal düzenlemelerin mevcut
engellerin kaldırılarak tam anlamıyla entegre olmuş rekabetçi bir Tek Pazarın yaratılmasında
yeterli olmadığı görüşü hakimdir. Bunun nedenleri şöyle belirtilebilir:
FSAP düzenlemeleri AB düzeyinde kabul edilmiştir. Düzenlemelerin yeni üyelerin
katılımı ile genişleyen AB’nin her ülkesinde etkin şekilde işleyip işlemeyeceği hususu
tartışmalıdır. Özellikle perakende finansal piyasalarda ülkeler arasındaki dil ve kültür
farklılıklarından kaynaklanan sorunlar hâlâ aşılamamıştır.
Sınır ötesi banka birleşmelerine ilişkin düzenlemelerden kaynaklanan kısıtlar
sonucunda AB’de çok az sınır ötesi birleşme gerçekleşmiştir. Konsolidasyon ülkeler arasında
olmasından ziyade ulusal sınırlar içinde gerçekleşmiştir.
Tüketicinin korunmasına yönelik farklı düzenlemeler, AB’ye üye tüm ülkelerin
uluslararası muhasebe standartlarına uyumunun sağlanması, müşterileri bir finansal üründen
diğerine geçişe ikna etmenin zor olması, perakende ödeme sistemlerindeki dağılma, sınırlar
arasında elektronik finansal hizmetlerin provizyonuna ilişkin kısıtlamalar ve ülkelerin kredi
kartı sınırlamaları gibi engeller mevcuttur.
Tüketicinin korunmasına yönelik farklı düzenlemeler, AB’ye üye tüm ülkelerin
uluslararası muhasebe standartlarına uyumunun sağlanması, müşterileri bir finansal üründen
diğerine geçişe ikna etmenin zor olması, perakende ödeme sistemlerindeki dağılma, sınırlar
arasında elektronik finansal hizmetlerin provizyonuna ilişkin kısıtlamalar ve ülkelerin kredi
kartı sınırlamaları gibi engeller mevcuttur.
Ürünler üzerindeki kısıtlamalar (örneğin, ürün tayini ile ilgili kurallar) ve bu ürünlerin
yetkilendirilmesinde yaşanan gecikmeler piyasaya yeni katılımcıların girmesini
engellemektedir.
Finansal piyasalar değişen piyasa koşullarına hızlı şekilde uyum sağlayabilen dinamik
piyasalardır. Bu çerçevede piyasa gelişmeleriyle uyum sağlamak için kuralların periyodik
olarak gözden geçirilerek revize edilmesi esastır.
AB’de faaliyet gösteren tüm kuruluşların Basel II’ye uyumunun sağlanması için
gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.
FSAP’ın 2005’de tamamlanacak olması dolayısıyla, mevcut engellerin kaldırılarak
FSAP sonrası stratejilerin belirlenmesi finansal entegrasyon sürecinin tamamlanmasında
büyük önem taşımaktadır.
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14.5. Sonuç ve Değerlendirmeler
Birleşme ve devralmalar, telefon ya da internet bankacılığı aracılığıyla yapılan
doğrudan sınır ötesi satışlar, yabancı şubelerin açılması ve iştiraklerin kurulması Avrupa
finans piyasalarının önemli ölçüde entegre olmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, fınansal
entegrasyonun tam olarak gerçekleşmesini engelleyen birçok düzenleyici engel
bulunmaktadır. FSAP’da söz konusu düzenleyici engellerin tanımlanarak belirli bir gündem
çerçevesinde kaldırılması öngörülmüşse de bazı konularda henüz ilerleme sağlanamamıştır.
Örneğin, Devralma Direktifi (Directive on TakeoverBids) henüz Avrupa
Parlamentosunun onayını almamıştır. Devralmalarda asgari uyumlaşma kurallarının
bulunmayışı sınır ötesi konsolidasyon sürecini olumsuz etkilemiştir. Mevcut birleşme
düzenlemelerine göre, üye ülkelerin belirli çıkarları korumak için (kamu güvenliği veya
ihtiyatlı kurallar) uygun önlemleri almalarına olanak sağlanmıştır. Bu olanak bazı durumlarda
çok geniş yorumlanarak sorunlara yol açabilmektedir. Rekabetten sorumlu otoriteler ulusal
sınırlar içindeki konsolidasyon lehine karar alıp, yabancı bankalar tarafından devralmaları
engelleyebilmektedirler.
Ülkeler arasında tasarruflara ilişkin olarak ayrı vergi kurallarının bulunması
entegrasyonun ileri boyutlara taşınmasında karşılaşılan bir diğer sorundur. Ayrıca, müşteriler
ve fınansal hizmetleri sunanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde uyumlaşma
sürecihenüz tamamlanmamıştır. Bunlara ilaveten, AB ülkeleri arasında, e-ticaret direktifi ve
finansal hizmetler direktifinin uzaktan pazarlanması direktifi gibi düzenlemeler ile tüketicinin
korunması, muhasebe standartları ve iflas prosedürleri ile denetime ilişkin düzenlemelerde
farklılıklar bulunmaktadır. AB ülkeleri arasında mevcut düzenlemeler arasındaki
uyumsuzlukların giderilmesi gerekmektedir.
Bankaların sınır ötesi ödemeler için müşterilerinden yüksek komisyon talep etmesi
sınır ötesi ticareti ve e-ticareti önemli ölçüde sekteye uğratmaktadır. Bu maliyetleri aşağıya
çekmek için yapılan girişimlerin başarısızlığa uğraması nedeniyle, bankaların ulusal sınırlar
içindeki işlemlerden ve benzer sınır ötesi işlemlerden aynı miktarda masraf talep etmelerini
zorunlu kılan bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, Avrupa bankacılık sektöründe 2010
yılına kadar tek ödeme alanı kurulması için gerekli önlemlerin alınması hususunda anlaşmaya
varılmıştır. Ayrıca, finansal entegrasyon sürecinin daha ileri boyuta taşınması için 2005
yılında tamamlanacak olan FSAP sonrasında doğru stratejinin belirlenmesi ve bunun
zamanında uygulanması zorunludur.

14.6. Bankalarda Sermayenin Yönetimi
1)

Basel I Sermaye Uzlaşısı

2)

Basel II Sermaye Uzlaşısı

3)

Bankalarda Risk Yönetimi
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Türkiye’de Batı ülkelerindeki gibi, banka dışı mali aracıların gelişmiş olmaması ve
sermaye piyasasının henüz gelişme aşamasında olması nedeniyle, bankalar; mali sistemin
temelini oluşturmakta, ekonominin işleyişi, halkın tasarruflarının toplanması ve kullanım
alanlarına dağıtılması açısından önemli rol oynamaktadırlar. Türkiye’de mali kaynakların çok
büyük bir bölümü bankalar tarafından toplanmakta ve kullandırılmaktadır. Yurt dışı
kaynakların da önemli bir kısmı bankalar aracılığı ile sağlanmaktadır. Mali sistem içerisinde
bu kadar önemli bir yeri olan bankacılık sektörünün sorunsuz bir şekilde işlemesi, güçlü bir
ekonomik yapının en önemli unsurlarından biridir.
2) Basel II Yeni Sermaye Uzlaşısı
Bu rapor, Komite’nin yeni bir sermaye yeterlilik çerçevesine ilişkin önerilerini
içermektedir. Komite’nin yeni bir Anlaşmaya ilişkin amaçları ile birlikte mevcut anlaşmanın
faydalı ve zayıf yönleri kısa bir şekilde ele alınmaktadır.
Günümüzün hızla değişen dünyası, geniş tabanlı ve esnek bir sermaye yeterlilik
çerçevesini gerektirmektedir. Komite, bu amacın üç temel dayanakla gerçekleştirileceğine
inanmaktadır: asgari sermaye şartları; sermaye yeterliliği konusunda bir denetim incelemesi
ve piyasada disiplin. Bunlardan hiç birinin etkin bir banka yönetiminin yerini almasının
mümkün olmamasına karşın birbirlerini tamamlayan bu üç temel dayanağın her biri,
bankacılık sektörü ve kuruluşların genel mali sağlamlığının denetlenmesi için gereklidir.
Komite, yeni çerçevenin, risk ve risk yönetimi üzerinde odaklaşarak giderek daha
karmaşık hâle gelen mali piyasalardaki değişikliklere TEMEL DAYANAK uydurma
potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır. Komite’nin önerileri ve öngörülen çalışma
planlarına ilişkin ilave bilgiler, bu raporun 1’den 4’e kadar olan eklerinde verilmektedir.
Mevcut anlaşmanın yararlı yönleri ve zayıflıkları:
1988 Anlaşması, kısmen bankaların düşük riskli kıymetler tutmaktan
caydırılmamalarını sağlamayı amaçlayan bir risk ağırlık belirleme sistemi ve bilanço dışı
riskleri dâhil ederek uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar için asgari sermaye
düzeyleri oluşturmuştur. İlk Anlaşma, büyük ölçüde kredi riski üzerinde odaklaşırken daha
sonra piyasa riskinin dikkate alınması için değişiklik yapılmıştır. Bankacılık defterindeki faiz
oranı riski ve işletme, likidite, yasal ve itibari riskler açık bir şekilde belirtilmemiştir. Ancak
mevcut Anlaşmada, miktarı belirlenmemiş risklerin kapsanması için onaylanmış bir tampona
sahip olan bir asgari oran belirleyerek bu tür riskler tamamen dikkate alınmaktadır.
Komite, 1988 Anlaşması ve daha sonra yapılan ilaveler ve değişikliklerin, uluslararası
bankacılık sisteminin sağlamlığı ve istikrarının güçlendirilmesine yardımcı olduğunu ve
uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bankalar arasında rekabete dayalı eşitliği
güçlendirdiğini düşünmektedir. Anlaşmadan sonra özellikle 1988 - 1992 arasındaki geçiş
döneminde hemen hemen bütün uluslararası alanda faaliyet gösteren bankaların sermaye
oranlarında önemli artışlar meydana gelmiştir. Bu eğilim, genel olarak özellikle piyasanın
bankalar üzerinde sağlam sermaye oranlarına sahip olmaları yönünde yaptığı baskının
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artmasından bu yana devam etmiştir. Anlaşmanın birçok ülkede yaygın şekilde kabul
edilmesi, rekabete dayalı eşitlik amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuştur.
Ancak, finans dünyası, son on yıl içinde kaydadeğer bir gelişme ve evrimden geçerek
bir bankanın mevcut Anlaşma kullanılarak hesaplanmış sermaye oranının, her zaman mali
durumunun iyi bir göstergesini oluşturmadığı bir noktaya ulaşmıştır. Şu anda uygulanan
varlıkların risk ağırlıklarının belirlenmesi, en iyi olasılıkla ekonomik riskin kaba bir ölçümünü
sağlamaktadır. Bunun temel nedeni, kredi risk derecelerinin, ödünç alanların farklılık gösteren
temerrüt risklerinin yeterli şekilde birbirlerinden ayrılmasını sağlayacak şekilde ayarlanmış
olmamasıdır.
Mevcut anlaşma ile ilgili olan ve giderek önemi artan bir başka sorun da bankaların,
kendi kanuni sermaye yeterliliklerine arbitraj uygulamaları ve Anlaşma kapsamında ölçülen
risk ve gerçek risk arasındaki farklılıklardan yararlanmalarıdır. Kanuni sermaye arbitrajı
örneğin bazı menkulleşme yöntemleri gibi bir kaç şekilde meydana gelebilir ve bankanın
portföy konsantrasyonlarının daha düşük kalitedeki varlıklara kaymasına yolaçabilir.
Son olarak, bazı tür işlemler için anlaşmada risk hafifletme tekniklerine ilişkin uygun
teşvikler öngörülmemektedir. Örneğin, munzam teminat için sadece minimum düzeyde
sermaye telafisi vardır ve bazı durumlarda Anlaşmanın yapısı, kredi riski hafifletme
tekniklerinin kullanılmasını teşvik etmemektedir.
Yeni çerçevenin amaçları:
Anlaşma’nın, piyasadaki değişikliklere TEMEL DAYANAK uydurması gerektiği
açıktır. Komite, bu nedenle aşağıdaki denetim hedefleri üzerinde odaklaşan yeni ve kapsamlı
bir sermaye yeterlilik çerçevesi üzerinde çalışmaktadır:


Anlaşma, mali sistemdeki emniyet ve sağlamlığı teşvik etmeye devam etmelidir;



Anlaşma, rekabete dayalı eşitliği güçlendirmeye devam etmelidir;

 Anlaşma, risklerin ele alınması konusunda daha kapsamlı bir yaklaşım
oluşturmalıdır ve
 Anlaşma, temel ilkelerinin farklı karmaşıklık ve gelişmişlik düzeylerindeki
bankalara uygulanmaya uygun olmasının gerekmesine karşın uluslararası alanda faaliyet
gösteren bankalar üzerinde odaklaşmalıdır.
Anlaşma, günümüzdeki uluslararası mali mimarinin temel taşıdır. Başlıca amacı,
uluslararası mali sistemin emniyeti ve sağlamlığının artırılmasıdır. Yeterli bir sermayenin
bulunması bu amacın gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahiptir ve Komite, yeni çerçevenin
en azından bankacılık sisteminde şu andaki genel sermaye düzeyini sürdürmesi gerektiğini
düşünmektedir.
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Komite, yeni sermaye yeterlik çerçevesinin, emniyet ve sağlamlık amaçlarını
gerçekleştirmek için yukarıdaki 2. paragrafta belirtilen üç temel dayanağa sahip olması
gerektiği görüşündedir. 1988 Anlaşması, yeni sermaye yeterlilik çerçevesinin önemli bir
dayanağı olmaya devam eden asgari sermaye şartlarını belirtmektedir. Komite, kısa bir süre
önce piyasada disiplinin önemini vurgulamıştır. Komite, şu anda bir kaç ülkede zımnen veya
açıkça uygulanmakta olan denetimsel incelemeyi açık hâle getirerek çerçevede ek bir ilerleme
gerçekleştirmektedir.
Komite, birinci temel dayanak konusunda mevcut anlaşmada kredi riskine ilişkin
sermaye masraflarının belirlenmesi için kullanılan yöntemlerin çok gelişmiş olmadığını ve
piyasalardaki hızlı mali yenilikler ve mali işlemlerin giderek daha karmaşık hâle gelmesi
nedeniyle bunların öneminin azaldığını not etmektedir. Komite, bu nedenle Anlaşma’nın
kredi riskine karşı daha duyarlı hâle getirilmesi için çeşitli yaklaşımları ortaya koymaktadır.
Bu çalışma, standartlaştırılmış bir yaklaşım işlevi görecek değişiklik yapılmış ve geliştirilmiş
bir kurallar dizisinin önerilmesini kapsamaktadı. Aynı süre içinde Komite ayrıca bazı gelişmiş
bankaların dâhilî kredi derecelendirmelerine dayalı olarak bunların asgari sermaye şartlarının
belirlenmesine ilişkin alternatif bir yaklaşım geliştirmeye çalışmaktadır.
Anlaşma oluşturulduğunda büyük ölçüde kredi riskinin kapsanması için asgari
sermaye standartları ile ilgili şartlar içermekteydi. Bu sermaye masraflarının öteki risk
türlerini kapsaması hâlinde bunların kredi riski ile orantılı olduğu varsayılmaktaydı. Komite,
şu anda faiz oranı risklerinin ortalamanın oldukça üstünde olduğu bankalar (yüksek riskliler)
için bankacılık defterinde faiz oranı riski ve öteki riskler (işletme riski gibi) için açık bir
sermaye masrafı geliştirmeyi önermektedir. Böyle bir çerçeve, daha fazla gerçek veya
muhtemel riski biçimsel olarak dikkate alacaktır.
Komite, mali sektördeki rekabetin yararlarını tam olarak kabul etmekte ve uluslararası
piyasalarda faaliyet gösteren bankalar için eşit bir oyun alanı kavramına bağlı kalmaktadır.
Ancak ulusal muhasebe, vergi, hukuk ve bankacılık yapılarındaki farklılıkların kaçınılmaz
şekilde ulusal piyasalar arasında farklılıklara yolaçacağının ve bankacılık denetim kurallarının
kullanılmasının bütün bu farklılıkları ortadan kaldıramayacağının bilincindedir. Komite, bu
nedenle ikinci ve üçüncü temel dayanakların, birinci temel dayanakta belirtilen asgari
sermaye şartlarını tamamlayacağını düşünmektedir.
Komite, denetimsel inceleme temel dayanağı konusunda denetimcilerin, banka
yönetiminin, bir dâhilî sermaye değerlendirme sürecini geliştirmeye ve bankanın kendi risk
profili ve denetim ortamına uygun sermaye hedefleri belirlenmesine gösterdiği ilgi üzerinde
odaklaşmaları gerektiğini belirtmektedir. Bu dâhilî süreç, daha sonra denetimsel incelemeye
ve gerektiğinde müdahaleye tabi olacaktır.
Komite, ayrıca denetimcilerin, bankacılık sisteminin emniyeti ve sağlamlığının
güçlendirilmesi için bir kaldıraç olarak etkin piyasa disiplininin kolaylaştırılmasında büyük
çıkarı olduğunu düşünmektedir. Etkin piyasa disiplini, katılımcıların sağlam temelli risk
değerlendirmeleri yapmalarına imkân veren güvenilir bilgilerin zamanında temin edilmesini
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gerektirmektedir. Komite, sermaye düzeyleri, riskler ve sermaye yeterliliğinin açıklanması
konusunda bu yılsonlarında daha ayrıntılı bir talimatname yayınlamayı planlamaktadır.
Komite, sermaye şartlarının belirlenmesinde temel oluşturan sağlam muhasebe ve
değer takdiri uygulamalarının taşıdığı büyük önemi kabul etmekte ve denetimcileri, sağlam
uygulamaları teşvik etmek için ellerinde bulunan bütün araçları kullanmaya teşvik etmektedir.
Bazı denetimcilerin bağlayıcı mevzuat sayesinde muhasebe ve açıklama şartlarını doğrudan
uygulama yetkisine sahip olmalarına karşın öteki bazı denetimciler, sağlam uygulama
tavsiyeleri yayınlanması ve yetkili makamlarla işbirliği yapılması gibi daha dolaylı
yaklaşımlara başvurabilirlerler. Bu nedenle, Komite, bu çalışmanın bir parçası olarak ikraz
değerlendirme, kredi zarar karşılıklarının belirlenmesi ve kredi riskinin açıklanması
konusunda güvenilir uygulamalar talimatnamesini hazırlamaktadır.34

14.6.1. Basel Bankacılık
Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi ilk olarak 1988 yılında Sermeye
Uzlaşısı’nı (Basel Capital Accord) yayımlamıştır. Son yıllarda bankacılık, risk yönetimi
uygulama ve teknikleri, denetim yaklaşımı ve finansal piyasalarda önemli gelişmeler
yaşanmıştır. Haziran 1999 tarihinde Komite 1988 tarihli düzenlemenin yerini almak üzere
yeni bir düzenleme taslağı hazırlamıştır. Risk duyarlılığı daha fazla olan yeni düzenlemeye
ilgili taraflarca iki yüzün üzerinde görüş bildirilmiştir. Bu görüşler doğrultusunda taslakta
yapılan değişiklikler sonrasında Ocak 2001’de düzenlemeye ilişkin ikinci taslak çalışma
kamuoyuna sunulmuştur. Mayıs 2001 sonuna kadar ikinci taslağa ilişkin tekrardan ilgili
görüşlerin toplanması ve 2001 yılı sonunda yeni sermaye düzenlemesinin yayımlanarak, 2004
yılında uygulamaya geçirilmesi planlanmıştır.
* Temmuz 1988

Halen uygulanmakta olan düzenleme yayımlanmıştır.

* 1992 yılı sonu

Uygulamaya başlanması için verilen son tarih.

* Haziran 1999

Yeni Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi- birinci taslak.

* Ocak 2001

Yeni Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi- ikinci taslak.

* 31 Mayıs 2001

İkinci taslağa ilişkin görüş bildirmek için son tarih.

* 2001 sonu

Yeni Düzenlemenin yayımlanması (iptal edildi).

* 2004

Yeni Düzenlemenin uygulamaya geçilmesi için öngörülen tarih

(iptal edildi).
Tablo 4: Düzenleme Tarihleri

34

İkraz muhasebesi, Kredi Risk Açıklaması ve İlgili Konulara İlişkin Doğru Uygulamalar, Basel

Bankacılık denetim Komitesi (görüşlerin alınması için Ekim 1998’de yayınlanmıştır).
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* 2003 sonu

Yeni Düzenlemenin yayımlanması.

* 2006 sonu

G-10 ülkelerinde uygulanmaya geçilecektir.

* 2007 sonrası

G-10 dışındaki ülkelerde uygulamaya geçilecektir.

Tablo 5: Yeni belirlenen tarihler
Ancak, uluslararası alanda konuyla ilgili yoğun tartışmalar gündeme gelmiş ve
hâlihazırda da sürmektedir. Son olarak Komite 2003 yılı sonuna kadar düzenlemeye son
hâlini vermeyi ve 2006 yılı sonuna kadar ülkelerin uygulamaya geçmek için hazır olmasını
planlamaktadır. Komite üç yıllık bir geçiş döneminin yeterli olacağı görüşünde olmakla
birlikte uluslararası alandaki tartışmalardan birisi de geçiş dönemi için bazı ülkelerde daha
uzun bir zamana ihtiyaç duyulacağı konusudur. Diğer yandan düzenlemenin içeriği ve
bankacılık sistemleri üzerindeki muhtemel etkileri konusunda da farklı değerlendirmeler
yapılmaktadır.
Diğer yandan Avrupa Birliği sermaye yeterliliği hakkındaki direktifini Basel
Komite’nin yeni düzenlemesine uyumlu hâle getirebilmek için hazırlık yapmaktadır. Bu
konuda özellikle Almanya’dan yoğun bir muhalefet gelmekle birlikte bir noktada uzlaşmanın
sağlanması ve AB’nin sermaye yeterliliği direktifini çok küçük değişikliklerle yeni Basel
düzenlemesine paralel olarak değiştirmesi beklenmektedir. Dolayısıyla tüm AB ülkelerindeki
bankalar ve yatırım şirketleri Basel Komite’nin uluslararası faaliyet gösteren bankalar için
öngördüğü düzenlemesine tabi olacaklar ve faaliyet riski ile kamuoyu bilgilendirmelerine
ilişkin daha fazla yükümlülük üstlenmeleri kaçınılmaz olacaktır.
Basel Komite’nin 1988 tarihli ilk sermaye yeterliliği düzenlemesi banka sermayesinin
toplam miktarı üzerine odaklanmış, dolayısıyla bankaların iflas riskini ve mevduat sahipleri
için oluşabilecek maliyeti en aza indirmeyi amaçlayan bir düzenlemedir.
Uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar için uygun sermayenin belirlenmesine yönelik
tek bir yöntem göstermekte olan 1988 düzenlemesinde 1996 yılında yapılan bir değişiklikle
bankalara piyasa risklerini kendi yöntemleri ile ölçebilmeleri için kendi sistemlerini
kullanabilmeleri imkânı getirilmiştir.
Ocak 2001 tarihli yeni taslak düzenlemede bankaların sağlıklı ve etkin olarak
çalışması için kendi iç kontrol ve yönetim sistemleri ile denetim işlevi ve piyasa disiplini
konularına yer verilmektedir. Bankaların asgari sermaye gereklerini hesaplamada dikkate
alacakları kredi ve faaliyet risklerini ölçebilmeleri için basitten gelişmişe doğru bir dizi
metodolojinin kullanılabilmesi öngörülmektedir. Bankalar denetim otoritesinin gözetiminde
olmak üzere kendi risk profillerine ve faaliyet konularının karmaşıklığına göre uygun
yaklaşımları tercih edebileceklerdir. Düzenleme güçlü ve doğru risk yönetimine sahip
bankaların ödüllendirilmesi temeline dayanmaktadır. Dolayısıyla yeni düzenleme ile
bankaların düzenleyici sermaye (regulatory capital) gereğini tutturmak için risklere karşı çok
daha duyarlı olmalarını sağlayacak yaklaşımlar getirilmektedir.
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14.6.1.1. Yeni Düzenlemenin Amaçları ve Temel Unsurları
1988 tarihli düzenlemesindeki amaçlar korunmakla birlikte Basel Komite Ocak 2001
tarihli yeni sermaye düzenlemesinde yapılacak revizyonun aşağıdaki gözetim ve denetim
hedeflerini karşılamasını sağlamaya kararlıdır: Buna göre yeni düzenleme;

Finansal sistemde güvenliği ve sağlamlığı teşvik etmeyi sürdürmeli ve böylece
yeni sermaye çerçevesi sistemdeki sermayenin mevcut genel düzeyini en azından korumalıdır,


Rekabet eşitliğini artırmaya devam etmelidir,



Risklerin ele alınmasına yönelik daha kapsamlı bir yaklaşım oluşturmalıdır ve


Uluslararası faaliyet gösteren bankalar üzerinde yoğunlaşmalı, fakat temel
ilkeler farklı karmaşıklık ve gelişmişlik düzeylerindeki bankalar için de geçerli olmalıdır.
Yeni düzenlemede temel olarak risk duyarlılığı daha fazla olan ve daha esnek bir
yapının oluşturulması, sermaye gereği hesaplamasında risk duyarlılığının artırılması,
düzenleyici yükümlülüklerde teşviklerin ve uyumluluğun artırılması amaçlanmıştır.

Eski düzenleme

Yeni düzenleme




Bankaların dâhilî risk yönetim
metodolojilerine, denetimlere ve piyasa
disiplinine dayalı bir yapı getirmektedir.

Tek tip risk ölçümüne odaklıdır.


Tüm kuruluşlar için tek tip model 
Daha esnek bir uygulama
uygulanmaktadır.
sağlamaktadır (daha iyi risk yönetimi için
sermaye teşvikleri uygulanabilmektedir).

Risk temeline dayalı sermaye gereği 
yapısı.

Riske daha fazla duyarlıdır.

Tablo 6: Eski ve Yeni Düzenleme Arasındaki Farklar
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Düzenlemenin üç temel ayağı bulunmaktadır:35
1)

Asgari sermaye gereği

2)

Sermaye yeterliliğinin denetimi

3)

Piyasa disiplini

Yeni düzenlemenin uygulama kapsamına baktığımızda önemli bir özelliği bankaların
birbirlerine iştirakleriyle oluşan “banka gruplarını” da ayrıca ele almasıdır. Başka bir deyişle,
yeni öneri bir grubu oluşturan bankaları hem ayrı ayrı ve hem de grubun tümü olarak ele
alınmasını ve sermaye gereklerinin buna göre tanımlanmasını gündeme getirmektedir.
Bankaların diğer mali alanlardaki (sigorta vs.) ortaklıkları ile ticari şirketlerdeki
ortaklıkları ise ayrıca gözönüne alınacaktır. Burada ilke, bu tür ortaklıklarla kurulan ilişkiler
yoluyla bankaların yapay sermaye genişlemesine gitmelerini engellemektir.
Bu çerçeve içinde iki yol önerilmektedir: Bunlardan ilki banka gruplarını konsolide
ederek ele almaktır. İkincisi ise, bir bankanın tüm bağlı kurumlarındaki (subsidiary)
yatırımları ile önemli azınlık paylarının (stakes), defter değeriyle (book value) bankanın
sermayesinden düşülerek ulaşılan yalıtılmış (stand-alone) bankayı esas almaktır. Bu
yöntemlerden herhangi birisini seçmek için üç yıllık bir geçiş süreci önerilmektedir.
Düzenlemenin birinci ayağında asgari sermaye gereği tanımlanmıştır. Yeni
düzenlemede mevcut sermaye tanımı ve asgari sermaye yeterlilik oranının yüzde 8 olması
koşulu aynı kalmıştır. Ancak rasyonun paydasında önemli değişiklikler yapılmıştır. Kredi
riski daha detaylı tanımlanmış, piyasa riskinde değişiklik olmamış ve ilk defa faaliyet riski
ilave edilmiştir.

35Haziran 1999 tarihli ilk taslakta açıklanan temel üçayaklı yapı 2001 Ocak tarihli ikinci taslakta
korunmuş ancak detaylarda değişikliklere gidilmiştir. Değişiklikler temel olarak paydadaki risklerin
hesaplanmasında olmuştur. Kredi riski için daha detaylı tanımlara yer verilmiş, piyasa riskinde değişiklik
olmamış, tanıma ilk defa faaliyet riski dâhil edilmiştir. Ocak 2001 tarihli taslak düzenlemenin Haziran 1999
taslağından farklı olduğu temel noktalar:

Kredi riskinin standartlaştırılmış yönteme göre hesaplanmasında, kurumların risk ağırlıkları
mevcut risklerine yakınlaştırılmış, bankaların ve kurumların ülkelerinden daha iyi bir risk bir risk notu
alabilmelerine olanak tanınmıştır.

Kredi riskinin içsel derecelendirme yaklaşımına göre ölçülmesinde iki yöntem (temel ve gelişmiş)
oluşturularak, daha fazla sayıda bankanın bu yöntemi uygulayabilmesine olanak sağlanmıştır.


Asgari Sermaye Gereğinin Hesaplanmasında faaliyet riskinin de dikkate alınması öngörülmüştür.


Düzenlemenin temelini oluşturan ikinci (Sermaye Gereklerinin Denetimi) ve üçüncü (Piyasa
Disiplini) unsurlara ilişkin daha detaylı kriterler belirlenmiştir.
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Sermaye Yeterlilik Rasyosu :
Toplam Sermaye (aynı)
---------------------------------------- = Banka Sermaye Katsayısı (en az yüzde 8)
(Kredi +Piyasa +Faaliyet Risk(i)
Tablo 7: Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Yeni düzenlemede asgari sermaye oranının hesaplanmasına ilişkin bir dizi seçenek
getirilmiştir:
Risk Ölçüm Yöntemleri
Dâhilî Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım
(Internal Ratings Based Approach-IRB)
Standart Yaklaşım

Temel Yaklaşım

İleri Yaklaşım

Kredi Riski
(Standardized Approach)
Piyasa
Riski*
Faaliyet
Riski

Standart Yaklaşım

Dâhilî Modeller Yaklaşımı

(Standardized Approach)

(Internal Models Approach)

Temel
Gösterge Standart Yaklaşım
Yaklaşımı
(Basic
(Standardized
Indicator Approach)
Approach)

Dâhilî
Yaklaşımı

Ölçüm

(Internal Measurement
Approach)

Tablo 8: Risk Ölçüm Yöntemleri (* Piyasa riskine ilişkin yaklaşımlarda yeni
düzenlemede bir değişiklik yapılmamıştır.)
Kredi Riski
Kredi riski için iki farklı yaklaşım önerilmektedir; standart yaklaşım (standardized
approach) ve dâhilî derecelendirmelere dayalı yaklaşımlar (internal rating based-approaches IRB):
Standart Yaklaşım:
Standart yaklaşım; 1988 tarihli düzenlemedeki mevcut uygulama ile içerik olarak aynı
ancak risk hassasiyeti daha yüksektir. Bireysel risk ağırlıkları hâlihazırda borçlunun dâhil
olduğu kategoriye (ülkeler, bankalar ya da kurumlar) dayanmakta iken, yeni düzenleme ile
uluslararası bir derecelendirme kuruluşunun (daha katı) kriterlerine göre belirlenecektir.
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Standart yaklaşımda risk ağırlılıkları36 farklı kategorilere göre belirlenmiştir:



Ülkelerin risk ağırlıkları (sovereign claims),



Bankaların risk ağırlıkları için iki ayrı şeçenek bulunmaktadır:


Bir ülkedeki tüm bankalar ülke risk ağırlığından bir kategori daha aşağıda
değerlendirilecektir. (Bankalar I)

Risk ağırlıkları bankanın derecelendirme kuruluşlarından aldığı derecelendirme
notuna dayandırılır. (Bankalar II)


Şirket risk ağırlıkları



Gayrimenkul teminatlı kredilerin risk ağırlıkları

36 Hâlihazırda uygulanan 1988 tarihli düzenlemede ülke ve merkez bankalarının yükümlülüklerinin
değerlendirilmesinde OECD ülkesi olup olmamasına bakılmaktadır. Bankalar için de aynı yöntem geçerlidir. Bu
değerlendirmede OECD üyesi olan ülkeler doğrudan daha az riskli olarak görülmektedir. Diğer yandan
uygulama OECD ülkesi olan ancak kredi riski daha yüksek bulunan ülkeler açısından avantaj, OECD üyesi
olmayan ancak kredi değerliliği yüksek bulunan ülkeler açısından dezavantaj oluşturmaktadır. OECD ülkesi olan
ülkelerdeki bankaların yükümlülükleri ile OECD ülkesi olamayan ülkelerde bulunan bankaların kısa vadeli
yükümlülükleri %20 risk ağırlığı ile değerlendirilmekte, OECD ülkesi olmayan ülkelerdeki bankaların uzun
vadeli yükümlülükleri %100 risk ağırlığında kabul edilmektedir.
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Standart

Ülke

Bankalar I

Bankalar II

Şirket38

%0

%20

%20

%20

%20

%50

%50 (Uzun vade)

%50

Risk Ağırlıkları37
AAA’dan
AA-’ye
A+’dan A-’ye

%20 (Kısa vade)
%50

BBB+’dan

%100

%50 (Uzun vade)
%20 (Kısa vade)

BBB-’ye
%100

BB+’dan

%100

%100(Uzun
vade)

BB-’ye
%100

kadar

BB-’nin altı için
%150

B-’ye
%50 (Kısa vade)
B-’den aşağı

%150

%150

%150

%150

Derecelendirilme
miş

%100

%100

%50

%100

Gayrimenkul

Konut ipoteği karşılığında verilen krediler %50, ticari gayrimenkul
ipoteği karşılığında verilen krediler %100 risk ağırlığına tabi
olacaktır.

teminatlı krediler

%20 (Kısa vade)

Tablo 9: Ülke, Banka ve Şirketlerin Risk Ağırlıkları
Uluslararası risk değerlendirme kuruluşlarının sahip olması gereken kriterler:
Yeni
düzenlemeye
göre
bir
uluslararası
değerlendirme
kuruluşunun
değerlendirmelerinin esas alınabilmesi için aşağıdaki altı ölçütü sağlaması gerekmektedir:


Tarafsızlık



Bağımsızlık



Saydamlık

37 Çokuluslu kalkınma bankalarının risk değerlendirmeleri %20 olarak alınacaktır.
38 Derecelendirilmemiş şirketler ülke risk ağırlığından daha iyi bir ağırlıklandırmaya tabi
tutulamayacak.
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Kredibilite



Uluslararası erişim



Yeterli kaynağa sahip olmak

Dâhilî Derecelendirmeye Dayalı Temel ya da İleri Yaklaşım:
Dâhilî derecelendirmeye dayalı yaklaşımın kullanımı Komite’nin geliştirdiği
standartlara dayalı olarak denetim otoritesinin iznine bağlı olacaktır. Bazı standartlara bağlı
kalmak kaydı ile bankalara borçlunun kredibilitesini kendi dâhilî yöntemleriyle belirleme izni
verilecektir. Bankanın her bir borçlu için yapacağı hesaplar, gelecekteki olası bir zarar
tahmini cinsinden ifade edilecek, bu da asgari sermaye gereklerinin temelini oluşturacaktır.
Dâhilî derecelendirmeye dayalı temel yaklaşımda banka her bir borçlunun ödememe
olasılığını (PD) tespit etmekte, denetim otoritesi ödememe durumunda maruz kalınacak risk
(EAD) ve doğacak zarar tahminlerine (LGD) ilişkin veriyi sağlamaktadır. İleri yaklaşımda
gelişmiş bir sermaye tahsis yapısına sahip olan bankaya her iki veriyi de sağlama izni
verilmektedir.
Aşağıdaki tabloda kredi riskine ilişkin önerilerin bir özeti sunulmaktadır:
KREDİ RİSKİ
YAKLAŞIMINI Standart
N ETKİLERİ
Yaklaşım

1. Asgari
sermaye
yeterliliği

Dâhilî Derecelendirmeye Dayalı;
Temel Yaklaşım İleri Yaklaşım

İyi
Standart yaklaşımdaki
derecelendirilmiş
kriterlere
ilave
borçlar
için olarak;
yararlıdır.
Kendi
borç
Risk
ödememe
(default)
ağırlıklarının
olasılıklarının
belirlenmesinde
kullanılması,
bağımsız
kredi
2004’e kadar
değerlendirme
iki yıllık veri seti
kuruluşları
oluşturulması,
kullanılır.

Önceki
yaklaşımlardaki
kriterlere ilave olarak;
Banka
verilerinin
geniş
kullanımı(zarar
oranları,
borç
ödememe
durumunda maruz kalınacak
risk, teminat durumu vb.)
vardır,
Gayrimenkul
teminatların değişen niteliği
dikkate alınmaktadır,

İlave
veri
Kredi
ve Muhtemel
vade
riskini
azaltmak toplanması
birleşmeleri,
için
kullanılan saklanması,
tekniklerin sayısı
Menkulkıymetl Tahminler için “back
eş-tirme üzerinde ters
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artmıştır.

yönlü etki yaratması,

test” yapılması,

Standart
Proje finansmanının
teminatlarda iskonto yönetimi öngörülmektedir.
yapılması.

2. Sermaye
yeterliliğinin
denetimi

3.
Kamuoyuna
bilgilendirme
(Piyasa
Disiplini)

SERMAYE
ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ

Mevcut
Denetim
Denetim otoritesi tüm
uygulamada olduğu otoritesi
ile
nitel zarar değişkenlerini inceler.
gibidir.
testlere
ilişkin
anlaşma sağlanacaktır.
Yönetim
Kurulu ve üst yönetim
derecelendirme
işlevinden
sorumludur.

Standart
yaklaşımın
kullanıldığına dair
kamuoyu
bilgilendirmesi
yapılmalıdır.

Portföy yapısı
ve borç ödememe
olasılıkları
kamuoyuna
duyurulacaktır(3 yıllık
veri)
Risk
modellerinin
tekniklerinin
açıklanması
gerekmektedir.

Pozitif
(ancak
faaliyet
riskine
bağlı
sermaye
ihtiyacı doğması bu
etkiyi
dengeleyecektir).

ve

Default durumundaki
maruz kalınan risk tahminleri,
Default durumundaki
zararlara ilişkin veriler,
Derecelendirmedeki
değişikliklerin dağılımı,
Ekonomik
verisi,

sermaye

Kredi
türevlerine
karşılık risk transferi ve
menkulkıymetleştirme.

Basel Komite tüm Temel yaklaşımın altında
bankacılık
sistemi yüzde 10’a kadar gerekçeli
toplam sermayesinde olarak değişebilir.
yüzde 2-3’lük bir
azalma beklemektedir.

Tablo 10: Ülke, Banka ve Şirketlerin
PriceWaterhouse&Coopers, FS Regulatory Alert, No:1.)

Risk

Ağırlıkları

(Kaynak:
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Banka yönetim kurulları ve üst yönetimi bankanın dâhilî kredi derecelendirme
sistemlerinden sorumludur ve sistemlerinin dışardan incelenmesine hazır olmak
durumundadır.
Dahili derecelendirmeye dayalı yaklaşımları benimseyecek bankalar için daha
kompleks ve geniş boyutta veri ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bankaların düzenlemeye uygun
derecelendirme modelini en az üç yıldır kullanıyor olması ve borç ödememe olasılıkları (PD)
tahminleri için geriye dönük en az beş yılık gözlem dönemini kullanmaları gerekmektedir.
Ancak öngörüldüğü şekilde 2004 yılı sonunda uygulamaya geçilemeyeceği için ülkelerin
denetim otoritelerinin düzenlemelerde bu süreçlerden vazgeçmeleri ya da esnetmeleri ara
dönemlere ilişkin yeni tarihler belirlenmesi gerektireceğinden daha karmaşık bir duruma yol
açabilecektir.
Yeni yapı ile hem standart hem de dâhilî derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda,
teminat, garanti, kredi türevleri ve menkul kıymetleştirmelere risk hassasiyeti daha yüksek bir
yaklaşım getirilmiştir.
Faaliyet Riski (Operasyonel Risk)
1988 tarihli düzenlemede sermaye hesaplanmasında dikkate alınan tek risk kredi riski
iken yeni düzenlemede faaliyet riskine de yer verilmiştir. Bilgisayar sistemlerinin çökmesi,
dokümantasyon zayıflıkları gibi faaliyet risklerini de içine alan daha hassas bir risk ölçümü
yapılabilmesi amaçlanmaktadır.
Faaliyet riskine ilişkin çalışmalar için üç farklı yaklaşım tanımlanmış durumdadır.
Temel Gösterge Yaklaşımında (basic indicator approach) bankanın tüm faaliyeti için
tek bir gösterge kullanmaktadır.
Standartlaştırılmış Yaklaşım farklı iş kolları için farklı göstergeler tanımlamaktadır.
Dâhilî Ölçüm Yaklaşımı (internal measurement approach) gereken sermayenin
hesaplanmasında bankaların kendi zarar rakamlarının kullanılmasını esas almaktadır.

354

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mâlî piyasalarda alt bölümler arasındaki sınırlamaların kaldırılması, bu piyasaların
geniş bir kapsamda gözetimini ve düzenlenmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Mali piyasalarda
ulusal düzeyde olduğu gibi -birçok ülke bakımından- uluslararası düzeyde de, alt bölümler
(bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık) arasındaki sınırlamalar kaldırılmıştır. Bunun
sonucunda mali kurumlar çok geniş bir yelpazede hizmet vermeye başlamışlardır. Bu
kurumlarla ilgili riskler yalnız bankacılık, sermaye piyasası ya da sigortacılık açısından değil,
çok daha geniş bir kapsamda gözetim ve düzenlenmeyi gündeme getirmektedir. Bu nedenle,
gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde, piyasaları düzenleyici ve gözetleyici rol üstlenen
otoritenin bir çatı altında bulunmasında ya da çok etkin bir koordinasyon içinde olmasında,
gelinen nokta açısından sınırsız faydalar bulunmaktadır.
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